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RESUMO 

De acordo com o artigo 3.º do Decreto-Lei (DL) n.º 232/2007, de 15 de 

Junho, alterado pelo DL n.º 58/2011, de 4 de Maio, e o DL n.º 316/2007, de 

19 de Setembro, alterado pelo DL n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, a 

elaboração da proposta de 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Porto 

de Mós (PDMPM) encontra-se sujeita a Avaliação Ambiental. 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) da proposta de 1.ª revisão do Plano Diretor 

Municipal de Porto de Mós, dando cumprimento ao estipulado no artigo 6.º 

do DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo DL n.º 58/2011, de 4 de 

Maio. 

Este documento tem como objetivo identificar, descrever e avaliar os 

eventuais efeitos significativos no ambiente, resultantes da proposta de 1.ª 

revisão do PDMPM. Pretende-se que os resultados da AAE que agora se 

apresentam constituam um contributo para a integração de preocupações 

ambientais e de sustentabilidade na versão final do Plano e na discussão 

dos cenários e impactes territoriais que lhe estão subjacentes. A AAE tem 

sobretudo o papel facilitador deste processo, através da identificação de 

ameaças e de situações de oportunidade ambiental e de sustentabilidade. 

Esta análise ambiental desenvolveu uma análise de tendências para cada 

um dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD), tendo em conta os dois 

cenários estabelecidos, assim como uma identificação dos efeitos 

significativos. 

A implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, tal como se 

encontra proposto, acarreta efeitos essencialmente positivos ao nível do 

Fator Crítico para a Decisão Governança, Desenvolvimento Humano e 

Dinâmica Socioeconómicas. No entanto, fazem-se sentir essencialmente 

efeitos negativos ao nível do FCD Paisagem e Património Cultural. Os 

Fatores Críticos para a Decisão Biodiversidade, Fatores Biofísicos e 

Ambientais e Infraestruturas, tanto apresentam efeitos negativos, como 

positivos. 
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Ao nível da Governança, esperam-se particulares efeitos positivos no que 

respeita na atração de novos agentes sociais para o concelho, aos processos 

de participação pública e na aplicação das mais recentes tecnologias da 

comunicação e informação, para facilitar o acesso dos munícipes à 

informação, nomeadamente através da internet e do desenvolvimento dos 

serviços online da Câmara Municipal. A utilização de SIG poderá também 

facilitar o acesso e a troca de informação entre entidades. É de realçar, 

igualmente, o facto de na implementação de algumas intervenções 

previstas, a parceria/participação da Câmara Municipal, da administração 

central e de entidades públicas e privadas. 

No que diz respeito à Biodiversidade, os principais efeitos positivos 

prendem-se com uma maior articulação entre o PDM e os outros IGT de 

hierarquia superior, num maior respeito pelas áreas de proteção ambiental 

e ecologicamente sensíveis; a manutenção da biodiversidade existente no 

território, que é potenciada pelas orientações da 1.ª revisão do PDM para as 

atividades florestal e agrícola; a promoção da floresta autóctone e 

diminuição das monoculturas intensivas, que contribuem não só na 

diminuição das áreas ardidas, como potenciam a biodiversidade do 

concelho; a definição de uma Estrutura Ecológica Municipal, que em solo 

urbano aumenta a biodiversidade e a qualidade ambiental urbana. Os 

principais efeitos negativos estão relacionados com a ausência de articulado 

em PDM referente à pastorícia ou pastoreio extensivo tradicional, cuja 

manutenção e promoção constitui uma orientação que se encontra 

salientada para o Sítio Serras de Aire e Candeeiros no Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000; a diminuição do solo rural, que implica necessariamente 

um efeito negativo na biodiversidade; a inexistência de levantamentos 

atualizados referentes à fauna, flora e vegetação na 1.ª revisão do PDM. 

No quer respeita ao Desenvolvimento Humano os efeitos positivos 

relacionam-se com a melhoria da qualidade de vida das populações, em 

particular ao nível do poder de compra concelhio e do emprego, decorrente 

do desenvolvimento de atividades económicas, em específico no que diz 

respeito ao aumento das áreas destinadas a acolher atividades económicas, 

das quais se destacam a criação e ampliação de zonas industriais. Estes e 
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outros aspetos, como sejam a qualificação de espaços públicos, 

infraestruturas, entre outros, contribuem para a fixação das populações no 

concelho de Porto de Mós, em particular dos jovens. Por outro lado, as 

ações/projetos, seja do ponto de vista das relacionadas com infraestruturas 

e equipamentos, seja daquelas que se mantêm a um nível pouco objetivo 

(aumentar a centralidade, fortalecer funções urbanas), ou ainda daquelas 

que se relacionam com a melhoria da equidade e bem estar, contribuirão 

igualmente, de forma mais ou menos direta, para a melhoria da qualidade 

de vida das populações, mas também no ambiente operativo das empresas. 

As Dinâmicas Socioeconómicas tiram partido dos aspetos referidos, uma 

vez que essas condições determinam uma maior atratividade do concelho 

para novos negócios e empresas, em especial a do sector industrial 

(extrativa e transformadora da pedra, cerâmica decorativa e industrial e 

têxtil). A dinamização empresarial, por sua vez, contribui para a taxa de 

empregabilidade da população, para a formação de quadros qualificados e 

consequente desenvolvimento humano e económico do concelho. Como se 

referiu no FCD Desenvolvimento Humano, o correto ordenamento das 

atividades económicas proporcionam um desenvolvimento harmonioso 

destas atividades com a presença humana. A própria população beneficiará 

com as intervenções de valorização territorial. 

O FCD Fatores Biofísicos e Ambientais apresentam efeitos positivos 

relevantes e negativos pouco significativos. Os principais efeitos positivos 

relacionam-se com uma maior articulação entre o PDM e os outros IGT de 

hierarquia; um maior respeito pelas áreas de proteção ambiental e 

ecologicamente sensíveis; uma diminuição das áreas ardidas; uma 

diminuição das pessoas e bens afetados pelos colapsos de cavidades 

naturais, pelos incêndios florestais e outros riscos (movimentos de massas 

em vertentes, acidentes relacionados com transportes e atividade industrial, 

incêndios em edifícios, sismos, secas e cheias e inundações); efeitos 

positivos no ambiente sonoro graças à elaboração do Mapa de Ruido e do 

zonamento Acústico do Município, e à criação de variantes rodoviárias que 

evitam a travessia dos aglomerados urbanos; efeitos positivos ao nível da 

qualidade do ar, mais uma vez graças à criação das variantes rodoviárias, 
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ao correto ordenamento das atividades económicas, à qualificação dos 

espaços urbanos existentes e criação de espaços verdes, entre outros, que 

proporcionam a melhoria da qualidade do ar para a população; e ainda a 

diminuição do consumo de energia elétrica a partir de fontes de energia não 

renováveis graças à implementação de infraestruturas de produção de 

energia elétrica a partir de fontes de energias renováveis, o que 

consequentemente diminuirá as emissões de GEE. Os efeitos negativos 

estão relacionados com a diminuição da recarga dos aquíferos; a 

degradação da qualidade da água; a degradação da qualidade do ar, dos 

níveis sonoros existentes e dos riscos de natureza tecnológica. Estes efeitos 

negativos encontram-se relacionados com o crescimento da atividade 

industrial no concelho que, entre outros, levará ao aumento do tráfego 

rodoviário (aumento da atividade logística). 

No que toca às Infraestruturas, os principais efeitos positivos estão 

relacionados com um desenvolvimento territorial sustentável, onde os 

espaços urbanos são multifuncionais e onde o solo rural é salvaguardado; 

um maior controlo da edificação dispersa através da redefinição dos 

perímetros urbanos e criação de novos; aumento da biodiversidade e 

qualidade ambiental urbana devido à afetação de áreas de solo urbano, à 

Estrutura Ecológica Municipal; fixação de novas indústrias de forma 

ordenada; a definição de áreas complementares para a exploração de 

pedreiras; e ainda as melhorias ao nível das acessibilidades inter e intra-

concelhias e a promoção de novas dinâmicas. Os efeitos negativos estão 

relacionados com a sobrecarga das infraestruturas de abastecimento de 

água, de recolha e tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos, 

que poderá ocorrer devido à expansão urbana, aliada a um ligeiro 

crescimento da população, e a um aumento dos espaços industriais e de 

atividades económicas. Contudo, encontra-se previsto um conjunto de 

ações/projetos que poderão minimizar estes efeitos negativos. 

Por fim, o FCD Paisagem e Património Cultural apresenta 

fundamentalmente efeitos negativos, que são: intrusão de novos 

elementos, potencialmente perturbadores, numa paisagem com diminuta 

capacidade de absorção visual; afetação do turismo de natureza e aventura 
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devido aos condicionalismos regulamentares relacionados com património; 

um agravamento da insuficiência de informação disponível relativa a 

ocorrências patrimoniais-arqueológicas o que poderá levar a uma destruição 

deste património; perda de oportunidades de dinamização económico-social 

baseadas numa ação abrangente de oferta cultural; abandono progressivo 

de sítios arqueológicos ou elementos patrimoniais; o agravamento do 

caráter incipiente das formas e meios de divulgação do património local e 

consequentemente deficitário aproveitamento turístico. Contudo destacam-

se alguns efeitos positivos ao nível deste FCD proporcionados pela opção 

estratégica de “recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental 

do concelho” (apesar de não integrar o património cultural, o que é uma 

falha apontável), e que prevê um o melhor aproveitamento dos valores 

culturais, nomeadamente: do Castelo de Porto de Mós, através da 

valorização não só cultural, mas também turística do mesmo; e das grutas 

e algares, através da concretização das ações de limpeza e de proteção. 

Da análise efetuada, foi desenvolvido um conjunto de recomendações, que 

integram medidas de gestão e medidas de controlo. Estas medidas deverão 

ser integradas no processo de tomada de decisão e na implementação da 

1.ª revisão do PDM proposto. 

 

Este Relatório Ambiental (RA), que corresponde a uma 2.ª versão do RA de 

Junho de 2011, destina-se à consulta das Entidades com Responsabilidades 

Ambientais Específicas (ERAE), nos termos do artigo 77.º do DL n.º 

316/2007 alterado pelo DL n.º 46/2009, e do artigo 7.º do DL n.º 

232/2007, na sua atual redação. Após análise dos resultados da consulta 

das ERAE, os quais podem levar à introdução de modificações ao Plano, 

será elaborada a versão do PDMPM e a versão final do Relatório Ambiental 

que irá para Consulta Pública. 

O presente documento é acompanhado de um Resumo Não Técnico (RNT), 

em cumprimento do artigo 6.º do DL n.º 232/2007, na sua atual redação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui uma 3.ª versão do Relatório Ambiental 

(RA) da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da 1.ª revisão do Plano 

Diretor Municipal de Porto de Mós (PDMPM), dando cumprimento ao 

estipulado no artigo 6.º do Decreto-Lei (DL) n.º 232/2007, de 15 de Junho, 

alterado pelo DL n.º 58/2011, de 4 de Maio. A necessidade de revisão da 

1.ª versão do RA (de Junho de 2011) ocorre na sequência de alterações 

significativas à proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, assim 

como de existirem novos instrumentos enquadradores, bem como de dados 

mais recentes para a caraterização dos FCD. 

De acordo com o artigo 3.º do DL n.º 232/2007, na sua atual redação, e o 

DL n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo DL n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós encontra-se sujeita a 

Avaliação Ambiental. Este enquadramento legal define como responsável 

pela AAE o proponente do plano a avaliar, neste caso a Câmara Municipal 

de Porto de Mós. Esta responsabilidade estende-se à decisão de elaborar a 

AAE, determinação do âmbito e alcance da AAE, preparação do Relatório 

Ambiental e respetivas consultas públicas e institucionais, e preparação da 

Declaração Ambiental (DA). 

O RA foi antecedido pelo Relatório da Definição de Âmbito da Avaliação 

Ambiental e Análise dos Fatores Críticos para a Decisão, estabelecendo a 

metodologia de abordagem a utilizar, os Fatores Críticos para a Decisão 

(FCD), respetivos critérios, objetivos de sustentabilidade e indicadores que 

foram utilizados no desenvolvimento do presente Relatório Ambiental. Os 

resultados da AAE apresentados neste documento incorporam os 

contributos efetuados pelas entidades consultadas sobre o Relatório da 

Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental e a Análise dos Fatores Críticos 

para a Decisão. 

O presente relatório tem como objetivo identificar, descrever e avaliar os 

eventuais efeitos significativos no ambiente, resultantes da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós. Pretende-se que os resultados da AAE que agora se 

apresentam constituam um contributo para a integração de preocupações 
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ambientais e de sustentabilidade na versão final do PDMPM, e na discussão 

dos cenários e impactes territoriais que lhe estão subjacentes. A AAE tem 

sobretudo o papel facilitador deste processo, através da identificação de 

ameaças e de situações de oportunidade ambiental e de sustentabilidade. 

A 2.ª versão do Relatório Ambiental foi elaborada pela EGA, a qual contou 

com a colaboração de vários técnicos. A equipa foi coordenada pelo 

Professor Doutor José Guerreiro e redação do relatório pelas Mestres em 

Ecologia e Gestão Ambiental Ana Carvalho e Liliana Carvalho. 

De modo a alcançar o objetivo proposto, o presente documento é 

constituído por oito capítulos. No Capítulo 2 apresenta-se o âmbito e 

objetivos da AAE e a metodologia utilizada. De seguida, no capítulo 3 

apresenta-se uma descrição do objeto da avaliação, os seus objetivos e a 

relação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós com outros planos, 

programas e projetos. 

No Capítulo 4 apresenta-se o sumário das sugestões, comentários e/ou 

assuntos abordados nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas. No 

Capítulo 5 apresentam-se as questões estratégicas inerentes à revisão do 

PDM e a ponderação da qual resultou a conclusão sobre quais as 

componentes que encerram em si argumentos suficientes que as 

constituam enquanto Fatores Críticos para a Decisão. Apresentam-se, 

igualmente, os objetivos de sustentabilidade e indicadores associados aos 

FCD. 

No Capítulo 6 é efetuada uma caraterização da situação atual e tendências 

de evolução e a avaliação dos efeitos significativos, organizada por FCD. 

No Capítulo 7, com o intuito de identificar, prevenir, reduzir ou, sempre que 

possível, eliminar os efeitos negativos resultantes da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós, são apresentadas medidas de gestão e de controlo. 

Por último, no Capítulo 8, é efetuada uma avaliação global dos efeitos 

expectáveis da implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós e são 

apresentadas recomendações. 

É de referir ainda que este RA foi alvo de consulta das Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas, nos termos do artigo 77.º do DL 
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n.º 380/99 alterado pelo DL n.º 46/2009, e do artigo 7.º do DL n.º 

232/2007. Após análise dos resultados da consulta das Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas, os quais levaram à introdução de 

modificações à proposta de revisão do PDM, foi elaborada a versão do 

PDMPM e a versão final do Relatório Ambiental que irá para Consulta 

Pública. 

O presente documento é, portanto, a versão final do RA e acompanhado de 

um Resumo Não Técnico (RNT), em cumprimento do artigo 6.º do DL n.º 

232/2007. 
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2. DEFINIÇÃO DE ÂMBITO, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

2.1. Âmbito e Objetivos 

O objeto da avaliação ambiental é a proposta de 1.ª revisão do Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Porto de Mós. 

Em consonância com as boas práticas em matéria de AAE, os objetivos que 

presidirão à realização da AAE da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

serão: 

• assegurar a integração das questões ambientais de natureza 

estratégica na preparação e aprovação da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós, num quadro de desenvolvimento local e regional; 

• identificar as caraterísticas ambientais das zonas suscetíveis de 

serem significativamente afetadas, os aspetos pertinentes do estado 

atual do ambiente e a sua provável evolução se não forem aplicadas 

as alterações mais significativas que decorrem da evolução do antigo 

PDM para o novo; 

• identificar os problemas ambientais pertinentes para o concelho de 

Porto de Mós, em particular, os relacionados com todas as zonas de 

especial importância ambiental, designadamente a Reserva Ecológica 

Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN), definidas como 

condicionantes no PDM; 

• assumir o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros- PNSAC 

(DL n.º 118/79, de 18 de Maio) e o Sítio da Rede Natura 2000 das 

Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), enquanto referências 

qualificadoras para o novo PDM que entrará em vigor; 

• identificar os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes 

da aplicação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, incluindo os 

efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e 

longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos, 

considerando questões como a biodiversidade, a população, a saúde 

humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os fatores 

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

entre os fatores supracitados; 

• identificar as medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto 

possível, eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no 

ambiente, resultantes da aplicação da 1.ª revisão PDM de Porto de 

Mós; 

• identificar, selecionar e fundamentar as opções que permitam 

compatibilizar os objetivos específicos da 1.ª revisão do PDM de Porto 

de Mós com os objetivos globais estabelecidos em matéria de 

desenvolvimento e crescimento económico a nível regional; 

• identificar situações que visem otimizar a integração dos aspetos 

ambientais com os aspetos socioeconómicos, quer no âmbito da 

conceção do PDM de Porto de Mós, quer no que se refere aos 

sistemas de controlo e monitorização da estratégia por ele 

preconizada para o desenvolvimento do concelho; 

• assegurar um processo transparente e eficaz de consulta e 

participação das entidades com relevância sectorial, local e regional, 

bem como da população em geral. 
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2.2. Metodologia 

Na Figura 1 sintetiza-se a metodologia geral que se preconiza para a 

presente Avaliação Ambiental, em que se evidencia a interligação com as 

atividades da proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós com a 

própria AAE, alvo, no entanto, de relatório separado. 

Tal como definido no artigo 5.º do instrumento regulador, a AAE iniciou-se 

com a fase de Definição de Âmbito e Identificação de Fatores Críticos. Esta 

fase foi crucial para o bom desempenho da AAE e teve como objetivos 

definir o Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE, determinar as 

questões de avaliação e Fatores Ambientais significativos e identificar o 

público-alvo para consulta, bem como a metodologia a adotar para a 

componente de participação do público. 

No final desta fase, foi solicitado parecer às seguintes entidades: 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-Centro); 

• Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

• Instituto para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

(ICNB); 

• Instituto da Água (INAG); 

• Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH-Centro); 

• Estradas de Portugal (EP). 

Nem todas as entidades acima enumeradas emitiram parecer. 

Numa segunda fase, procedeu-se à elaboração da 1.ª versão do Relatório 

Ambiental, para Consulta das ERAE, e respetivo RNT, onde foi analisada a 

situação existente, os efeitos significativos sobre o ambiente resultantes da 

concretização da proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós em 

análise e, consequentemente, foram propostas medidas de planeamento e 

gestão e de controlo, com o intuito de preparar e antecipar alguns dos 

efeitos potencialmente adversos desta 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. 
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Esta 1.ª versão do RA foi alvo de consulta pelas ERAE, da qual resultou um 

conjunto de comentários/sugestões que na sua maioria ditaram uma 

revisão profunda da proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. 

Passados quase três anos, surge uma 2.ª versão do RA que será enviada à 

CCDR-Centro que, mediante solicitação da Câmara Municipal de Porto de 

Mós convocará reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da 1.ª 

revisão do PDM. Desta reunião será elaborada uma ata, assinada por todos 

os presentes, que atesta expressamente a posição assumida pelo 

representante de cada entidade que nela participa. 

De seguida, proceder-se-á à elaboração da versão do RA para Consulta 

Pública e respetivo RNT, incorporando os contributos/recomendações 

efetuados pelas ERAE. 

Este Relatório será submetido a processo de consulta pública, cujos 

resultados serão integrados num Relatório Ambiental Final, com 

consequente emissão da respetiva Declaração Ambiental. 
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Figura 1 - Metodologia geral que se preconiza para a presente Avaliação 

Ambiental. 

Fase I: Definição de Âmbito e identificação de Fato res Críticos 
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Fase II: Avaliação 

Seleção de indicadores Critérios de avaliação 

Avaliação da situação existente e perspetivas de su a evolução 

Avaliação estratégica de impactes 

Proposta de medidas de minimização e controlo 

Proposta de programa de gestão e monitorização estr atégica 

Fase III: Consulta pública  

Fase IV: Preparação do Relatório Ambiental Final  

Fase V: Declaração Ambiental  
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3. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE AVALIAÇÃO 

3.1. Descrição do Plano Diretor Municipal 

Um Plano Diretor Municipal é um instrumento do ordenamento do território 

desenvolvido com o objetivo de planear o uso e ocupação do solo do 

município. É o instrumento base de ordenamento de todo o território do 

município, integrando também as orientações estratégicas do modelo de 

desenvolvimento do concelho, através da definição de estratégias de 

planeamento e gestão urbanísticas. Deste modo, pretende-se desenvolver e 

definir, ao nível do PDM, princípios e normas de uso dos solos que integrem 

uma visão de utilização racional do território, devendo este plano ser 

compatibilizado com aqueles hierarquicamente superiores. Nesta linha, a 

revisão do PDM deverá integrar também regras que serão diretamente 

aplicáveis ao nível das unidades operativas de planeamento e gestão que 

vierem a ser propostas. 

O concelho de Porto de Mós localiza-se no distrito de Leiria, na Região 

Centro, Sub-Região Pinhal Litoral, sendo limitado a Norte pelos concelhos 

de Leiria e Batalha, a Nascente pelos concelhos de Batalha e Alcanena, a 

Poente pelo concelho de Alcobaça e a Sul pelos concelhos de Rio Maior e 

Santarém. 

Possui uma área de cerca de 265 Km2 (cerca de 15% da sub-região Pinhal 

Litoral) e encontrava-se dividido em 13 freguesias: Alcaria, Alqueidão da 

Serra, Alvados, Arrimal, Calvaria, Juncal, Mendiga, Mira de Aire, Pedreiras, 

São João Baptista, São Pedro, São Bento e Serro Ventoso, sendo que S. 

João Baptista e S. Pedro abarcam e dividem a sede de concelho – a vila de 

Porto de Mós. Atualmente, devido à reestruturação das freguesias, existem 

10 freguesias, tendo sido as alterações registadas nas freguesias de Alcaria 

e Alvados (União de Freguesias de Alvados e Alcaria), nas freguesias de 

Arrimal e Mendiga (União de Freguesias de Arrimal e Mendiga) e nas 

freguesias de São João Baptista e São Pedro (Freguesias de Porto de Mós). 

Ao nível da população, o concelho possui cerca de 24 342 habitantes, à data 

dos Censos de 2011. 
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Decorridos, aproximadamente, quinze anos após a entrada em vigor do 

atual PDM (ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 

81/94, de 14 de Setembro, que foi alterada pela Declaração n.º 71/99, de 3 

de Março, pelo Aviso n.º 1695/2011, de 17 de Janeiro e pelo Aviso n.º 

2146/2012, de 10 de Fevereiro), a Câmara Municipal de Porto de Mós, em 4 

de Janeiro de 2001, desencadeou o processo de revisão do Plano, no qual 

se procede à avaliação do nível de execução do PDM em vigor. 

A Câmara Municipal de Porto de Mós desencadeou o processo de revisão por 

considerar necessária e premente, a supressão de deficiências e a agilização 

da gestão do Plano, de modo a garantir um ordenamento do território mais 

adequado à realidade atual do concelho e da região onde este se insere. Um 

outro fator de extrema importância consiste na necessidade de digitalização 

dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), em especial 

dos Planos Diretores Municipais. 

A proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós está em fase de 

conclusão. A elaboração da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Porto 

de Mós obedece ao seguinte faseamento (segundo Câmara Municipal de 

Porto de Mós (CMPM), 2013b): 

• 1.ª Fase – Análise, Diagnóstico e Proposta Preliminar 

Esta fase correspondeu ao período de recolha da informação 

necessária à compreensão da situação atual do concelho, no que se 

refere às condições físicas, urbanísticas, sociais e económicas da zona 

de intervenção. Com base na informação recolhida foi, então, 

efetuado o diagnóstico da situação atual, identificando os principais 

constrangimentos e potencialidades do concelho. Nesta fase foi 

também definida uma Proposta Preliminar, que constituiu numa 

aproximação ao conceito de ordenamento em Solo Urbano; 

• 2.ª Fase – Proposta de Plano 

Nesta fase foram corrigidos os estudos entregues no âmbito da 1.ª 

Fase e procedeu-se ao desenvolvimento e pormenorização da 

proposta de ordenamento (agora também no que se refere ao Solo 

Rural) consubstanciados numa nova versão da Planta de 
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Ordenamento. Procedeu-se ainda à correção da Planta de 

Condicionantes e à elaboração do Regulamento do Plano; 

• 3.ª Fase - Versão Final do Plano Diretor Municipal 

Nesta fase foram introduzidas as alterações e correções necessárias 

ao Plano e foi elaborada, com base no ordenamento adotado, a 

versão final do Regulamento do Plano e o Programa de Execução. 

É ainda de destacar as fases intercalares em que foram apreciados, pela 

Comissão Técnica de Acompanhamento e pelas entidades consultadas, os 

elementos entregues na respetiva fase. 

Serão introduzidos no Plano todas as alterações resultantes dos pareceres 

das entidades, para que possa ser efetuada a discussão pública. 

Posteriormente serão ponderados os resultados deste processo e 

introduzidas as alterações necessárias para que o Plano possa ser 

submetido à aprovação da Assembleia Municipal. Após a aprovação pela 

Assembleia Municipal, será preparado o processo para efeitos de publicação 

em Diário da República. 

A estrutura final do Plano Diretor Municipal de Porto de Mós é a que consta 

do Quadro 1. 
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Quadro 1 - Estrutura do Plano Diretor Municipal. 

VOLUMES PEÇAS ESCRITAS PEÇAS DESENHADAS 

VOLUME I 

Estudos de Análise e Diagnóstico 
1. Introdução e 

Enquadramento 
2. Porto de Mós e o Contexto 

Regional 
3. Condições Económicas e 

Sociais 
4. Caraterização Biofísica 
5. História e Património 
6. Rede Urbana 
7. Habitação 
8. Equipamentos Coletivos 
9. Rede Viária e Transportes 
10. Infraestruturas Urbanas 

 
Adenda aos estudos de Análise e 
Diagnóstico 

1. Introdução 
2. Instrumentos de Gestão 

Territorial de Hierarquia 
Superior 

3. Caraterização Biofísica 
4. Mobilidade e Transportes 

 
Avaliação da concretização do 
PDM em vigor 

Plantas da Situação Existente:  
Planta de Enquadramento (1: 250 000)  
Análise Biofísica  

• Síntese Fisiográfica (1: 50 000)  
• Ocupação do Solo (1: 50 000)  
• Valores Naturais (1: 25 000)  
• Unidades de Paisagem (1: 50 000)  
• Disfunções Ambientais (1: 25 000)  

Património Arquitetónico e Arqueológico (1: 
25 000)  
Rede Urbana - Situação Existente (1: 25 
000)  
Planos, Compromissos e Intenções (1: 25 
000)  
Rede Viária (1: 25 000)  

• Estrutura e Hierarquização Atual  
• Inventário Físico  

Infraestruturas Urbanísticas (1: 25 000)  
• Redes de Abastecimento de Água  
• Redes de Drenagem e Tratamento 

de Águas Residuais  
• Recolha e Tratamento de Resíduos 

Sólidos  
Adenda à Análise e Diagnóstico  

• Análise Biofísica: Mapa 
Hidrogeológico Simplificado (1: 50 
000)  

• Análise Biofísica: Ocupação do Solo 
(1: 25 000)  

• Riscos Naturais e Tecnológicos (1: 
25 000)  

VOLUME 
II 

Relatório de Proposta  
Programa de Execução  
Mapa de Ruído  
Carta Educativa  
Relatório Ambiental  
Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública  

Estrutura Ecológica Municipal (1: 25 000)  
Rede Rodoviária, Transportes e Mobilidade: 
Hierarquia Funcional Viária Proposta (1: 25 
000)  
Infraestruturas Urbanas (1:25 000):  

• Redes de Abastecimento de Água  
• Redes de Drenagem e Tratamento 

de Águas Residuais  

VOLUME 
III 

Regulamento  Planta de Ordenamento (1:25 000):  
• Classificação e Qualificação do Solo  
• Áreas de Risco ao Uso do Solo  

Planta de Condicionantes (1:25 000)  
Planta de Condicionantes Anexa (1:25 
000):  

• Reserva Agrícola Nacional  
• Reserva Ecológica Nacional  
• Defesa da Floresta contra Incêndios  
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No âmbito da avaliação do nível de execução do PDM de Porto de Mós em 

vigor, foram individualizadas cinco áreas temáticas que permitiram avaliar o 

nível de execução do plano e perceber qual foi a evolução do concelho sob 

vigência do PDM em vigor. As cinco áreas foram Ocupação do Solo, 

Compromissos Urbanísticos, Equipamentos Coletivos, Acessibilidades e Rede 

Viária e Níveis de Infraestruturação. A análise efetuada permitirá identificar 

e elencar os principais constrangimentos do PDM em vigor a que a 1.ª 

revisão terá que dar resposta adequada. 

Assim, o novo PDM de Porto de Mós deve mostrar-se um instrumento 

flexível e atento à realidade em constante mutação, dando resposta às 

atuais exigências de contenção e colmatação, reabilitação e renovação 

urbanas, e de valorização e salvaguarda do meio natural. Só assim se 

poderá manter válido e ajustado durante o seu período de vigência, 

contribuindo para uma eficaz gestão urbanística e para uma equilibrada 

gestão dos recursos e complementaridade de investimentos. 
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3.2. Objetivos 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá constituir, acima de tudo, 

uma oportunidade para pensar o concelho a médio/longo prazo, de uma 

forma integrada e global face ao contexto regional. O processo de revisão 

deverá ser pautado por uma atitude participativa por parte dos 

intervenientes no processo de planeamento, permitindo que a procura de 

soluções, alicerçada em estudos de caraterização, seja, antes de mais, o 

estabelecimento de um compromisso entre as diversas visões sobre as 

realidades - problema do concelho. 

O PDM reflete e concretiza as opções estratégicas de ocupação do território 

concelhio, enquanto elemento fundamental para alcançar o 

desenvolvimento sustentado, e tem como principais objetivos (artigo 2.º da 

proposta de regulamento): 

a) Ajustar o Plano à realidade do concelho, nomeadamente através da 

correção de situações desadequadas às necessidades e anseios da 

população; 

b) Proceder à articulação do PDM com os instrumentos de gestão 

territorial hierarquicamente superiores com incidência no concelho, 

nomeadamente com Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Centro, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, os Planos de Bacia 

Hidrográfica do Tejo, do Lis e das Ribeiras do Oeste, o Plano Regional 

de Ordenamento Florestal do Centro Litoral e o Plano de 

Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; 

c) Agilizar a gestão do Plano Diretor Municipal e proceder à sua 

articulação com outros Plano Municipais em vigor ou em elaboração, 

nomeadamente com o Plano de Pormenor da Várzea de Porto de Mós, 

o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira de Aire, o Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Porto de Mós e o Plano de Pormenor 

de Salvaguarda de São Jorge, o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios e o Plano Municipal de Emergência; 

d) Verificar para o plano as orientações do Plano Estratégico da Alta 

Estremadura; 
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e) Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações 

distintas para a promoção de um desenvolvimento equilibrado das 

diferentes áreas do concelho, tendo em atenção a sua diversidade 

territorial e as mudanças operadas nos últimos anos; 

f) Desenvolver e valorizar o sector turístico no município, criando 

sinergias e estímulos ao desenvolvimento ordenado de atividades 

associadas; 

g) Definir e disponibilizar um quadro normativo e um programa de 

investimentos públicos municipais e estatais, adequados ao 

desenvolvimento do concelho; 

h) Proceder à reestruturação da rede viária e considerar o traçado de 

novas infraestruturas viárias e ferroviárias na definição da proposta 

de ordenamento;  

i) Requalificar alguns aglomerados, através da criação de espaços 

verdes e da implantação de equipamentos coletivos; 

j) Definir novos espaços de atividades económicas, incentivando 

investimentos e iniciativas locais; 

k) Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja 

articulado com os concelhos vizinhos evitando descontinuidades 

territoriais. 
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3.3. Relações com outros Planos, Programas e Projetos 

Os objetivos anteriormente referidos, assim como a definição de um novo 

modelo de desenvolvimento e ordenamento do território terão que ser 

enquadrados e, integrar, as orientações estabelecidas em instrumentos de 

âmbito nacional e regional. 

De acordo com a legislação em vigor, no processo de AA deve ser incluída 

“uma descrição geral das relações do Programa com outros Planos ou 

Programas pertinentes” (alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do DL n.º 

232/2007, de 15 de Junho, na sua atual redação) que permita efetuar o seu 

enquadramento estratégico. 

O enquadramento estratégico da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós foi 

efetuado através da análise dos documentos de carácter estruturante ou 

programático, considerados pertinentes, no sentido de identificar objetivos 

estratégicos e outras estratégias relevantes para a 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós. 

Pretende-se, deste modo, evidenciar a coerência da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós com as opções estratégicas fixadas ao nível de outras políticas 

sectoriais ou transversais com elas relacionadas. Uma tónica dominante 

consiste na adoção de medidas adequadas de prevenção de impactes, 

sempre que ocorram ameaças potenciais aos diferentes fatores ambientais. 

É também importante ter em conta que esta listagem não deve ser 

encarada como encerrada, uma vez que poderão estar em elaboração 

outros documentos relevantes para a análise. 

Apresenta-se assim, no Quadro seguinte, uma breve descrição das 

orientações estratégicas constantes de cada um dos documentos acima 

referenciados, acompanhadas pela respetiva relação/implicação com a 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós. 
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Quadro 2 - Quadro de Referência Estratégico da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. 

 Instrumento Descrição Sumária Relação com o PDM de Porto de Mós 
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Quadro Estratégico Comum 

2014-2020 (QEC) 

 

Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) 

O QEC para o período 2014-2020 é subordinada às prioridades de promoção da competitividade da economia, de formação de 

capital humano, de promoção da coesão social, e da reforma do Estado, no quadro do desenvolvimento sustentável, que, em 

conjunto, fornecem as bases para a recuperação de uma trajetória de crescimento e de emprego sustentável para o nosso país, em 

sintonia com as orientações estratégicas comunitárias enunciadas na Estratégia Europa 2020 e tendo presentes as exigências do 

processo de consolidação orçamental. Estabelece que a concretização das prioridades enunciadas anteriormente deve refletir-se 

numa significativa focalização e coordenação dos apoios públicos proporcionados pelos fundos estruturais e de coesão e pelos 

fundos agrícolas para o desenvolvimento rural, marítimos e das pescas (RCM n.º 98/2012, de 26 de Novembro). 

O QEC tem como princípios gerais: o da racionalidade económica, o da concentração, o da disciplina financeira e da integração 

orçamental, da segregação das funções de gestão e da prevenção de conflitos de interesse, e da transparência e prestação de 

contas. O QEC é o sucessor do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), que constitui o enquadramento para a aplicação 

da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 2007-2013, assumindo como grande desígnio 

estratégico “a qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, 

bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de qualificação territorial, 

num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições 

públicas”. O QREN determina cinco prioridades estratégicas, a prosseguir na implementação dos Programas Operacionais temáticos 

e regionais: Promover a qualificação dos portugueses; Promover o crescimento sustentado; Garantir a coesão social; Assegurar a 

qualificação no território e das cidades e; Aumentar a eficiência da governação. 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós foi realizada à luz do QREN, que possui vários programas que fomentam a 

implementação de medidas que promovam a correta gestão dos espaços naturais e a utilização dos recursos 

neles existentes, facto pelo qual assume um papel importante na aplicabilidade das orientações de gestão do 

PDM. Possui também Programas Operacionais específicos para as várias regiões do país, pelo que aqui importa a 

Região Centro (Mais Centro). 

O Programa Portugal 2020 surge, assim, como o sucessor do QREN e enquadra os apoios estruturais da União 

Europeia para o período de programação 2014-2020, tendo como prioridade as exportações e o emprego. Este 

Programa assenta em quatro programas operacionais (PO) temáticos: Competitividade e internacionalização; 

Capital Humano; Inclusão social e emprego; Sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. 

Para além dos quatro programas temáticos continuam a existir programas regionais, cinco no continente (Norte, 

Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve), dois para as Regiões Autónomas (Madeira e Açores) e um PO de Assistência 

técnica, bem como três PO de Desenvolvimento Rural (Continente, Açores e Madeira) e um PO para os Assuntos 

do Mar. Consequentemente, já existe a proposta de Programa Operacional Regional do CENTRO de PORTUGAL 

(2014-2020). Este programa tem como objetivos níveis de coesão económica, social e territorial mais 

satisfatórios o que implica reforçar o investimento em domínios como a competitividade, a investigação, o 

desenvolvimento e a inovação, com particular enfoque na transferência de tecnologia e na aproximação entre as 

PME e as entidades geradoras de conhecimento, definindo para tal eixos prioritários. 

Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) 

O PNPOT apresenta um conjunto de seis objetivos estratégicos e respetivos objetivos específicos e medidas que especificam o rumo 

traçado para Portugal no horizonte 2025: 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, atlântico 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. 

Sendo um documento enquadrador do ordenamento do território nacional, o PNPOT assume através dos seus 

objetivos a importância da utilização sustentável dos recursos naturais. Assim sendo, a 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós deverá enquadrar também essa necessidade, regulamentando as atividades que se podem 

desenvolver nas áreas mais importantes para a conservação dos valores naturais. O novo modelo de 

desenvolvimento e ordenamento territorial do concelho deverá incorporar as orientações macros do PNPOT. 

Plano Regional de 

Ordenamento do Território 

do Centro (PROT - Centro) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, PROT Centro, é um instrumento fundamental de articulação entre o 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, os diversos instrumentos de política sectorial com expressão 

territorial e os instrumentos de planeamento municipal. Ao desenhar opções estratégicas e um modelo territorial para a Região e ao 

prever os respetivos instrumentos de execução, normas orientadoras e um programa de ação, irá permitir enquadrar, a partir de 

políticas territoriais de âmbito regional, quer a revisão dos PDM quer os investimentos do QREN. 

Os objetivos gerais do PROT Centro são: a) Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política 

de ordenamento do território e dos planos sectoriais; b) Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento 

económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; c) Equacionar as medidas tendentes à atenuação 

das assimetrias de desenvolvimento intrarregionais; d) Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento 

territorial e de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do 

território. 

O PROT Centro define as estratégias regionais de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas 

a nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de 

referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento, pelo que deverá 

ser tido em consideração na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. 

A 1.ª revisão do PDM deverá atender aos grandes objetivos estratégicos do PROT Centro: a) Definir as opções 

estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da Região Centro; b) Definir o modelo de organização do 

território regional; 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 dos modelos e 

padrões de povoamento, às caraterísticas 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. 
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Estratégia da União 

Europeia para o 

Desenvolvimento 

Sustentável (EEDS) 

O objetivo global da Estratégia é identificar e desenvolver ações que permitam à UE atingir uma melhoria contínua da qualidade de 

vida para as gerações atual e vindouras, através da criação de comunidades sustentáveis capazes de gerir e utilizar os recursos 

eficazmente e extrair o potencial de inovação ecológico e social da economia, garantindo prosperidade, proteção ambiental e coesão 

social. São enunciados sete desafios: Alterações Climáticas e energia limpa; Transportes sustentáveis; Consumo e produção 

sustentáveis; Conservação e gestão de recursos naturais; Saúde pública; Inclusão social, demografia e migração; e Pobreza global 

e desafios do desenvolvimento sustentável. 
Sendo que o município de Porto de Mós integra valores naturais muito importantes, a 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós deverá integrar os objetivos e as opções estratégicas preconizados por estes planos. A 1.ª revisão 

do PDMPM deverá integrar os objetivos e opções particularmente relacionados com a valorização do património 

natural e a adequação destas ações ao desenvolvimento económico, uma vez que convergem com as opções 

estratégicas para o município. 

Por outro lado, e no âmbito da EEDS destaca-se o objetivo chave da Prosperidade Económica, uma vez que se 

encontra diretamente relacionado com a vertente socioeconómica. Assim sendo, a 1.ª revisão do PDMPM deverá 

convergir na prossecução de objetivos relacionados com os recursos utilizados e promover, numa boa relação 

custo-eficácia, a sustentabilidade social, ambiental, económica e territorial e longo prazo. A 1.ª revisão do PDM 

de Porto de Mós deverá também ter em conta os objetivos preconizados nas estratégias de sustentabilidade 

nacionais, relacionados com o crescimento sustentado, competitividade e eficiência na utilização dos recursos 

naturais, valorizando o património natural e gerando novas atividades económicas. A localização espacial do PDM 

de Porto de Mós pode incrementar, ainda, a coesão social, intervindo por essa via numa melhor distribuição de 

oportunidades no território municipal e regional. 

Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ENDS) 

A ENDS enuncia uma estratégia de referência para um período temporal de 2005-2015 e visa dar consistência global nesse 

horizonte aos diversos programas de iniciativa pública em preparação e implementação, e funcionar como um instrumento de 

mobilização e concertação para as iniciativas e ações dos agentes económicos, sociais e culturais da sociedade civil. O grande 

desígnio da estratégia é "Fazer de Portugal, no horizonte de 2015, um dos países mais competitivos da União Europeia, num quadro 

de qualidade ambiental e de coesão e responsabilidade social". Possui sete objetivos estratégicos: 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; e Uma Administração Pública Mais Eficiente e Modernizada. 

Estratégia Pan-Europeia da 

Diversidade Biológica e 

Paisagística 

Esta estratégia foi criada com o intuito de encorajar a conservação das espécies, dos ecossistemas e dos processos naturais, em 

complementaridade com a promoção do desenvolvimento sustentável e da coresponsabilização de todos os sectores pela 

conservação da natureza. A Estratégia estabelece um sistema internacional de cooperação de forma a consolidar programas 

existentes ao nível da conservação, permitindo um uso mais eficiente das políticas, iniciativas, mecanismos e informação já 

existentes. Não é objetivo desta estratégia introduzir nova legislação ou programas, mas sim o de reforçar a implementação das 

medidas existentes e de identificar ações adicionais a realizar nas duas próximas décadas. Além disso, promove a integração da 

diversidade biológica e paisagística nos sectores sociais e económicos e a implementação europeia da CBD. 

Plano Estratégico Nacional 

de Turismo (PENT) 

O PENT, aprovado pela RCM n.º 24/2013, de 16 de Abril, define as ações para o crescimento sustentado do Turismo Nacional nos 

próximos anos. Sintetiza as conclusões do diagnóstico e formula os objetivos e linhas de desenvolvimento estratégico para o sector. 

De acordo com o PENT “a região Centro deve estruturar a oferta de circuitos turísticos, de turismo de saúde e de turismo de 

natureza para promoção internacional” e as linhas de atuação ao nível do produto turístico são: a) Nos circuitos turísticos, verifica-

se a necessidade de colocar os recursos georreferenciados em valor e desenvolver conteúdos e informação para o cliente, bem 

como incentivar e diversificar as experiências e colocar o produto no mercado; b) No turismo de saúde suportado na procura 

termal, verifica-se a necessidade de requalificar zonas envolventes, desenvolver serviços especializados, criar conteúdos para 

disponibilização em canais internos e externos e reposicionar o produto termal no mercado. A nível do bem-estar (spa e 

talassoterapia), verifica-se a necessidade de desenvolver conteúdos para a sua disponibilização em canais específicos, bem como 

apostar na diversidade de experiências de spa e talassoterapia. No domínio do turismo médico verifica-se a necessidade de fazer 

um diagnóstico global da articulação entre serviços médicos e de turismo, (…); c) No turismo de natureza, na vertente passeios, 

verifica-se a necessidade de desenvolver infraestruturas e serviços especializados, criar conteúdos e a sua disponibilização em 

canais, colocar o produto dos passeios a pé, de bicicleta ou a cavalo no mercado; d) No âmbito do produto sol e mar, é necessário 

estruturar ofertas para complementar outras motivações de procura primária (circuitos turísticos);e) No âmbito da gastronomia e 

vinhos verifica-se a necessidade de densificar atividades, desenvolver conteúdos e experiências e integrar a oferta em plataformas 

de promoção e comercialização; f) No turismo náutico, verifica-se a necessidade de divulgar a oferta de surfing. 

Apesar de ser este o PENT com horizonte 2013-2015, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós teve por base o PENT aprovado pela 

RCM n.º 53/2007, de 4 de Abril. Segundo este “os produtos-chave para o crescimento do Centro são o circuito turístico (touring) 

cultural e paisagístico (rotas arqueológicas e de património arquitetónico e artístico) e o turismo de natureza, completados por 

quatro produtos - conjuntos turísticos (resorts) integrados e turismo residencial, golfe, saúde e bem-estar e gastronomia e vinhos. 

De destacar ainda a importância de oportunidades de vendas cruzadas (cross-selling) com as regiões de Lisboa e Porto e Norte para 

aumentar o número de turistas estrangeiros. Das ações necessárias para o desenvolvimento da região, destaca-se a criação de 

rotas temáticas para o circuito turístico (touring)”. 

Sendo Porto de Mós um município com um elevado património natural e cultural, a 1.ª revisão do PDM deverá 

integrar e operacionalizar as medidas estratégicas enunciadas nestes instrumentos. Em particular, são 

valorizadas as medidas relacionadas com a proteção e promoção do património natural, natureza e 

biodiversidade, proteção e melhoria do ambiente e salvaguarda do património histórico-cultural. Este último tem 

uma importância elevada a nível do turismo, com interesse turístico-cultural, integrando a 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós a necessidade de salvaguarda e conservação deste património. A integração na 1.ª revisão do 

PDMPM de orientações destes instrumentos relativos ao turismo é bastante relevante, visando um maior 

crescimento do sector no município, contribuindo assim para a diversificação do tecido produtivo. 

DL n.º 47/99, de 16 de 

Fevereiro, alterado pelo DL 

n.º 56/2002, de 11 de 

Março 

O diploma define o conceito de "turismo da natureza" e define o regime jurídico aplicável, nomeadamente o regime de 

licenciamento de instalação, construção e utilização. 
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Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB) 

Prevê a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos 

benefícios que advêm da utilização dos recursos genéticos, inclusivamente através do acesso adequado a esses recursos e da 

transferência apropriada das tecnologias relevantes, tendo em conta todos os direitos sobre esses recursos e tecnologias, bem 

como através de um financiamento adequado. 

Sendo Porto de Mós um município com um elevado património natural e cultural, a 1.ª revisão do PDM deverá 

integrar e operacionalizar as medidas estratégicas enunciadas nestes instrumentos. Em particular, são 

valorizadas as medidas relacionadas com a proteção e promoção do património natural, natureza e 

biodiversidade, proteção e melhoria do ambiente e salvaguarda do património histórico-cultural. 
Estratégia Nacional da 

Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade (ENCNB) 

A RCM n.º 152/2001, de 11 de Outubro, adotou a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 

respondendo à Estratégia da Comunidade Europeia em matéria de Biodiversidade e à exigência legal nacional, fixada na Lei de 

Bases do Ambiente. A ENCNB reveste-se assim de interesse para a política de conservação da natureza mas também para as 

políticas sectoriais relevantes. 

A ENCNB assume três objetivos gerais: 1 - Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da 

geologia, geomorfologia e paleontologia; 2 - Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 3 - Contribuir para a 

prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da natureza em que 

Portugal está envolvido, em especial os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, designadamente a 

conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios 

provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

Estratégia Nacional para as 

Florestas (ENF) 

A RCM n.º 114/2006, de 15 de Setembro aprovou a Estratégia Nacional para as Florestas que se insere na Estratégia Florestal da 

União Europeia. Reconhece as florestas como uma prioridade nacional e o sector florestal como estratégico para o desenvolvimento 

nacional. 

As seis linhas de ação estratégicas consideradas na Estratégia Nacional para as Florestas são: a) Minimização dos riscos de 

incêndios e agentes bióticos; b) Especialização do território; c) Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável; d) 

Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos; e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector; f) 

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

Sendo que o município de Porto de Mós possui uma significativa parte do território coberta por floresta, 

nomeadamente a floresta autóctone, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá integrar princípios de 

valorização e proteção do ambiente e recursos naturais, onde se incluem as florestas, convergindo assim com os 

objetivos e princípios da estratégia nacional. 

Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do 

Centro Litoral (PROF Centro 

Litoral) 

O PROF-Centro Litoral foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Julho. Os PROF, que são instrumentos de 

política sectorial, incidem sobre os espaços florestais e visam 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 e têm uma abordagem multifuncional, isto é, integram as funções de produção, proteção, conservação de habitats, 

fauna e flora, silvo-pastorícia, caça e pesca em águas interiores, recreio e enquadramento paisagístico. 

As orientações estratégicas florestais constantes no PROF Centro Litoral, fundamentalmente no que se refere à ocupação, uso e 

transformação do solo nos espaços florestais, serão integradas nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) e nos 

planos especiais de ordenamento do território (PEOT). 

Em termos de ocupação florestal e baseando-se no PROF Centro Litoral, o município de Porto de Mós é abrangido 

por duas sub-regiões homogéneas: a de Gândaras Sul e a de Porto de Mós e Mendiga. 

Tendo como objetivos específicos da sub-região homogénea Porto de Mós e Mendiga: diminuir o número de 

ignições de incêndios florestais; diminuir a área queimada; a reabilitação dos ecossistemas florestais; a 

beneficiação dos espaços florestais; a consolidação da atividade florestal; aumentar o conhecimento sobre a 

silvicultura das espécies florestais e monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do 

plano, o PROF Centro Litoral mostra-se fundamental para proteção e valorização das florestas. 

DL n.º 142/2008, de 24 de 

Julho, retificado pela 

Declaração de Retificação 

n.º 53-A/2008, de 22 de 

Setembro 

O DL tem como objetivo o estabelecimento do regime jurídico da conservação da natureza e biodiversidade. São definidas 

orientações estratégicas de modo a alcançar objetivos fundamentais como a conservação e promoção do uso sustentável dos 

recursos naturais; promoção da conservação da natureza e biodiversidade e integração desta política na política de ordenamento do 

território e outras políticas sectoriais; definir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), entre outros. 

Sendo Porto de Mós um município com um elevado património natural e cultural e abrangido em grande parte 

pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá integrar e 

operacionalizar as medidas legais enunciadas no instrumento. Em particular, são valorizadas as medidas 

relacionadas com a proteção e promoção do património natural, natureza e biodiversidade, proteção e melhoria 

do ambiente e salvaguarda do património histórico-cultural. 

Plano de Ordenamento do 

Parque Natural das Serras 

de Aire e Candeeiros 

(POPNSAC) 

O POPNSAC foi aprovado pela RCM n.º 57/2010, de 12 de Agosto, devido às novas orientações no domínio da conservação da 

natureza decorrentes, nomeadamente, da criação de uma rede ecológica europeia - a Rede Natura 2000. O POPNSAC estabelece os 

regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa o regime de gestão a observar na sua área de intervenção, com vista 

a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, a geodiversidade, a manutenção e a valorização da paisagem, a melhoria 

da qualidade de vida e o desenvolvimento económico das populações locais e tem como objetivos gerais: 

a) Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos adquiridos sobre o património natural desta área, uma 

estratégia de conservação e gestão que permita a concretização dos objetivos que presidiram à criação do Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros; 

b) Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais, da fauna e flora selvagens protegidas, nos termos do 

DL n.º 140/99, de 24 de Abril, na redação dada pelo DL n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

c) Fixar o regime de gestão compatível com a proteção e a valorização dos recursos naturais e com o desenvolvimento das 

atividades humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial convergentes na área protegida; 

d) Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de proteção adequados às diferentes áreas, bem como definir 

as respetivas prioridades de intervenção. 

O concelho de Porto de Mós é em grande parte abrangido pelo PNSAC, pelo que terá de obedecer ao Plano de 

Ordenamento do PNSAC. Uma vez que o fator Biodiversidade é crítico no concelho, e que POPNSAC tem natureza 

de Regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos intermunicipais e municipais de 

ordenamento do território, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós terá de se conformar com este e ir ao encontro 

dos seus objetivos, bem como respeitar as suas opções de gestão. 
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Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 foi aprovado pela RCM n.º 115-A/2008, de 21 de Julho e é um instrumento de gestão 

territorial, de concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos 

sítios e das ZPE do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável 

nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. É um plano que apresenta a caraterização dos 

habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da fauna presentes nos sítios e ZPE e define as orientações estratégicas 

para a gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nele ocorrem, com vista a garantir a 

sua conservação a médio e a longo prazos. Além disso, este Plano Sectorial vincula as entidades públicas, dele se extraindo 

orientações estratégicas e normas programáticas para a atuação da administração central e local, devendo as medidas e 

orientações nele previstas ser inseridas nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) e nos planos especiais (PEOT). 

No concelho de Porto de Mós, a Rede Natura 2000, compreende o Sítio Serras de Aire e Candeeiros 

(PTCON0015), que abrange um conjunto de habitats/fauna e flora, sujeitos a ameaças específicas e orientações 

de gestão próprias. Tal como o POPNSAC, também a Ficha do Sítio de Importância Comunitário (SIC) Serras de 

Aire e Candeeiros fornece orientações de gestão que têm de ser consideradas na realização da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós de forma a salvaguardar os valores naturais existentes na sua área de intervenção. 

DL n.º 166/2008, de 22 de 

Agosto alterado pelo DL n.º 

239/2012, de 2 de 

Novembro 

Estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo 

valor e sensibilidade ecológica ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. 

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e 

ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de 

erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações 

climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União Europeia nos domínios 

ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais. 

Sendo a REN uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um 

conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações 

compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas, a aplicação deste regime no concelho de 

Porto de Mós com a 1.ª revisão do PDM deverá constituir uma mais-valia. 

DL n.º 73/2009, de 31 de 

Março 

Aprova o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e 

pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. 

Nos termos da legislação, constituem objetivos da RAN: 

a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento da atividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e uma sustentabilidade de 

recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir situações que se revelem 

inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo». 

Sendo aa RAN uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece 

um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo identificando quais as permitidas tendo em 

conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos, a aplicação da RAN contribui para a 

preservação da biodiversidade e da paisagem tradicionais, tendo assim um efeito positivo ao nível da 

Biodiversidade mas também da Paisagem e Património Cultural. 
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Plano Nacional de Ação para 

o Crescimento e Emprego 

(PNACE) 

PNACE 2005-2008 é uma resposta de Portugal às novas linhas de orientação da Estratégia de Lisboa e constitui uma referência de 

enquadramento para as diversas políticas governamentais de âmbito macroeconómico, microeconómico e de qualificação e 

emprego. São apresentadas medidas para um conjunto de políticas sectoriais: Coesão Territorial e Sustentabilidade Ambiental; 

Competitividade e Empreendedorismo; Crescimento Económico e Sustentabilidade das Contas Públicas; Eficiência dos Mercados; 

Governação e Administração Pública; Investigação, Desenvolvimento e Inovação; Qualificação, Emprego e Coesão Social. 

São aqui especialmente relevantes o fortalecimento do equilíbrio orçamental, a promoção do crescimento 

económico, da competitividade e da coesão social, territorial e ambiental. 
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Regulamento Geral do 

Ruído, anexo ao DL n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro 

retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 18/2007 

de 16 de Março e alterado 

pelo DL n.º 278/2007 de 1 

de Agosto. 

Assegurar o cumprimento dos limites legais estabelecidos, nomeadamente ao nível dos critérios de exposição máxima e de 

incomodidade. Assegurar uma adequada proteção e conservação do ambiente sonoro local. 

Impõe-se o cumprimento de todos os limites legais definidos para a proteção e conservação do ambiente sonoro 

local. Todas as infraestruturas a criar deverão ter em atenção a legislação vigente, no sentido de serem 

respeitadas as disposições do limite de exposição permitido. 
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DL nº 276/99, de 23 de 

Julho 

Define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar através de: 1 - Definição e estabelecimento dos objetivos 

para a qualidade do ar ambiente no território nacional, a fim de evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana 

e sobre o ambiente na sua globalidade; 2 - Avaliação, com base em métodos e critérios comuns, da qualidade do ar ambiente em 

todo o território nacional; 3 - Obtenção de informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e sua disponibilização ao 

público, nomeadamente através de limiares de alerta; 4 - Preservação da qualidade do ar ambiente sempre que esta seja 

compatível com o desenvolvimento sustentável e melhorá-la nos outros casos. 

Impõe-se o cumprimento de todos os limites legais definidos para a conservação e gestão da qualidade do ar 

ambiente. 

Diretiva n.º 96/62/CE, do 

Conselho, de 27 de 

Setembro 

Fornece orientação para a avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

Plano Nacional de Ação 

Ambiente e Saúde 2008-

2013 (PNAAS) 

A saúde deve ser considerada não apenas no sentido estrito de ausência de doença, mas num sentido mais abrangente, i.e., de 

bem-estar físico, mental e social, sendo influenciada por fatores hereditários, biológicos, de comportamentos e estilos de vida e 

pelo ambiente social e físico. Num quadro de desenvolvimento sustentável, em que a epidemiologia ambiental se confronta 

permanentemente com novos desafios, importa encontrar o equilíbrio entre os riscos para a saúde e os custos económicos da 

prevenção. O PNAAS 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. Para atingir este fim, torna-se necessário promover a integração da informação 

relativa ao estado do ambiente e da saúde, tendo em consideração, nomeadamente, exposições combinadas e efeitos cumulativos. 

Ao estabelecer um quadro de causalidade entre a exposição a determinados fatores ambientais e efeitos adversos na saúde 

humana e nos ecossistemas, e ao identificar a incidência de patologias causadas ou potenciadas por fatores ambientais, o PNAAS 

permite implementar medidas corretivas e planear respostas prévias aos desafios emergentes, estabelecendo políticas que 

maximizem a ação preventiva em detrimento da ação corretiva, atuando tão a montante das situações quanto possível. 

Sendo que a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós integra princípios de valorização e proteção ambiental, ligadas 

à melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações, a 1.ª revisão do PDM e estes instrumentos 

convergem nas estratégias e princípios a adotar relacionadas com estas áreas. 

Plano Estratégico de 

Resíduos Sólidos Urbanos 

2007-2016 (PERSU II) 

O Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos 2007-2016 (PERSU II), publicado pela Portaria n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro, 

tem em vista a aplicação de medidas que permitam aumentar a eficiência e a eficácia das práticas de gestão de RSU, na 

prossecução de uma otimização global e integrada, e de um cada vez menor recurso à deposição em aterro através da 

maximização da reciclagem e, subsidiariamente, de outras formas de valorização. 

Assim, o PERSU II constitui um instrumento estratégico diretor da gestão de 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. 

No PERSU II são claramente definidas as metas a atingir e ações a implementar tendo em consideração a necessidade de assegurar 

o cumprimento dos objetivos de desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de aterro, na sequência da Diretiva n.º 1999/31/CE do 

Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição em aterro, transposta pelo DL n.º 152/2002, de 23 de Maio, bem como os objetivos 

de reciclagem e valorização, decorrentes das Diretivas n.os 94/62/CE, de 20 de Dezembro e 2004/12/CE, de 11 de Fevereiro, 

relativas à gestão de embalagens e resíduos de embalagens, transpostas para ordem jurídica interna pelos DL n.os 366‑A/97, de 20 

de Dezembro, 162/2000, de 27 de Julho, e 92/2006, de 25 de Maio. 

Tendo em conta o importante papel dos Sistemas Intermunicipais, Multimunicipais e Municípios como agentes da 

estratégia, estabelecem-se no PERSU II as regras orientadoras da disciplina a definir pelos planos 

multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação. As linhas orientadoras estratégicas definidas pelo PERSU 

II são as seguintes: 

• Reduzir, reutilizar, reciclar; 

• Separar na origem; 

• Minimizar a deposição em aterro; 

• “Waste to Energy” para a fração “resto” (não reciclável); 

• “Protocolo de Quioto”: compromisso determinante na política de resíduos; 

• Informação validada a tempo de se poderem tomar decisões; 

• Estratégia de Lisboa: Sustentabilidade dos sistemas de gestão. 

Assim sendo, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, terá de ter em consideração as linhas orientadoras 

estratégicas definidas pelo PERSU II, de forma a contribuir para que sejam atingidos os objetivos e metas 

nacionais. 
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Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas 

Residuais (PEAASAR 2007-

2013) 

O PEAASAR 2007-2013 define objetivos e propõe medidas de otimização de gestão nas vertentes em “alta” e em “baixa” e de 

otimização do desempenho ambiental do sector, e clarifica o papel da iniciativa privada, criando espaços de afirmação e 

consolidação de um tecido empresarial sustentável, concorrencial e ajustado à realidade portuguesa. Visa, assim, a minimização 

das ineficiências dos sistemas numa perspetiva de racionalização dos custos a suportar pelas populações, estabelece os modelos de 

financiamento e as linhas de orientação da política tarifária e define a reformulação do enquadramento legal e do modelo 

regulatório necessária à sua maior eficácia. 

Assim, o PEAASAR 2007-2013 assume‑se como uma estratégia: 

• Social, na medida em que aposta na universalidade de um serviço de elevada qualidade, numa perspetiva de 

solidariedade nacional e regional, valorizando assim a vertente social e de saúde pública; 

• Sustentável, na medida em que aponta no sentido da eficiência da gestão e da operação e no sentido do equilíbrio 

económico e financeiro, valorizando assim a vertente da auto sustentabilidade; 

• Segura, na medida em que prossegue níveis elevados de qualidade na proteção da saúde pública e do ambiente. 

São definidos 3 grandes objetivos estratégicos: 

• Universalidade, continuidade e qualidade do serviço; 

• Sustentabilidade do sector; 

• Proteção dos valores de saúde pública e ambientais. 

O PEAASAR define 5 objetivos operacionais: 

(i) servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de água; 

(ii) servir cerca de 90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas 

residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável deve ser de 

pelo menos 70% da população abrangida; 

(iii) garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços; 

(iv) contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local; 

(v) cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário de proteção do ambiente e 

saúde pública. 

O município de Porto de Mós deve ter em conta os objetivos do PEAASAR na 1ª revisão do PDM, de forma a 

contribuir para que Portugal alcance estes objetivos nacionais. 

Estratégia Nacional para os 

Efluentes Agropecuários e 

Agroindustriais (ENEAPAI) 

A ENEAPAI assenta em novas abordagens de intervenção, integradas territorial e multisectorialmente, para a definição de soluções 

sustentáveis do ponto de vista ambiental que garantam a eliminação das inúmeras situações de poluição causadas pela descarga de 

efluentes não tratados nas linhas de águas e no solo, tendo merecido um vasto consenso junto dos sectores económicos de grande 

expressão regional. Sem deixar de ter em consideração a importância económica e social dos sectores da produção pecuária e dos 

sectores agroindustriais nas regiões onde se inserem, a estratégia nacional identifica com rigor as oportunidades suscetíveis de 

consolidar processos de desenvolvimento diferenciados, inovadores e sustentados e aponta para a definição de um modelo 

institucional, técnico e de gestão, que, sendo uma alternativa sustentável, contribua, com eficácia e eficiência, para a valorização e 

o tratamento de efluentes produzidos por estes sectores. 

No delinear da estratégia nacional para a resolução dos problemas ambientais associados aos sectores abrangidos, foram definidos 

grandes objetivos estratégicos e as linhas de orientação, dos quais se destacam: 

• O cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da política de ambiente e do ordenamento do território, através 

do cumprimento do normativo legal, e de uma abordagem territorial e sectorial integrada; 

• A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à implementação de modelos de gestão eficientes e sustentáveis, e 

da aplicação do princípio do utilizador – pagador e garantia de um quadro tarifário sustentável para os sectores 

económicos; 

• A gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em conta a utilização adequada dos instrumentos de 

cofinanciamento, designadamente o Quadro de Referência Estratégico Nacional, e do potenciar das soluções coletivas e a 

utilização de infraestruturas existentes. 

Na ENEAPAI estão identificados os concelhos e as regiões com maior pressão do sector da bovinicultura, da 

suinicultura, da avicultura, dos matadouros, da produção de azeite, das adegas e de lacticínios – pequenas 

queijarias. Estão também definidos Núcleos de Ação Prioritária para cada sector, considerando diversos critérios, 

designadamente: 

• Número de efetivo animal ou quantidade de produto laborado; 

• Número de unidades a laborar por concelho; 

• Dimensão e caraterísticas das unidades; 

• Proximidade física das várias unidades consideradas dos concelhos abrangidos; 

• Pressão exercida no solo e nos recursos hídricos. 

Assim, o concelho de Porto de Mós está incluído num núcleo de ação prioritária, nomeadamente para o sector da 

bovinicultura, e num Protocolo de Cooperação no Âmbito da Despoluição de Bacias Hidrográficas, para o sector 

da suinicultura. Deste modo, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá atender às considerações deste 

documento. 
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Estratégia Temática para a 

Proteção do Solo (ETPS) 

A estratégia temática de proteção do solo da União Europeia propõe medidas destinadas a preservar as funções ecológicas, 

económicas, sociais e culturais dos mesmos. A estratégia compreende o estabelecimento de um quadro legislativo que permita 

proteger e utilizar o solo de forma duradoura, integrar a proteção do solo nas políticas nacionais e comunitárias e reforçar a base de 

conhecimento e o aumento da sensibilização do público. 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá respeitar as diferentes utilizações passíveis para cada uma das 

classes de solo definidas, impedindo a desertificação, preservando as funções ecológicas, promovendo a gestão 

florestal sustentável e a conservação do solo e da água. Programa de Ação Nacional 

de Combate à Desertificação 

(PANCD) 

PANCD, adotado a 17 de junho de 1999, constitui uma obrigação do Estado Português enquanto parte da Convenção das Nações 

Unidas de Combate à Desertificação. O PANCD assume-se, assim, como um instrumento de natureza estratégica a nível nacional e 

âmbito intersectorial e que pretende combater a desertificação do território nas suas vertentes: sociais, económicas e ambientais. 

O PANCD visa os seguintes cinco objetivos estratégicos: 

1. conservação do solo e da água; 

2. fixação da população ativa nas zonas rurais; 

3. recuperação de áreas mais afetadas pela desertificação; 

4. sensibilização da população para a problemática da desertificação; 

5. consideração da luta contra a desertificação nas políticas gerais e sectoriais. 
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 Instrumento Descrição Sumária Relação com o PDM de Porto de Mós 
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Diretiva n.º 2000/60/CE, de 

23 de Outubro de 2000 
Estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água. 

Ao nível da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverão considerar-se as orientações, princípios e normas 

estabelecidos nestes instrumentos, nomeadamente através da garantia da qualidade da água para consumo 

humano, da criação/melhoria das infraestruturas de tratamento de águas residuais, a adoção de medidas para a 

redução de perdas de água na rede de abastecimento e também na rega, medidas de proteção dos recursos 

hídricos existentes, proteção e controlo da poluição, minimização dos riscos naturais ou induzidos pelas 

atividades humanas nos recursos hídricos, bem como do seu uso eficiente (nomeadamente ao nível da 

agricultura). 

Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro 

Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 

DL n.º 130/2012, de 22 de 

Junho 

Procede à alteração da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelo DL n.º 245/2009, de 22 de setembro, adaptando o 

quadro institucional e de competências de gestão dos recursos hídricos, face à Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, aprovada pelo DL n.º 7/2012, de 17 de Janeiro, e à orgânica da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I. P., aprovada pelo DL n.º 56/2012, de 12 de Março. 

DL n.º 306/2007, de 27 de 

Agosto 

Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, revendo o DL n.º 243/2001 de 5 de Setembro, que 

transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro. 

Lei n.º 54/2005, de 14 de 

Novembro 
Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

DL n.º 226-A/2007, de 31 

de Maio 
Estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos. 

DL n.º 115/2010, de 22 de 

Outubro 

Aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e 

indo igualmente ao encontro da preocupação relativa à mitigação dos efeitos das inundações, estabelecida na Diretiva n.º 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. 

Plano Nacional da Água 

(PNA) 

Elaborado de acordo com o DL n.º 45/94, de 22 de Fevereiro, define 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. 

Programa Nacional para o 

Uso Eficiente da Água 

(PNUEA) 

O objetivo principal do PNUEA é melhorar a eficiência da utilização da água nos sectores urbano (e também agrícola e industrial), 

sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do 

País. Os objetivos complementares são: 1- reduzir a poluição dos meios hídricos, 2 - reduzir o consumo de energia. 

Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas 

Residuais (PEAASAR 2007-

2013) 

O PEAASAR 2007-2013 define objetivos e propõe medidas de otimização de gestão nas vertentes em “alta” e em “baixa” e de 

otimização do desempenho ambiental do sector, e clarifica o papel da iniciativa privada, criando espaços de afirmação e 

consolidação de um tecido empresarial sustentável, concorrencial e ajustado à realidade portuguesa. Visa, assim, a minimização 

das ineficiências dos sistemas numa perspetiva de racionalização dos custos a suportar pelas populações, estabelece os modelos de 

financiamento e as linhas de orientação da política tarifária e define a reformulação do enquadramento legal e do modelo 

regulatório necessária à sua maior eficácia. 

São definidos 3 grandes objetivos estratégicos: 

• Universalidade, continuidade e qualidade do serviço; 

• Sustentabilidade do sector; 

• Proteção dos valores de saúde pública e ambientais. 

Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas das Ribeiras 

do Oeste 
Estes Planos foram aprovados pela RCM n.º 16-B/2013, de 22 de Março e são instrumentos de planeamento que visam, em 

particular, identificar os problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras situações 

potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de 

um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos estabelecidos na Lei da Água. O concelho de Porto de Mós está inserido em três Bacias Hidrográficas, a do Tejo, a do Lis e a das Ribeiras do 

Oeste, pelo que a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deve ter em conta as orientações constantes nos Planos 

de Gestão de Bacias Hidrográficas respetivos. 

Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos Rios 

Vouga, Mondego e Lis 

Plano de Gestão da Bacia 

Hidrográfica do Tejo 

Este Plano foi aprovado pela RCM n.º 16-F/2013, de 22 de Março e é um instrumento de planeamento que visa, em particular, 

identificar os problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente 

problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um programa de 

medidas que garanta a prossecução dos objetivos estabelecidos na Lei da Água. 
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Diretiva n.º 96/62/CE, do 

Conselho, de 27 de 

Setembro 

Fornece orientação para a avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

É importante a promoção da monitorização que responda simultaneamente a dois pontos: a obtenção de 

informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e sua disponibilização ao público, nomeadamente 

através de limiares de alerta. 

DL nº 276/99, de 23 de 

Julho 

Define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar através de:  

1. Definição e estabelecimento dos objetivos para a qualidade do ar ambiente no território nacional, a fim de evitar, prevenir 

ou limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade;  

2. Avaliação, com base em métodos e critérios comuns, da qualidade do ar ambiente em todo o território nacional;  

3. Obtenção de informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e sua disponibilização ao público, nomeadamente 

através de limiares de alerta;  

4. Preservação da qualidade do ar ambiente sempre que esta seja compatível com o desenvolvimento sustentável e 

melhorá-la nos outros casos. 

DL n.º 111/2002, de 16 de 

Abril, que transpõe a 

Diretiva n.º 99/30/CE, do 

Conselho de 22 de Abril e a 

Diretiva n.º 2000/69/CE do 

Parlamento e Conselho 

Europeu de 16 de Novembro 

de 2000 

Estabelece os valores limite de concentração no ar ambiente para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de 

azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono. 

DL n.º 320/2003, de 20 de 

Dezembro, que transpõe a 

Diretiva n.º 2002/3/CE do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de 

Fevereiro 

Estabelece os valores limite de concentração no ar ambiente para o Ozono. 

F
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Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações 

Climáticas 

Aprovada pela RCM n.º 24/2010, de 1 de Abril, “pretende aumentar a consciencialização sobre as alterações climáticas, manter 

atualizado e disponível o conhecimento científico sobre as alterações climáticas e os seus impactes e, ainda, reforçar as medidas 

que Portugal terá de adotar, à semelhança da comunidade internacional, com vista ao controlo dos efeitos das alterações 

climáticas”. 

De influência direta sobre o PDM destaca-se o objetivo, reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de 

resposta. Segundo este “a maioria dos sectores da sociedade será afetado, em maior ou menor extensão, pelos 

impactes das alterações climáticas”. Pelo que, “esses impactes devem ser caraterizados em termos de risco, isto 

é, de uma combinação entre gravidade potencial e probabilidade de ocorrência. Dessa análise deverá resultar a 

identificação de sectores/projetos onde a ação e tomada de medidas de adaptação precoces seja considerada 

prioritária”. 

Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas 2006 

(PNAC) 

Avalia o compromisso de Portugal face ao primeiro período de cumprimento do Protocolo de Quioto, tendo em consideração a 

atualização da informação subjacente à RCM que aprovou o PNAC 2004, em particular a de natureza macroeconómica e de políticas 

e medidas com impacte no balanço nacional de emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 

Impõe-se o cumprimento de todos os limites legais definidos para a conservação e gestão da qualidade do ar 

ambiente. 

Plano Nacional de Ação para 

a Eficiência Energética para 

o período 2013-2016 

(PNAEE 2016) 

Foram aprovados pela RCM n.º 20/2013, de 10 de Abril. Estes planos são instrumentos de planeamento energético que 

estabelecem o modo de alcançar as metas e os compromissos internacionais assumidos por Portugal em matéria de eficiência 

energética e de utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Para além da densificação das metas a atingir, os referidos 

Planos identificam ainda as barreiras existentes, bem como o potencial de melhoria em matéria de eficiência energética e de 

incorporação de energia proveniente de fontes renováveis nos vários setores de atividade, com vista ao estabelecimento dos 

programas e medidas mais adequados à observância dos referidos compromissos, tendo em conta a realidade nacional. 

O PNAEE 2016 abrange as seguintes áreas específicas:  

• Transportes; 

• Residencial e Serviços; 

• Indústria; 

• Estado; 

• Comportamentos; 

• Agricultura. 

Estas áreas agregam um total de 10 programas, que integram um leque de medidas de melhoria da eficiência 

energética, orientadas para a procura energética e que, de uma forma quantificável e monitorizável, visam 

alcançar os objetivos propostos. 

O PNAER 2020 estabelece as trajetórias de introdução de fontes de energia renovável de acordo com o ritmo da 

implementação das medidas e ações previstas em cada um dos seguintes setores: eletricidade; aquecimento e 

arrefecimento; e transportes. Para tal, identifica e descreve as medidas específicas setoriais, bem como as 

medidas gerais necessárias para alcançar os compromissos globais nacionais. 

Plano Nacional de Ação para 

as Energias Renováveis para 

o período 2013-2020 

(PNAER 2020) 
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Sistema Certificação 

Energética dos Edifícios 

(SCE) 

O Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE), que integra o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), foi aprovado pelo DL 

n.º 118/2013, de 20 de Agosto. Este procede à transposição da Diretiva 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de Maio, relativa ao desempenho energético dos edifícios, vindo assim clarificar alguns dos princípios do texto inicial e introduzir 

novas disposições que visam o reforço do quadro de promoção do desempenho energético nos edifícios, à luz das metas e dos 

desafios acordados pelos Estados-Membros para 2020. 

Assim, o DL n.º 118/2013 visa “assegurar e promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios através do Sistema 

Certificação Energética dos Edifícios, que integra o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, e o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços” (n.º 1 do artigo 1.º). Este veio revogar o DL n.º 

78/2006, de 4 de Abril (que aprovou o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios - 

SCE), o DL n.º 79/2006, de 4 de Abril (que aprovou o Regulamento dos Sistemas energéticos de Climatização em Edifícios - RSECE) 

e o DL n.º 80/2006, de 4 de Abril (que aprovou o Regulamento das caraterísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios - 

RCCTE). 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá ter em conta as disposições contantes nestes novos diplomas, 

tendo em vista a contribuição do concelho para o cumprimento das metas acordadas pelos Estados-Membros 

para 2020. 
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Convenção para a Proteção 

do Património Mundial, 

Cultural e Natural (Decreto 

n.º 49/79, de 6 de Junho) 

Assegurar uma proteção e conservação eficazes, e uma valorização tão ativa quanto possível do Património Cultural e Natural 

(artigo 5.º). 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá ter em consideração a preservação de valores patrimoniais e 

culturais, assim como de bens materiais, principalmente daqueles que no contexto concelhio apresentem um 

interesse diferenciador em relação a outros já descritos. 

Lei n.º 13/85, de 6 de Julho Primeira lei de bases do Património Cultural Português, que determina os regimes de proteção do património. 

Resolução da Assembleia da 

República n.º 71/97, de 16 

de Dezembro 

Aprova, para ratificação, a Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista), aberta à assinatura em La 

Valetta, Malta, em 16 de Janeiro de 1992. Reconhecendo que o património arqueológico europeu, testemunha da história antiga, se 

encontra gravemente ameaçado de destruição em consequência tanto da multiplicação de grandes planos de ordenamento como 

dos riscos naturais, de escavações clandestinas ou desprovidas de carácter científico e da deficiente informação do público; 

afirmando que se torna necessário desenvolver, onde ainda sejam inexistentes, procedimentos adequados de supervisão 

administrativa e científica e que a necessidade de proteger o património arqueológico se deveria refletir nas políticas de 

ordenamento urbano e rural e de desenvolvimento cultural; 

DL n.º 270/99 de 15 de 

Julho 
É aprovado o Regulamento (e natureza) de Trabalhos Arqueológicos. 

Lei n.º 107/2001, de 10 de 

Setembro 
Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. 
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Convenção para a Proteção 

do Património Mundial, 

Cultural e Natural (Decreto 

n.º 49/79, de 6 de Junho) 

Assegurar uma proteção e conservação eficazes, e uma valorização tão ativa quanto possível do Património Cultural e Natural 

(artigo 5.º). 

A concretização da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós implicará necessariamente a alteração da paisagem. A 

1.ª revisão do PDM de Porto de Mós deverá, assim, ter em consideração a máxima preservação dos valores 

naturais e culturais que compõem a paisagem na sua zona de ação. 

Convenção Europeia da 

Paisagem (Decreto n.º 

4/2005, de 14 de Fevereiro) 

Reconhecer juridicamente a paisagem como uma componente essencial do ambiente humano, uma expressão de diversidade do 

seu património comum, cultural e natural, e base da sua identidade (alínea a) do artigo 5.º). 

Integrar a paisagem nas políticas de ordenamento do território e de urbanismo, bem como nas políticas cultural, ambiental, 

agrícola, social e económica, e em quaisquer outras políticas com eventual impacte direto ou indireto na paisagem (alínea d) do 

artigo 5.º). 

A Paisagem é um elemento preponderante a ter em conta na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. Representa 

uma oportunidade para se evitar a perda de identidade, ao mesmo tempo que se integram políticas de 

desenvolvimento sustentável ao nível do concelho que evitem essa perda de identidade. 



 

-29- 

  



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-30- 

4. CONSULTA ÀS ENTIDADES 

Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do DL n.º 232/2007, a Câmara Municipal 

de Porto de Mós solicitou parecer sobre o âmbito da AA e sobre o alcance da 

informação a incluir no Relatório Ambiental às entidades às quais, em 

virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam 

interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós. 

As entidades consideradas relevantes para emissão de Parecer no presente 

processo de AAE foram as seguintes: 

• Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

• Instituto para a Conservação da Natureza e Biodiversidade; 

• Instituto da Água; 

• Administração de Região Hidrográfica do Centro; 

• Estradas de Portugal. 

 

Nem todas as entidades acima enumeradas emitiram parecer. No Quadro 3 

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

abordados nos pareceres recebidos. Os pareceres podem ser consultados 

nos Anexo I. 
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Quadro 3 - Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados pelas entidades 

consultadas. 

Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

APA 

Entende que “a vocação local destes instrumentos de gestão territorial exige uma ponderação dos interesses ambientais, também com 

incidência muito particular na área de intervenção em causa, pelo que a entidade melhor vocacionada para emitir o parecer solicitado 

em virtude das suas atribuições regionais é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional com jurisdição na área”. 

CCDR 

Centro 

“ (…), nos termos do ponto 2, do art. 75.º-A, do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

316/2007 de 19 de Setembro, e da alínea b), do ponto 1, do art. 7.º da Portaria n.º 1474/2007, esta apreciação deverá também ser 

feita, no âmbito da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da Revisão do PDM. 

Atendendo ao supra referido, na próxima reunião plenária da CTA da Revisão do PDM que ocorrer, a CCDR pronunciar-se-á sobre a 

proposta de âmbito e alcance que dará suporte à realização da Avaliação Ambiental Estratégica.” 

ICNB 

Considera-se que “as Questões Ambientais e de Sustentabilidade, o Quadro de Referência Estratégica e os Fatores Críticos para a 

Decisão encontram-se bem identificados e adequadas ao território específico e à natureza do Plano, pelo que a sua estrutura e alcance 

se mostram apropriadas, bem como de acordo com os requisitos legais. 

Do exposto é emitido parecer positivo sobre o conteúdo do Relatório de Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental e Análise dos 

Fatores Críticos.” 

INAG 
“ (…) Face ao exposto, e em matéria de recursos hídricos, considera-se que a ARH, com jurisdição na área, é a entidade com 

competência para a emissão do parecer solicitado.” 

ARH 

Centro 

Entende-se que “o Quadro de Referência Estratégico (QRE) referido neste relatório descreve os planos e os programas mais 

pertinentes. No entanto, na definição dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD), não é tido em conta o teor do Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais de 2007-2013 (PEAASAR II), bem como o Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (PNUEA). 

Constata-se ainda que os indicadores apresentados, na sua maioria, não são mensuráveis o que não permite a efetiva avaliação do 

modelo ambiental.” 
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Os contributos efetuados pelas entidades consultadas sobre o Relatório da 

Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental e Análise dos Fatores Críticos 

para a Decisão foram tidos em consideração na elaboração do RA. 

Sendo este documento 3.ª versão do RA foram também tidas em 

consideração os contributos das entidades consultadas acerca da 1.ª versão 

do RA. No Quadro 4 apresenta-se o sumário das sugestões, comentários 

e/ou assuntos abordados nos pareceres recebidos e que dizem diretamente 

respeito ao RA. Os pareceres podem ser consultados nos Anexo II. Neste 

momento, estando a revisão do PDM de Porto de Mós praticamente 

finalizada, juntam-se ainda o sumário das sugestões, comentários e/ou 

assuntos abordados nos pareceres recebidos e que dizem diretamente 

respeito ao RA, no Quadro 5 e que se apresentam no Anexo IV. 
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Quadro 4 - Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados pelas entidades 

consultadas. 

Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

ARH Centro 

“Da análise do RA verifica-se que ao nível do QRE estão identificados alguns dos principais instrumentos de planeamento para os 

RH, devendo ser-lhe acrescentada as Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-pecuários e Agro-Idustriais (ENEAPAI). 

Este RA foi elaborado sem ter em atenção o conteúdo da adenda ao Relatório de Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental e 

Análise dos Fatores Críticos da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Porto de Mós, que esta autarquia nos enviou 

em 2009/12/14, tendo obtido a resposta resultante da nossa apreciação em 2010/01/20, a qual de um modo geral se mantém 

atual, tendo em atenção do RA sobre os recursos hídricos (RH). 

Relativamente aos objetivos a atingir pela revisão deste PDM, apenas são apresentados alguns, relativos ao Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), os quais ficam aquém dos ali mencionados, assim como 

do referido na adenda anteriormente mencionado. Solicita-se a apresentação dos objetivos que se encontram no âmbito do 

PEAASAR II, com adequada referência temporal e espacial, assim como dos respetivos indicadores de seguimento. 

Em termos de Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), o PDM não apresentou a caraterização da situação 

existente nem as melhorias que pretende implementar. Solicita-se a sua apresentação, assim como o planeamento das ações a 

desenvolver e a indicação dos indicadores (de seguimento). 

Constata-se que em termos de ENEAPAI não foram apresentados, nesta fase de RA, quaisquer objetivos a atingir pelo município, o 

que se solicita, assim como os indicadores de seguimento associados e planeamento das ações a desenvolver. 

Relativamente ao risco de inundação, deverá ser incluído o indicador: área impermeabilizada da bacia hidrográfica, situada a 

montante da zona onde se verifica a inundação (métrica em m2). 

Na fase de seguimento, para o indicador qualidade da água superficial e subterrânea será necessário proceder à sua monitorização, 

pelo que se solicita a apresentação de um adequado plano de monitorização para as águas superficiais e subterrâneas do concelho 

de Porto de Mós”. 
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Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

ARH Tejo 

“Da análise do RA verifica-se que ao nível do QRE estão identificados alguns dos principais instrumentos de planeamento para os 

RH, devendo ser-lhe acrescentada as Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-pecuários e Agro-Idustriais (ENEAPAI). 

Este RA foi elaborado sem ter em atenção o conteúdo da adenda ao Relatório de Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental e 

Análise dos Fatores Críticos da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Porto de Mós, que esta autarquia nos enviou 

em 2009/12/14, tendo obtido a resposta resultante da nossa apreciação em 2010/01/20, a qual de um modo geral se mantém 

atual, tendo em atenção do RA sobre os recursos hídricos (RH). 

Relativamente aos objetivos a atingir pela revisão deste PDM, apenas são apresentados alguns, relativos ao Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), os quais ficam aquém dos ali mencionados, assim como 

do referido na adenda anteriormente mencionado. Solicita-se a apresentação dos objetivos que se encontram no âmbito do 

PEAASAR II, com adequada referência temporal e espacial, assim como dos respetivos indicadores de seguimento. 

Em termos de Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), o PDM não apresentou a caraterização da situação 

existente nem as melhorias que pretende implementar. Solicita-se a sua apresentação, assim como o planeamento das ações a 

desenvolver e a indicação dos indicadores (de seguimento). 

Constata-se que em termos de ENEAPAI não foram apresentados, nesta fase de RA, quaisquer objetivos a atingir pelo município, o 

que se solicita, assim como os indicadores de seguimento associados e planeamento das ações a desenvolver. 

Relativamente ao risco de inundação, deverá ser incluído o indicador: área impermeabilizada da bacia hidrográfica, situada a 

montante da zona onde se verifica a inundação (métrica em m2). 

Na fase de seguimento, para o indicador qualidade da água superficial e subterrânea será necessário proceder à sua monitorização, 

pelo que se solicita a apresentação de um adequado plano de monitorização para as águas superficiais e subterrâneas do concelho 

de Porto de Mós”. 
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Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

IGESPAR, 

I.P. 

“Considera-se que na Questão Estratégica Q.4 - “Recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental do concelho” deveria 

ser igualmente integrado o Património Cultural, o qual é, aliás, selecionado como FCD e está patente em algumas das ações a 

desenvolver na Proposta de Plano. 

No Quadro 6 identifica-se o FCD Paisagem e Património Cultural, referindo-se que “Pretende-se com este FCD avaliar o contributo 

da 1.ª Revisão do PDMPM para a preservação e valorização da paisagem e património cultural, elementos importantes para a 

identidade local.” (p.43), propondo-se que se integre igualmente a Salvaguarda. 

No Quadro 9 - Objetivos de sustentabilidade e Indicadores para o FCD - Paisagem e Património Cultural (p.50), deverá acrescentar-

se no item “Preservação e Valorização do Património Arqueológico e Arquitetónico”, a Salvaguarda. 

No Quadro 27 do ponto 7.1.7 – Medidas de Gestão para o FCD Paisagem e Património Cultural (página 201), deverá acrescentar-se 

nos Pontos Fortes o seguinte: 

- Nos Efeitos Significativos do item Oportunidades: A localização do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota no 

concelho; Criação de roteiros temáticos relativos ao património arqueológico, arquitetónico civil, arquitetónico religioso e 

património etnográfico. 

- Nos Efeitos Significativos do item Ameaças: Os impactes decorrentes de obras e projetos públicos ou privados, 

nomeadamente infraestruturas rodoviárias e equipamentos, no património arqueológico. Aliás, conforme o mesmo é 

referido na página 186 do relatório. 

No ponto 7.2.7 – Medidas de Controlo para o FCD Paisagem e Património Cultural, especificamente na tabela apresentada na página 

212, propõe-se o seguinte: 

- Nos Objetivos de Sustentabilidade deverá acrescentar-se no item “Preservação e Valorização do Património Arqueológico e 

Arquitetónico”, a Salvaguarda. 

- Nas Medidas de Controlo da “Salvaguarda, Preservação e Valorização do Património Arqueológico e Arquitetónico”, deverá 

acrescentar-se: Avaliar o nº de ações desenvolvidas para a Salvaguarda do Património Arqueológico e Arquitetónico; 

Promover a atualização da Carta Arqueológica do Concelho de Porto de Mós; 

- Nos Indicadores deverá acrescentar-se o Nº de Ações de Salvaguarda do Património Arqueológico e Arquitetónico. 
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Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

IGESPAR, 

I.P. (cont.) 

No Anexo V é remetida a lista de elementos patrimoniais com a avaliação da importância patrimonial de cada uma das evidências 

detetadas, porém, constata-se que há um desfasamento entre os sítios arqueológicos considerados no Relatório Ambiental e na 

Proposta de Plano, devendo esta falha ser retificada. 

Verifica-se pois que da Avaliação Ambiental não constam os seguintes sítios: Santo Estevão, Fórnea, Cabeço do sol 2, Costa, 

Lagoeira 2; Lapa da Moura, S. Miguel do Peral 1, Alcaria, Moinho, S. Miguel do Peral 2, Zambujal de Alcaria, Mendigos, Vale da 

Malhada, Buraco dos Mouros, Cabeço da Boavista, Boeira, Cemitério Velho, Rua do Escorial, Av. de Santo António, Paços do 

Concelho, Lapas de Castelejos, Abrigo 2 do Vale da Canada, Pedra do Altar, Lagoa Pequena, Casal do Centas. 

Ainda relativamente ao Anexo V está em falta a indicação dos parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor 

patrimonial dentro de cada critério estabelecido”. 

Direção 

Geral de 

Energia e 

Geologia 

“ (…) da análise dos restantes elementos do Plano considera-se nada haver a opor”. 

Laboratório 

Nacional 

de Energia 

e Geologia, 

I.P. 

“ (…) o relatório referente à Avaliação Ambiental Estratégica carateriza de um modo extremamente sumário a sismicidade do 

concelho e o património geológico do mesmo. Mais uma vez as zonas com suscetibilidade a movimentos de massa e de vertente 

não são apresentadas”. 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-37- 

Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

CCDR 

Centro 

“(…) O documento em apreço, na análise de tendências (pagina 83) refere que “ as pretensões da Câmara Municipal terão de ser 

articuladas  com o PNSAC e estarão sujeitas a aprovação das entidades competentes”, oque não se aplica, visto que o PDM não 

pode dispor de forma diferente do POPNSAC (plano de ordem superior). 

Relativamente às questões estratégicas enunciadas no quadro 3, nem sempre se afiguram com o carácter que a denominação lhe 

confere, como é o caso, por exemplo, no eixo estratégico “Melhoria da equidade das condições de bem-estar”, a questão 

estratégica “suprir problemas da travessia da vila de Porto de Mós” e “cria uma rede de parques eólicos”. Sugere-se que estas 

questões estratégicas sejam mais abrangentes, por exemplo, suprir problemas de tráfego no concelho ou promover o 

aproveitamento de energias renováveis. 

No fator critico – Infraestruturas (página 141), relativamente à dinâmica do solo urbano é referido que o regulamento do POPNSAC 

remete para os PMOT as regras de ocupação dos perímetros urbanos, dos aglomerados urbanos e das áreas industriais. Ora, estes 

pressupostos só são válidos, se, se tiver em consideração o zonamento previsto no POPNSAC, o que não se verifica, uma vez que a 

proposta de ordenamento não se conforma com as determinações do POPNSAC. 

Em termos gerais, a estrutura e desenvolvimento do relatório corresponde ao exigível. No entanto, apesar de um dos FCD ser a 

biodiversidade e de ter sido feita uma caraterização ambiental relativa à Serra de Aire e Candeeiros, o Relatório Ambiental que 

integra a proposta do Plano não atendeu ao disposto no n.º4 do artigo 24.º do RJIGT”.  
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Quadro 5 - Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados pelas entidades 

consultadas no âmbito da versão final do plano. 

Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento da 

Região Centro 

(…) Emite Parecer Favorável à proposta final do plano, condicionado à sua reformulação e completamento, (…) em 

especial quanto às questões de legalidade expressas neste parecer. 

Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. 

(…) A APA/ARHTO emite parecer favorável condicionado à posterior verificação das correções propostas neste 

parecer. 

Direção Geral do 

Território 
(…) o parecer da DGT é desfavorável até que sejam resolvidas as questões de carácter legal e técnicas referidas. 

Estradas de Portugal, 

E.P. 

(…) considera-se de emitir parecer favorável à revisão do PDM de Porto de Mós, na sua Versão de janeiro de 2015, 

condicionado à retificação dos elementos agora apresentados. 

Instituto de Conservação 

da Natureza e das 

Florestas 

(…) teor Favorável condicionado, desde que reformulado o regulamento do plano no sentido de serem 

salvaguardadas as áreas de proteção parcial tipo II, coincidentes com as áreas de exploração complementares, 

interditando novas explorações de massas minerais nas mesmas (…). 

Direção Geral de Energia 

e Geologia 

(…) considera-se que esta proposta de Plano poderá ser aceite por parte desta Direção-Geral, condicionado à 

salvaguarda da situação mencionada na alínea b) do ponto 3 da presente informação. 

Direção Regional de 

Cultura do Centro 

(…) emite-se parecer favorável condicionado à introdução na proposta de plano das alterações e correções acima 

mencionadas, a confirmar em reunião de concertação. 

Autoridade Nacional de 

Proteção Civil 

(…) o parecer da ANPC, (…) é favorável ao seu desenvolvimento, tendo por princípio vinculativo que as opções do 

mesmo cumprirão a legislação geral e específica assegurando-se que o uso do território e a implantação de 

infraestruturas e equipamentos não colidam com a segurança de pessoas, de bens materiais e do ambiente (…). 
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Entidade Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados 

Direção Geral da 

Economia do Centro 

(…) informamos que nada temos a opor ao conteúdo dos mesmos, (…) pelo que emitimos parecer favorável à 

proposta final do plano. 
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5. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

5.1. Questões Estratégicas e Fatores Ambientais 

As Questões Estratégicas (QE) surgem enquadradas pelos objetivos que 

decorrem da aplicação do regime legal em vigor para os Planos Municipais 

de Ordenamento do Território, nomeadamente os Planos Diretores 

Municipais. 

Tendo em atenção os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e as 

diretrizes dos demais documentos estratégicos analisados no âmbito do 

QRE, foram assumidos as seguintes QE: 

QE 1 - Aprofundar o papel da vila e do concelho no contexto do sistema 

territorial e urbano da Alta Estremadura e, em particular, no eixo 

urbano Leiria/Batalha/Porto de Mós; 

QE 2 - Promover o desenvolvimento de funções urbanas que 

qualifiquem e proporcionem uma maior centralidade (demográfica, 

económica e funcional) à sede de concelho; 

QE 3 - Implementar acções de valorização urbana e ambiental da vila 

de Porto de Mós; 

QE 4 - Recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental do 

concelho; 

QE 5 - Reforçar e qualificar os espaços de apoio à actividade industrial; 

QE 6 - Promover acções de qualificação profissional e tecnológica do 

tecido empresarial; 

QE 7 - Consolidar, diversificar e qualificar as apostas turísticas 

concelhias, na procura de novos públicos-alvo; 

QE 8 - Preservar a actividade agrícola e florestal concelhia e valorizar a 

produção olivícola; 
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QE 9 - Suprir os problemas de travessia da vila de Porto de Mós, 

através da criação de variantes; 

QE 10 - Reforçar a rede de equipamentos colectivos, em particular dos 

equipamentos de Segurança Social, e melhorar a qualidade das 

unidades de saúde; 

QE 11 - Requalificar o sistema de abastecimento de água e 

implementar novos sub-sistemas de saneamento; 

QE 12 - Criar uma rede de parques eólicos; 

QE 13 - Modernizar os serviços públicos através do aproveitamento do 

Programa “Leiria Região Digital” (e-government). 

Os Fatores Ambientais (FA) definem o âmbito ambiental relevante dado o 

alcance e a escala do plano ou programa em avaliação. Os FA considerados 

na presente análise são os legalmente definidos no DL n.º 232/2007, de 15 

de Junho, na sua atual redação, 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 inter-relação entre 

todos estes fatores”. 
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5.2. Identificação dos Fatores Críticos para a Decisão 

A identificação dos FCD resultou de uma análise integrada do QRE (veja-se 

ponto 3.3), das QE, dos FA e das especificidades do concelho de Porto de 

Mós. Os FCD refletem os temas que estruturam a avaliação e que 

correspondem aos fatores fundamentais a serem considerados no processo 

de decisão, na conceção das opções estratégicas da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós e das ações que as implementam. O Quadro 6 apresenta os 

FCD identificados e respetiva descrição sumária1. 

                                                           

1 Para mais detalhes consulte-se o Relatório de Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental 
e Análise dos Fatores Críticos de Agosto de 2008 e a Adenda de Outubro de 2009. 
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Quadro 6 - FCD identificados e sua descrição. 

Proposta de FCD Descrição Sumária 

Governança 

Pretende-se com este FCD avaliar o contributo da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós para uma melhor governança, 

nomeadamente ao nível: do fomento da participação pública; do acesso à informação pelos agentes sociais, em 

particular, da população; do aumento do rigor dos espaços, em particular através da utilização das novas tecnologias 

da comunicação e informação; do desenvolvimento de interações entre os agentes sociais, assentes numa base de 

partilha de responsabilidade; e na compatibilização do novo PDM com outros IGT, instrumentos estratégicos relevantes 

e quatros legislativos aplicáveis. 

Biodiversidade 

A biodiversidade possui uma grande relevância no território em causa, dada a existência de importantes valores 

naturais. 

Pretende-se com este FCD avaliar os riscos e oportunidades criados pela 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós na 

prossecução dos objetivos definidos nos instrumentos enquadradores, tendo em conta que este plano terá que ir ao 

encontro das estratégias e das opções de gestão definidas tanto no POPNSAC como na Ficha do SIC integrada no Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000. 

O principal objetivo deste FCD é assegurar o correto uso dos Solos, em especial do Solo Rural, de forma a 

compatibilizar a presença humana com a conservação dos ecossistemas e do património natural existente no município 

de Porto de Mós. 

Desenvolvimento 

Humano 

Este FCD destina-se a avaliar o contributo das opções socioeconómicas da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós para a 

valorização do potencial humano e a qualidade de vida das populações, quer em termos de rendimento disponível e 

emprego, quer em termos do aumento das suas qualificações, mas também como forma de prevenção do risco 

relativamente às condições sociais das populações residentes. 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-45- 

Proposta de FCD Descrição Sumária 

Dinâmicas 

Socioeconómicas 

Este FCD destina-se a avaliar o contributo da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós: para a diversificação do tecido 

produtivo e, consequentemente a atratividade do concelho; para o aumento do emprego e; para a promoção de uma 

política integrada de planeamento, uso e gestão do solo. 

Fatores Biofísicos e 

Ambientais 

Pretende-se com este FCD avaliar, por um lado, as tendências de desenvolvimento decorrentes das opções estratégicas 

da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós na qualidade do ambiente no município, nomeadamente quais as implicações 

das ações propostas na qualidade do ar, água (qualidade da água, disponibilidades e seu uso eficiente), ruído e gestão 

de resíduos. 

Por outro lado, aborda a dimensão energética, a eficiência e a utilização de fontes endógenas de recursos renováveis, 

de forma a dar resposta a um fator fundamental da política nacional e internacional, bem como para fazer face aos 

riscos colocados pela problemática das alterações climáticas. 

Infraestruturas 

Pretende-se com este FCD avaliar os riscos e oportunidades criados pela 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós na 

prossecução dos objetivos definidos nos instrumentos enquadradores, nomeadamente ao nível das redes de 

abastecimento de água e tratamento de águas residuais (cumprimento do estabelecido nos vários instrumentos 

aplicáveis à temática), rede viária, recolha e tratamento de resíduos. 

Por outro lado pretende-se avaliar o ordenamento do Solo Urbano, em especial no que toca à áreas para a localização 

de indústrias, os perímetros urbanos, a atividade extrativa e a EEM em Solo Urbano. 

Paisagem e 

Património Cultural 

Pretende-se com este FCD avaliar o contributo da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós para a preservação e valorização 

da paisagem e património cultural, elementos importantes para a identidade local. 
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O Quadro 7 identifica as relações entre as QE, os objetivos da 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós e os FCD. Da sua análise, nota-se uma forte 

relação entre as QE e os objetivos traçados na 1.ª revisão do PDM de Porto 

de Mós. É evidenciada, de igual forma, a contribuição das QE e dos 

objetivos para a definição dos vários FCD. 
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Quadro 7 - Relações entre as QE, os objetivos gerais e específicos da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós e os FCD. 

QE 
Objetivos da 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós 
FCD 

QE 1 – Aprofundar o papel da vila e do concelho no contexto do 

sistema territorial e urbano da Alta Estremadura e, em 

particular, no eixo urbano Leiria/Batalha/Porto de Mós 

a); d); e); g); h); j); k) 

• Desenvolvimento Humano 

• Dinâmicas Socioeconómicas 

• Infraestruturas 

• Biodiversidade 

QE 2 – Promover o desenvolvimento de funções urbanas que 

qualifiquem e proporcionem uma maior centralidade 

(demográfica, económica e funcional) à sede de concelho 

a); e); g); h); i); j) 

• Desenvolvimento Humano 

• Dinâmicas Socioeconómicas 

• Infraestruturas 

QE 3 – Implementar ações de valorização urbana e ambiental da 

vila de Porto de Mós 
b); c); d); g); i) 

• Infraestruturas 

• Biodiversidade 

• Fatores Biofísicos e Ambientais 

QE 4 – Recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental 

do concelho 
a); b); d); f); g); i); k) 

• Biodiversidade 

• Fatores Biofísicos e Ambientais 

• Paisagem e Património Cultural 

QE 5 – Reforçar e qualificar os espaços de apoio à atividade 

industrial 
c); d); g); j) 

• Infraestruturas 

• Dinâmicas Socioeconómicas 

QE 6 - Promover ações de qualificação profissional e tecnológica do 

tecido empresarial 
a); d); g) 

• Desenvolvimento Humano 

• Dinâmicas Socioeconómicas 
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QE 
Objetivos da 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós 
FCD 

QE 7 – Consolidar, diversificar e qualificar as apostas turísticas 

concelhias, na procura de novos públicos-alvo 
f); g) 

• Dinâmicas Socioeconómicas 

• Paisagem e Património Cultural 

QE 8 – Preservar a atividade agrícola e florestal concelhia e 

valorizar a produção olivícola 
b); d); k) • Biodiversidade 

QE 9 – Suprir os problemas de travessia da vila de Porto de Mós, 

através da criação de variantes 
a); g); h) • Infraestruturas 

QE 10 – Reforçar a rede de equipamentos coletivos, em particular 

dos equipamentos de Segurança Social, e melhorar a 

qualidade das unidades de saúde 

a); g); i) 
• Desenvolvimento Humano 

• Infraestruturas 

QE 11 – Requalificar o sistema de abastecimento de água e 

implementar novos subsistemas de saneamento 
a); b); d); e); g) • Infraestruturas 

QE 12 – Criar uma rede de parques eólicos a); b); e); g); j); k) 
• Dinâmicas Socioeconómicas 

• Fatores Biofísicos e Ambientais 

QE 13 – Modernizar os serviços públicos através do aproveitamento 

do Programa “Leiria Digital” (e-government) 
a); g) • Governança 
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O Quadro abaixo identifica as relações entre os Fatores Ambientais definidos 

pelo DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, na sua atual redação, e os FCD 

identificados para a presente AAE. 

Da análise do Quadro infere-se que a Governança têm uma relação com 

todos os FA. Todos os FCD apresentam uma grande convergência com os 

FA. 

Quadro 8 - Relação entre os Fatores Ambientais definidos pelo DL n.º 

232/2007, de 15 de Junho, na sua atual redação e os FCD. 
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Governança X X X X X X X X X X 

Biodiversidade X   X X     X 

Desenvolvimento Humano  X X     X   

Dinâmicas Socioeconómicas  X      X   

Fatores Biofísicos e 

Ambientais 
  X X X X X    

Infraestruturas  X X  X X  X   

Paisagem e Património 

Cultural 
X X      X X X 
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5.3. Objetivos de Sustentabilidade e Indicadores para cada 

Fator Crítico para a Decisão 

Para cada FCD foram definidos objetivos de sustentabilidade e indicadores 

respetivos, que pretendem conferir uma dimensão analítica aos FCD. Os 

objetivos e indicadores estabelecem o âmbito da avaliação e o nível de 

pormenor da informação analisada. O Quadro 9 apresenta o conjunto de 

objetivos de sustentabilidade e indicadores identificados por FCD. Refira-se 

que alguns dos indicadores apresentados são diferentes daqueles que foram 

estabelecidos no Relatório de Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental e 

Análise dos Fatores Críticos. Este facto resulta de uma análise mais 

profunda dos FCD no presente Relatório Ambiental, sendo que foi indicado 

no anterior relatório que os indicadores estabelecidos eram preliminares. 
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Quadro 9- Objetivos de sustentabilidade e Indicadores por FCD. 

 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Governança 

• Fomentar a participação pública 
• N.º e tipologia de agentes envolvidos 

• N.º de formas de interação 

• Facilitar o acesso à informação • N.º de locais com informação disponível 

• Aumentar o rigor das delimitações dos espaços • N.º de novas tecnologias de informação e comunicação 

• Partilha de responsabilidade 
• N.º de interações existentes (ex. parcerias, acordos, 

iniciativas conjuntas) 

• Compatibilização com os instrumentos de gestão 

territorial, planos estratégicos e legislação aplicável 
• N.º de situações de conflito com IGT 

Biodiversidade 
• Assegurar a conservação dos ecossistemas e do 

património natural 

• Área ocupada pelos habitats caraterísticos dos Espaços 

Naturais, Espaços de Uso Múltiplo do tipo I e II, e Espaços 

Agrícolas de Conservação (subcategorias associadas aos 

espaços do POPNSAC) 

• N.º de Planos de Ação/Correção elaborados para as zonas 

com disfunções ambientais 

• N.º de medidas adotadas que garantam o controlo das 

disfunções ambientais 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-52- 

 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Biodiversidade (cont.) 

• Assegurar os corredores ecológicos 

• Área afeta à Reserva Ecológica Nacional 

• Área afeta à Reserva Agrícola Nacional 

• Área municipal afeta ao PNSAC e às suas diferentes 

categorias 

• Área municipal afeta à Rede Natura 2000 

• Variação na EEM 

• Variação de áreas sem edificação na RAN e REN do 

concelho 

• Efetivar medidas de gestão florestal 
• Área ocupada por floresta autóctone 

• Área ocupada por produções florestais intensivas 

• Assegurar o cumprimento das medidas 

preconizadas pelo POPNSAC e do Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 

• N.º de pretensões com parecer desfavorável nestas áreas 

• Promover orientações de gestão do Plano Sectorial 

da Rede Natura 2000 para o Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Área do concelho utilizada para pastoreio extensivo 

• N.º de atividades com interesse para a conservação da 

natureza promovida pela Câmara Municipal de Porto de 

Mós 

• N.º de pretensões de exploração de recursos geológicos 

com parecer desfavorável no Sítio Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Conter a impermeabilização dos solos • Área impermeabilizada 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Biodiversidade (cont.) 

• Prevenir o aumento da área ardida  
• Ações de limpeza de matos e floresta 

• Área ardida por ano 

• Racionalizar a expansão urbana 

• Edificações novas em áreas de risco alto e muito alto de 

incêndio 

• Edificações novas em Espaços Agrícolas de Conservação 

Desenvolvimento 

Humano 

• Qualificar o nível de vida 

• Índice de Desenvolvimento Humano 

• Índice de Desenvolvimento Social 

• Índice de Poder de Compra Concelhio 

• Inverter a tendência da taxa de envelhecimento • Variação da população por faixa etária 

• Melhorar os cuidados de saúde 

• N.º de farmácias existentes no concelho 

• N.º de Centros de Saúde em funcionamento no concelho 

• N.º de clínicas em funcionamento no concelho 

• N.º de médicos por habitante 

• N.º de enfermeiros por habitante 

• N.º de ações de melhoria do estado de conservação dos 

equipamentos de saúde 

• N.º de equipamentos de ação social de apoio a idosos 

• Melhoria da qualificação da população 

• Taxa de analfabetismo 

• Variação da escolaridade da população 

• N.º de programas de formação profissional 

disponibilizados 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-54- 

 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Dinâmicas 

Socioeconómicas 

• Melhorar a coesão económica e social 

• Aumentar o rendimento disponível 

• Investimento público e privado (total e sectorial) 

• VBP – Valor Bruto de Produção 

• VAB – Valor Acrescentado Bruto 

• Ganho médio da população 

• Contribuir para a promoção do potencial humano e 

empresarial 

• Nº médio de pessoas ao serviço por estabelecimento 

• Percentagem de estabelecimentos com menos de 10 

pessoas ao serviço 

• Promover a inovação e o empreendedorismo 

• Diversificar o tecido produtivo 

• Aumentar a atratividade 

• N.º de empresas estabelecidas 

• N.º de novas empresas nos espaços de atividades 

económicas criados 

• N.º de atividades económicas emergentes 

• N.º de serviços de apoio às atividades empresariais 

• N.º de iniciativas realizadas com o intuito de promover a 

inovação e o empreendedorismo 

• Evolução sectorial do volume de negócios das empresas 

• Aumentar o emprego 

• Variação da taxa de desemprego 

• N.º de iniciativas realizadas com o intuito de combater o 

desemprego 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Fatores Biofísicos e 

Ambientais 

• Proteção dos recursos hídricos subterrâneos 

• Proteção dos leitos dos cursos de água e respetivas 

margens 

• Identificar os locais onde os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos têm maiores pressões 

• Conter a impermeabilização dos solos 

• Qualidade da água superficial e subterrânea 

• N.º de situações detetadas em que o leito dos cursos de 

água se encontra obstruído 

• N.º de fontes fixas de poluição existentes na envolvente 

de cursos de água 

• Número de incumprimentos existentes ao nível da 

qualidade da água de abastecimento em relação à 

legislação em vigor 

• Perímetros de proteção às captações de água destinadas 

ao consumo humano 

• Área impermeabilizada 

• Grau de afetação/desafetação do Domínio Público Hídrico 

• Número e tipologia de normas de controlo da 

impermeabilização dos solos 

• Quantidade e tipologia de poluentes identificados nos 

recursos hídricos 

• Variação percentual das disponibilidades de água 

• Percentagem de descargas de efluentes agropecuários e 

agroindustriais 

• Percentagem de tratamento dos efluentes 

• Grau de cumprimento da legislação em vigor relativa à 

prevenção e controlo integrados da poluição (ar, água, 

solo) 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Fatores Biofísicos e 

Ambientais (cont.) 

• Garantir uma boa qualidade do ar 

• Índice de qualidade do ar 

• N.º de dias em que se verificam excedências às normas da 

qualidade do ar 

• Redução do ruído ambiente 

• Percentagem de população exposta a níveis sonoros 

superiores aos permitidos na legislação 

• Planos de redução do ruído elaborados por zonas de 

conflito existentes 

• Avaliar a evolução da intensidade energética por 

sector de consumo e por habitante 

• Assegurar uma boa gestão do sector energético ao 

nível da eficiência energética 

• Avaliação das emissões de GEE ao nível municipal, 

nomeadamente dióxido de carbono equivalente ao 

nível dos principais sectores poluentes 

• Assegurar o desenvolvimento de estratégias de 

redução das emissões de GEE 

• Assegurar a utilização de fontes de energia 

renováveis 

• Consumo de energia elétrica por sector de consumo e por 

habitante 

• N.º de programas desenvolvidos ao nível da eficiência 

energética 

• N.º de certificações energéticas e da qualidade do ar nos 

edifícios existentes no concelho 

• Emissões de CO2 por sector de atividade emissora 

• N.º de estratégias desenvolvidas para redução das 

emissões de GEE 

• Percentagem de energia fornecida com origem em fontes 

de energia renováveis 

• Potencial do aproveitamento de fontes de energia 

renováveis 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Fatores Biofísicos e 

Ambientais (cont.) 

• Minimizar os impactes dos colapsos de cavidades 

naturais 

• Assegurar a implantação de sistemas de alerta 

contra o colapso de cavidades naturais, nos locais 

onde estes poderão ocorrer garantindo a 

salvaguarda da população 

• N.º de ocorrência de situações de colapsos de cavidades 

naturais 

• N.º de sistemas de alerta contra o colapso de cavidades 

naturais implementados 

• Assegurar a proteção das florestas contra incêndios, 

nomeadamente através da sua limpeza, correto 

ordenamento e garantia de existência de meios de 

combate a incêndios 

• Assegurar que existem zonas de “proteção” entre 

as florestas e as zonas habitacionais 

• Assegurar a proteção das áreas urbanas contra 

incêndios, nomeadamente através da utilização de 

materiais de construção com uma resistência ao 

fogo superior (materiais para combustíveis e tintas 

com maior índice de resistência ao fogo) e garantia 

da existência de meios de combate a incêndios 

• N.º de incêndios florestais 

• Área ardida por ano 

• N.º de incêndios em áreas urbanas 

• Variação da área florestal ocupada por pinheiro-bravo e 

eucalipto  

• Variação da área agrícola abandonada 

• N.º de ações de limpeza de matos e florestas 

• Minimizar os impactos dos movimentos de massa 

em vertentes 

• Assegurar a monitorização dos locais de maior risco 

de movimentos de massa em vertentes 

• N.º de ocorrência de situações de movimento de massa 

em vertentes 

• N.º de monitorizações realizadas nos locais de maior risco 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Infraestruturas 

• Programar as áreas urbanas tendo em conta as 

redes existentes e programada 
• Área de interstícios de solos urbanizados ocupada 

• Dinâmica de urbanização e edificação 

• Dispersão urbana e uso do solo 

• Área afeta a solo urbano 

• Variação da densidade populacional no solo urbano 

• N.º de licenças emitidas para nova construção 

• Localização das áreas industriais em locais 

programados 

• Área ocupada por novas pedreiras 

• N.º de licenças de exploração emitidas 

• Pedreiras desativadas com Plano de Recuperação 

Paisagística 

• Área com novas industrias por categoria de espaço 

• Localização das áreas industriais em locais 

adequados 

• N.º de espaços empresariais/industriais 

• N.º de espaços industriais adjacentes a espaços 

residenciais 

• Garantir a fiabilização e modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de água e a efetiva 

cobertura e a qualidade dos sistemas de recolha e 

tratamento de águas residuais 

• Percentagem de população servida por sistema de 

abastecimento de água no concelho 

• Percentagem de população servida por sistema de recolha 

e tratamento de águas residuais no concelho 

• Quantidade de água tratada em ETAR que é reutilizada 

• Proporção de águas residuais tratadas (%) 

• Água captada (m3) e origem do caudal 

• Água tratada (m3) e tipo de instalação de tratamento 

• Água distribuída (m3) e sector de consumidor 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Infraestruturas (cont.) 

• Garantir a fiabilização e modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de água e a efetiva 

cobertura e a qualidade dos sistemas de recolha e 

tratamento de águas residuais 

• Percentagem do número de alojamentos servidos por 

sistema público de abastecimento de água (Valor de 

referência ≥ 95% com variação entre 80 e 100%) 

• Percentagem do número total de análises realizadas à 

água tratada cujos resultados estão conforme a legislação 

(Valor de referência ≥ 99%) 

• Percentagem de água captada que provém de captações 

com perímetro de proteção ou plano de ordenamento de 

albufeira de águas públicas definido (Valor de referência ≥ 

95%) 

• Águas residuais drenadas (m3) e existência de tratamento 

• Águas residuais drenadas (m3) dos sistemas de drenagem 

e tratamento de águas residuais e sector de origem 

• Águas residuais drenadas por habitante (m3/hab.) 

• Águas residuais tratadas (m3) dos sistemas de drenagem 

e tratamento de águas residuais e Nível de tratamento 

• Águas residuais não tratadas (m3) dos sistemas de 

drenagem e tratamento de águas residuais 

• Águas residuais rejeitadas (m3) e existência de tratamento 

• Percentagem do número de alojamentos servidos por 

sistema público de saneamento de águas residuais (Valor 

de referência ≥ 90%, com variação entre 70 e 100%) 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Infraestruturas (cont.) 

• Garantir a fiabilização e modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de água e a efetiva 

cobertura e a qualidade dos sistemas de recolha e 

tratamento de águas residuais 

• Percentagem da população equivalente servida por 

sistema público de saneamento de águas residuais que 

asseguram o cumprimento da legislação em termos de 

descargas de acordo com a respetiva licença (Valor de 

referência ≥ 80%) 

• Percentagem de águas pluviais e de infiltração de 

afluentes aos sistemas de drenagem (Valor de referência 

≤ 20%) 

• Número de redes existentes e número de redes 

programadas 

• Proporcionalidade entre o número de redes de redes 

existentes e o número de redes programadas e a 

expansão do solo urbano 

• Proporcionalidade entre as redes existentes e as áreas de 

maior capacidade construtiva 

• Evolução das tarifas municipais 

• Promover o uso eficiente da água 

• Consumo de água por habitante (m3/hab.)  

• Consumo de água abastecida pela rede pública (m3) 

• Percentagem de água captada que é efetivamente 

utilizada e não perdida (Valor de referência ≥ 80%) 

• Eficiência de utilização da água (%) 

• Percentagem de perdas de água no sistema público de 

abastecimento 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Infraestruturas (cont.) 

• Promover o uso eficiente da água 

• Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas 

(Valor de referência ≥ 10%) 

• Quantidade de água consumida por habitante no concelho 

• Percentagem de perdas na rede de abastecimento de água 

• Promover uma gestão integrada e sustentável dos 

resíduos 

• Percentagem de população servida por um sistema de 

recolha seletiva de RSU no concelho 

• Quantidade de RSU, plástico, papel e vidro produzidos por 

habitante no concelho 

• Contribuir para a melhoria dos acessos viários e a 

mobilidade da população 

• N.º de novos acessos construídos 

• N.º de ações de melhoramento verificadas 

• Repartição modal das deslocações no concelho 
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 Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Paisagem e Património 

Cultural 

• Preservar e valorizar o património cultural, 

geológico e natural 

• Assegurar a compatibilização dos usos do solo com 

o património cultural, geológico e natural 

• Conservar a paisagem e assegurar a 

compatibilização com os usos do solo 

• Reforçar a identidade do território 

• Promover a paisagem, o património cultural, 

geológico e natural enquanto recursos/produtos 

turísticos 

• Preservar e valorizar o património arqueológico e 

arquitetónico 

• N.º de elementos patrimoniais de interesse (geológico, 

cultural/edificado, natural e paisagístico) classificados e 

em vias de classificação 

• N.º de ações desenvolvidas para proteção do património 

cultural, geológico e natural 

• N.º de ações desenvolvidas para proteção da manutenção 

dos elementos patrimoniais da paisagem 

• N.º de ações de promoção da dinamização cultural em 

redor do património e cultura local 

• Estado de preservação do património arqueológico e 

arquitetónico 

• N.º de ações desenvolvidas para a divulgação do 

património arqueológico e arquitetónico 
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6. SITUAÇÃO ATUAL, TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO E EFEITOS 

Neste capítulo apresenta-se um breve diagnóstico da situação atual para os 

FCD identificados anteriormente, sendo igualmente descrita a sua evolução 

expectável com a implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós e 

sem a implementação da 1.ª revisão do PDM, ou seja, a análise de 

tendências em ambos os cenários. Posteriormente são identificados e 

descritos os principais efeitos que advêm da implementação da 1.ª da 

revisão do PDM de Porto de Mós. De forma a sistematizar a informação 

relativa aos efeitos, é apresentado um Quadro-resumo na sequência da 

descrição dos mesmos feita para cada FCD. No interior do Quadro colocam-

se os efeitos que resultam do cruzamento de pontos fortes ou fracos com 

oportunidades ou ameaças. Os pontos fortes e pontos fracos representam o 

que o concelho e, em particular, o PDM em vigor possuem de 

vantagens/bom e desvantagens/mau, respetivamente. As oportunidades e 

ameaças representam o que a 1.ª revisão do PDM vem trazer que seja 

considerado uma vantagem/bom e desvantagem/mau para os pontos 

fortes/fracos. O desenvolvimento deste Quadro foi feito com base na 

consideração de que se, por exemplo, existe uma oportunidade identificada 

na 1.ª revisão do PDM que determina um efeito potencialmente positivo, 

este efeito vai ter significâncias diferentes consoante o PDM em vigor 

integre esse aspeto ou não, ou seja, reflita um ponto forte ou ponto fraco. 

6.1. Governança 

6.1.1. Situação atual e análise de tendências 

A Governança, enquanto “arte de direcionar sociedades e organizações” 

(Graham et al., 2003) pode ser definida como “as interações entre 

estruturas, processos e tradições que determinam como o poder e as 

responsabilidades são exercidos, como as decisões são tomadas e como os 

cidadãos ou outros stakeholders2 podem participar” (Graham et al., 2003). 

A Governança diz respeito ao modo como os vários agentes sociais 

(stakeholders) participam e interagem entre si no processo de tomada de 
                                                           
2 Neste contexto, utiliza-se o termo “agentes sociais” quando se se refere aos “stakeholders”. 
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decisão, ou seja, na elaboração e implementação das políticas, neste caso, 

concelhias. Estes agentes sociais são nomeadamente a administração (a 

nível concelhio representada pela Câmara Municipal e Juntas de Freguesia), 

as associações, as instituições públicas, as entidades privadas, as 

organizações não-governamentais, as instituições escolares e científicas e, 

os cidadãos em geral. É relevante que, na governança municipal ocorra a 

integração e participação de todos os agentes, para que os processos e 

procedimentos, as políticas, a definição de normas e a implementação de 

instrumentos, nomeadamente legais (todos estes aspetos integram a 

governança), se tornem mais eficazes e mais participados, numa perspetiva 

de partilha de responsabilidades e coesão social, com base nos princípios da 

Boa Governança: Abertura, Participação, Responsabilização, Eficácia e 

Coerência (Comissão Europeia, 2001) (ver definição de cada princípio no 

Anexo III). 

É fundamental que o processo de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós e da 

AAE respetiva, que agora decorre, assegure a participação de todos os 

agentes sociais, nomeadamente da população. O desenrolar de um processo 

participativo e envolvente aplica-se também posteriormente, na própria 

implementação do novo PDM de Porto de Mós e da respetiva AAE. Para isso, 

é necessária a informação e divulgação aos cidadãos, a promoção de 

mecanismos de participação pública e de articulação entre os agentes. 

O concelho de Porto de Mós integra uma série de agentes que estão 

envolvidos e participam na “vida ativa” do município. Estes agentes incluem 

a Câmara Municipal de Porto de Mós, as freguesias que constituem o 

município, instituições educacionais, associações, grupos, agentes 

económicos pertencentes ao sector privado e a população em geral, entre 

outros. As associações e os grupos podem ter uma índole privada ou 

pública, podendo também estar inseridos em diversas categorias sectoriais. 

A atividade associativa do concelho possui uma incidência para as 

atividades desportivas, culturais e recreativas, tendo sido identificadas 41 

associações, nas 13 freguesias (CMPM, 2011). Relativamente ao tecido 

empresarial, em 1999 existiam cerca de 754 estabelecimentos, sendo a 

grande maioria constituída por pequenas empresas (56% das empresas 
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empregavam até 4 trabalhadores e 18% entre 5 a 9 trabalhadores). No 

entanto, existe um número ainda significativo de empresas com dimensões 

bastantes superiores, sendo que o estabelecimento com maiores dimensões 

possui entre 200 a 300 trabalhadores (CMPM, 2011). Contudo, dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) referem que o número total de 

empresas no concelho é de 2 764, sendo que a grande maioria das 

empresas (95,1%) possui menos de 10 trabalhadores, ou seja, são 

empresas bastante pequenas. Estes valores têm como período de referência 

o ano de 2011. Relativamente à existência de Organizações Não-

Governamentais (ONG) no concelho, de acordo com dados do INE, em 2012 

existia uma ONG de ambiente no concelho, não existindo dados 

relativamente à existência de ONG de outros sectores. Ainda de acordo com 

os dados do INE, de 2012, refere-se que existiam 5 associados de ONG de 

ambiente por 1 000 habitantes no concelho (o que significa que parte da 

população é associada de ONG de ambiente), o que demonstra também o 

espírito participativo da população do concelho de Porto de Mós. 

No que diz respeito à Câmara Municipal de Porto de Mós, destacam-se os 

objetivos definidos no respetivo Regulamento da Organização dos Serviços, 

nomeadamente “Promover a participação organizada dos cidadãos e dos 

agentes socioeconómicos do município nos processos de tomada de 

decisão” e “Desburocratizar e modernizar os serviços técnico-

administrativos e acelerar os processos de decisão” (alíneas d) e f) do artigo 

3.º do Regulamento da Organização dos Serviços). Destaca-se também, 

entre os princípios de funcionamento dos serviços, o de “Transparência, 

diálogo e participação, consubstanciados ao nível da gestão e dos 

procedimentos, em relação aos munícipes e aos trabalhadores, por uma 

permanente atitude de aproximação e interação com as populações e por 

uma comunicação permanente, informativa, pedagógica e de convergência 

entre o município e a comunidade” (alínea c) do artigo 4.º do Regulamento 

da Organização dos Serviços), convergente com os princípios da Boa 

Governança, acima enunciados. Para além do Presidente da Câmara, que 

possui a coordenação geral dos serviços municipais e dos vereadores, a 

Câmara Municipal integra diversos serviços (artigo 6.º do Regulamento da 

Organização dos Serviços): 
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1. Serviços de Apoio Técnico: 

a. Gabinete de Apoio ao Presidente; 

b. Gabinete de Comunicação; 

c. Gabinete de Apoio Jurídico; 

d. Gabinete de Atendimento ao Munícipe; 

e. Gabinete Municipal de Proteção Civil; 

f. Gabinete de Informática. 

2. Serviços de Apoio Administrativo: 

a. Divisão Financeira, Recursos Humanos e Gestão 

Administrativa. 

3. Serviços Operativos: 

a. Divisão de Planeamento e Licenciamento Urbano; 

b. Divisão de Obras Públicas, Serviços Municipais e Ambiente. 

4. Serviços de Desenvolvimento Humano e Local: 

a. Divisão de Educação, Ação Social e Juventude; 

b. Divisão de Cultura, Turismo e Desporto. 

 

São de destacar a existência do Gabinete de Comunicação (com funções, 

entre outras, de coordenar a edição dos boletins e comunicados, assegurar 

uma adequada articulação com órgãos de comunicação social nacional e 

regional com vista à difusão da informação municipal, coordenar o site 

oficial da autarquia na internet e divulgar as atividades da Câmara) e do 

Gabinete de Atendimento ao Munícipe (que tem como função assegurar o 

atendimento geral dos munícipes, com prestação de informação). Estes 

serviços promovem então um contacto mais próximo com a população e 

outros agentes sociais. 

Assim, a Câmara Municipal de Porto de Mós possui determinados serviços 

que procuram dar apoio ao munícipe, tendo como objetivo promover a 
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integração e participação dos cidadãos e outros agentes sociais, 

promovendo formas de interação entre os mesmos. 

Adicionalmente, a CM promove a existência de iniciativas no município, 

nomeadamente palestras, colóquios, workshops, concursos e outras 

atividades, por vezes em parceria com outras entidades. Este aspeto 

promove a integração, a participação dos cidadãos e o desenvolvimento de 

parcerias, assim como a interação entre os agentes sociais dentro e fora do 

concelho. A integração do município de Porto de Mós em outras plataformas 

contribui para a expansão do diálogo e interação dos agentes do concelho 

noutros níveis, nomeadamente regional. Destaca-se, por exemplo, a 

integração na Plataforma Supraconcelhia do Pinhal Litoral e o 

desenvolvimento de parcerias ao nível da gestão do sistema de drenagem e 

tratamento de águas residuais (pela criação do Sistema de Recolha, 

Tratamento e Rejeição de Efluentes nos concelhos englobados pela bacia 

hidrográfica do Rio Lis - SIMLIS3) e da gestão do sistema de recolha e 

tratamento de resíduos sólidos (VALORLIS – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S.A.4) (CMPM, 2011). 

Relativamente ao acesso à informação, algumas das atividades referidas 

acima, como as palestras e os colóquios, contribuem ainda para a 

divulgação de informação aos cidadãos. Por outro lado, existem vários 

locais com informação disponível aos munícipes, nomeadamente os serviços 

da própria Câmara Municipal (em particular o Gabinete de Atendimento ao 

Munícipe), a página de internet da Autarquia e outros locais públicos. As 

iniciativas e eventos organizados, quer pela Câmara Municipal quer por 

outras entidades, são divulgados pela Câmara Municipal, em particular 

através da respetiva página de internet, sendo também divulgados através 

de outras entidades. Estão disponíveis também editais, formulários e 

regulamentos aplicáveis no município, na página de internet da Câmara 

Municipal, para apoio ao munícipe. De notar que, nomeadamente os editais, 

estão disponíveis também em locais públicos. Na página de internet, está 

                                                           
3 Sistema multimunicipal de recolha, tratamento e rejeição dos efluentes domésticos e 

agroindustriais gerados nos concelhos da Batalha, Leira, Marinha Grande, Ourém e Porto 
de Mós. 

4 Empresa participada pela EGF – Empresa Geral de Fomento, S.A. e pelos concelhos da 
Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós. 
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igualmente disponível informação relativa a vários processos 

administrativos que estão em curso. Particular destaque atribui-se à 

informação relativa à abertura da discussão pública de determinados 

processos, permitindo aos munícipes participarem e contribuírem com as 

suas opiniões. A Câmara Municipal de Porto de Mós procura promover a 

transparência dos seus atos. 

Um dos aspetos que permite o desenvolvimento de uma boa governança 

municipal, mais eficiente, é a implementação e utilização de novas 

tecnologias da comunicação e informação, o que já ocorre no concelho. A 

CM encontra-se a desenvolver Serviços de Atendimento Online “a pensar na 

simplificação do relacionamento dos munícipes e empresas com a Câmara 

Municipal”. Consistem num balcão virtual que permite um atendimento 

contínuo, possibilitando a realização online de um conjunto de serviços, 

nomeadamente o preenchimento e submissão imediata de requerimentos, o 

download dos mesmos para posterior entrega e a disponibilização de 

informação relativamente aos processos do munícipe ou da empresa. É de 

destacar também a existência de wireless e de uma secção audiovisual na 

Biblioteca Municipal. Deste modo, o município procura implementar e 

promover a utilização de novas tecnologias da informação e comunicação, 

de modo a assegurar a divulgação de informação aos cidadãos e agentes 

sociais, a promover a sua interação e também estreitar as relações entre a 

administração e os munícipes. Por outro lado, a utilização de novas 

tecnologias de informação e comunicação podem ser analisadas de outra 

perspetiva, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação geográfica 

(SIG). A utilização destes sistemas permite um maior rigor na definição da 

cartografia e dos espaços do concelho, nomeadamente ao nível do Plano 

Diretor Municipal, facilitando a compreensão do território, a tomada de 

decisões e a comunicação entre entidades. Permite ainda assegurar uma 

informação mais precisa aos munícipes relativamente ao território do 

concelho. Neste âmbito, é de referir e destacar a existência do GeoPortal - 

infraestrutura de serviços integrados de suporte à gestão e de visualização 

de dados espaciais, que visa disponibilizar, em ambiente web, informação 

georreferenciada; tem como objetivo centralizar e disponibilizar para 

técnicos, decisores, munícipes e população em geral, toda a informação 
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geográfica existente: a cartografia multicodificada à escala 1:10 000, o 

cadastro rústico, as ortofotografias, os planos municipais de ordenamento 

do território (Plano Diretor Municipal e Planos de Pormenor), os 

equipamentos, informação estatística diversa e informação turística. 

Outro dos aspetos cruciais para a governança do município é a coerência 

com as políticas e instrumentos nacionais e regionais. Deste modo, é 

necessária a articulação do Plano Diretor Municipal com os IGT 

hierarquicamente superiores aplicáveis ao concelho, que entre outros são: o 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território; o PROT-

Centro5, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000; os Planos de Gestão de 

Bacia Hidrográfica dos Rios Vouga, Mondego e Lis, do Tejo e das Ribeiras do 

Oeste; o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-

Centro Litoral); e o POPNSAC, instrumentos que foram publicados 

posteriormente à entrada em vigor do PDM. Por outro lado, é necessária 

também uma articulação do PDM com outros Planos Municipais em vigor ou 

em elaboração. 

Por fim, o culminar de todos os aspetos relativos à governança é a 

concertação e a compatibilização dos interesses dos agentes sociais 

(incluindo a população) na prossecução da estratégia municipal e na 

implementação do PDM de Porto de Mós. 

 

 

Análise de tendências 

No que diz respeito ao FCD da Governança, a tendência de evolução no 

cenário da não implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, é a 

manutenção do contexto existente neste momento no concelho, na 

continuidade da implementação da estratégia municipal do PDM em vigor. É 

expectável que ocorra uma continuidade da integração dos cidadãos e dos 

agentes sociais na vida ativa do concelho. A participação e interação 

refletem-se através da realização dos eventos acima enunciados, da 

                                                           
5 De notar que o novo PROT-Centro ainda não foi aprovado, encontrando-se em processo de 

elaboração tendo já passado pela fase de discussão pública. 
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continuidade do trabalho realizado pelos serviços do município e por outros 

agentes sociais e, da disponibilização de informação aos cidadãos. Por outro 

lado, ao nível da utilização das novas tecnologias da informação espera-se 

um aumento do desenvolvimento e utilização destas tecnologias, incluindo 

do SIG do município. Contudo, a integração de cartografia digital no PDM do 

concelho não é expectável, uma vez que é necessária uma revisão do PDM 

para que esta cartografia e, consequentemente o aumento do rigor na 

definição dos espaços, constitua a base do desenvolvimento de um novo 

modelo territorial refletido no PDM. 

Relativamente ao cenário relacionado com a implementação da 1.ª revisão 

do PDM espera-se uma tendência de evolução positiva. O próprio processo 

de revisão do PDM e respetiva AAE atuam como catalisadores da 

participação pública, fomentando esta participação e facilitando o acesso à 

informação aos agentes sociais e população em geral. A entrada de novos 

agentes sociais com o desenvolvimento de novos projetos no contexto do 

PDM aumentará também o número de agentes, o que se espera que venha 

a originar um aumento de parcerias para a concretização e implementação 

dos projetos previstos. Com a 1.ª revisão do PDM é expectável também um 

aumento da coesão territorial e do rigor na delimitação dos espaços, 

através da digitalização e desenvolvimento de cartografia atualizada do 

PDM. É expectável, também, um aumento da articulação com os novos 

instrumentos de gestão territorial (quer de hierarquia superior, quer outros 

planos municipais aplicáveis ao concelho) e planos estratégicos. 

 

 

6.1.2. Identificação dos efeitos 

O processo de 1.ª revisão do PDM e a respetiva AAE encerram per se uma 

oportunidade para a participação dos agentes sociais e da população do 

concelho de Porto de Mós. Consagrando o estabelecido no Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), no que se refere à 

participação dos cidadãos no processo de planeamento, o processo de 

revisão do PDM foi precedido de uma consulta pública. Esta consulta obteve 
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uma grande participação da população e das Juntas de Freguesia que 

apresentaram as suas pretensões e sugestões, por sua vez consideradas no 

processo de revisão, o que evidencia o papel de catalisador da participação 

pública que este tipo de processos gera. Em conjunto com o processo de 

AAE, ocorrerá ainda outro momento de consulta pública, para auscultação 

da população. As entidades/agentes sociais foram também consultados e 

integradas as suas considerações em ambos os processos. É de realçar 

então o fomento da participação pública nestes processos, de modo a 

desenvolver um novo modelo territorial participado e que seja alcançado, 

como aspirado neste processo, um compromisso e concertação entre a 

população, os agentes sectoriais e a administração. Considera-se então este 

efeito como positivo, de curto/médio prazo e temporário. 

Por outro lado, ainda ao nível da participação, um dos efeitos expectáveis 

da implementação da 1.ª revisão do PDM é a atração de novos agentes 

sociais para o concelho, nomeadamente através da definição de novos 

espaços de atividades económicas, incentivando investimentos e iniciativas 

locais, em particular a implementação de parques industriais e empresariais 

e parques eólicos. Esta atração gerará um alargamento da participação ao 

nível da governança municipal, com consequente aumento e diversificação 

das formas de interação entre os vários agentes sociais (incluindo a 

administração, os agentes económicos, a população, entre outros) e a 

promoção do enriquecimento do debate. As formas de interação entre os 

agentes poderão ser várias, como por exemplo, a realização de iniciativas e 

eventos na continuidade, promovidos pela Câmara Municipal e agentes 

sociais do concelho, nomeadamente seminários, workshops e debates. 

Considera-se este efeito positivo, de longo prazo e permanente. No 

entanto, é de realçar a existência de um certo risco associado ao não 

aproveitamento do potencial do concelho em termos da atração de novos 

agentes sociais devido à crise financeira geral. 

Para a participação dos agentes sociais e da população de um modo geral 

ser realizada de modo eficaz, é necessário assegurar e facilitar o acesso à 

informação pelos cidadãos. Este aspeto encontra-se considerado no próprio 

processo de revisão do PDM, na auscultação da população, para a qual teve 
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de se garantir o acesso da mesma aos elementos. Por outro lado, este 

acesso e disponibilização de informação também é notório ao nível dos 

locais públicos existentes no concelho com informação disponível e da 

informação disponibilizada na página de internet da Câmara Municipal, 

referida no subcapítulo anterior, sendo expectável que tal continue. Por 

outro lado, o desenvolvimento de novos meios de comunicação e 

informação é expectável de ocorrer no contexto da entrada de novos 

agentes sociais que dinamizarão o concelho. Estes poderão criar novas 

iniciativas e eventos, como seminários e palestras, para veicular informação 

ou, através das suas páginas de internet, permitir o acesso e 

disponibilização da informação para dentro e fora do concelho, podendo 

atuar enquanto promotores do mesmo. É também expectável o 

desenvolvimento de projetos que facilitem o acesso à informação, 

nomeadamente o desenvolvimento dos serviços online da Câmara 

Municipal, refletindo uma aposta da 1.ª revisão do PDM. Considera-se que 

este efeito é positivo, de médio/longo prazo e permanente. Contudo, 

é de referir que a utilização de novas tecnologias da informação e 

comunicação, nomeadamente os serviços da Câmara Municipal online, o 

SIG e a disponibilização de informação à população na internet, poderão 

não ser as mais adequadas para parte da população, nomeadamente a mais 

idosa, o que poderá colocar em risco o acesso à informação por parte deste 

sector, com a potencial redução da sua participação. Considera-se este 

efeito negativo, de médio/longo prazo e permanente. 

Na sequência de um planeamento participado para o desenvolvimento do 

novo modelo territorial é de realçar, na implementação de algumas 

intervenções previstas, a parceria/participação da Câmara Municipal, da 

administração central e de entidades públicas e privadas. Este fator 

contribui para aumentar o grau de interação entre os agentes envolvidos 

nos processos e o consequente aumento da partilha de responsabilidade. 

Considera-se este efeito positivo, de médio/longo prazo e 

permanente. Este clima de parceria também se nota ao nível do 

desenvolvimento de iniciativas e eventos promovidos, nomeadamente entre 

a Câmara Municipal e associações, do qual se espera continuidade. 
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No seio da interação entre o processo de 1.ª revisão do PDM e o processo 

de elaboração da respetiva AAE, é de referir a oportunidade criada para 

uma interação entre os agentes sociais envolvidos na implementação do 

novo PDM e das diretrizes e medidas da respetiva AAE. É necessária esta 

participação e interação de todos os agentes sociais, de modo a que 

processos se tornarem mais eficazes. Considera-se este efeito positivo, de 

médio/longo prazo e permanente. 

Ainda, com a realização da AAE da 1.ª revisão do PDM, ocorrerá a 

possibilidade da realização de processos de AIA e de Estudos de Incidências 

Ambientais (EIncA) integrados na AAE da 1.ª revisão do PDM. A AAE vem 

facilitar os processos referidos, uma vez que é uma análise macro que 

integra uma identificação prévia dos impactes potenciais, numa perspetiva 

de planeamento estratégico. Considera-se este efeito positivo, de 

médio/longo prazo e permanente. 

A implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós possui outro 

aspeto bastante relevante, relacionado com o desenvolvimento do novo 

modelo territorial, que é o aumento do rigor da delimitação dos espaços. 

Um dos aspetos fulcrais da 1.ª revisão do PDM foi a necessidade detetada 

de digitalização dos planos municipais de ordenamento do território, em 

particular do PDM. Foram identificadas também delimitações desadequadas, 

nomeadamente dos perímetros urbanos, que importa corrigir. Deste modo, 

uma das mais-valias da 1.ª revisão do PDM é o desenvolvimento de 

cartografia atualizada, a par da supressão de deficiências ao nível das 

plantas do PDM. O novo modelo territorial será então desenvolvido tendo 

por base uma caraterização mais rigorosa do terreno (incluindo 

reconhecimento de campo) e delimitação mais fina dos espaços. O 

desenvolvimento desta cartografia integra a utilização de novas tecnologias 

da comunicação e informação, nomeadamente de sistemas de informação 

geográfica. É de realçar que existe na página de internet da Câmara 

Municipal, como referido, o GeoPortal, através do qual é disponibilizada 

informação geográfica sobre o concelho. Deste modo, a definição com mais 

rigor dos espaços, para além de contribuir para processos mais rigorosos, 

contribui também para uma disponibilização de informação, aos agentes 
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sociais (por exemplo, em pedidos de informação prévia efetuados à Câmara 

Municipal) e à população, mais precisa e facilitadora da interação e 

comunicação entre os mesmos. A delimitação com maior rigor, em 

particular dos perímetros urbanos, tem como um dos grandes objetivos a 

consolidação da malha urbana existente, contribuindo-se assim para uma 

maior coesão territorial. Considera-se este efeito positivo, de 

médio/longo prazo e permanente. 

É visível, tanto no Relatório da Proposta do PDM (CMPM, 2013b), como na 

própria proposta de Regulamento (CMPM, 2013a), a intenção de articulação 

e compatibilização do PDM com os Instrumentos de Gestão Territorial 

hierarquicamente superiores, nomeadamente, o Programa Nacional de 

Política de Ordenamento do Território, o Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Centro, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, o Plano 

Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, o Plano de 

Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e os 

Planos de Bacia Hidrográfica do Tejo, do Lis e das Ribeiras do Oeste. A 1.ª 

revisão do PDM tem também como objetivos a articulação com os planos 

municipais em vigor ou em elaboração e com planos estratégicos, em 

particular o PEAE. É crucial que ocorra uma articulação do PDM com os 

planos superiores e municipais, de modo a ocorrer uma coerência entre 

políticas e intenções a todos os níveis. Por outro lado, a saída recente de 

legislação relevante faz com que o PDM deva verter também no seu 

desenvolvimento essa legislação, assegurada no processo de revisão. 

Considera-se este efeito como positivo, de médio/longo prazo e 

permanente6. Contudo, aponta-se que os Planos de Bacia Hidrográfica 

deram lugar aos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, pelo que a 1.ª 

revisão do PDM deve-se compatibilizar com estes últimos, o que não se 

verifica. Considera-se este efeito negativo, de curto prazo e 

temporário. 

 

                                                           
6 Apesar de no futuro poderem ser efetuadas revisões aos instrumentos de gestão territorial 

supracitados e, potencialmente, ter que ocorrer uma nova compatibilização do PDM com 
os novos instrumentos resultantes, a compatibilização per se tem que existir sempre, 
razão pela qual este efeito foi caraterizado como “permanente”. 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Auscultação da população e dos agentes sociais no processo de 

revisão do PDM e respetiva AAE 

• Atração de novos agentes sociais para o território com 

alargamento da participação pública e da interação entre os 

agentes 

• Maior facilidade de acesso e disponibilização da informação aos 

agentes sociais e à população em geral 

• Aumento da partilha de responsabilidade entre os agentes 

sociais, com o aumento das parcerias na implementação das 

intervenções previstas 

• Interação entre os agentes sociais envolvidos na implementação 

da revisão do PDM e das diretrizes e medidas da respetiva AAE 

• Desenvolvimento de processos de AIA e/ou EIncA integrados na 

AAE da 1.ª revisão do PDM 

• A utilização das novas tecnologias da comunicação e 

informação, nomeadamente os serviços online, o SIG e a 

disponibilização de informação à população na internet 

poderá não ser o veículo mais adequado para determinados 

públicos-alvo 

Pontos 

fracos 

• Aumento do rigor na delimitação dos espaços, com atualização 

da base cartográfica e utilização de novas tecnologias da 

comunicação e informação 

• Articulação com os Instrumentos de Gestão Territorial 

hierarquicamente superiores e municipais, com os planos 

estratégicos relevantes e com a legislação aplicável 

• A falta de compatibilização entre a 1.ª revisão do PDM e os 

Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 
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6.2. Biodiversidade 

6.2.1. Situação atual e análise de tendências 

A biodiversidade possui uma grande relevância no território de Porto de 

Mós, dada a existência de importantes valores naturais e geológicos. Assim, 

no contexto da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, e pelas especificidades 

que o concelho tem, a biodiversidade é incontornável enquanto fator crítico 

a analisar no âmbito da AAE. Pretende-se com a definição deste FCD avaliar 

o contributo da revisão do PDM de Porto de Mós para a preservação, 

conservação e valorização dos ecossistemas e do património natural e 

geológico existente no município. 

O município de Porto de Mós é em grande parte ocupado por Rede Natura 

2000 (Sítio Serras de Aire e Candeeiros - PTCON0015) e pelo Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros, tal como demonstra a Figura 

seguinte. 
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Figura 2 – Parque Natural e SIC das Serras de Aire e Candeeiros (Fonte: 

CMPM, 2013b). 

 

De uma forma geral, a área do SIC das Serras de Aire e Candeeiros 

carateriza-se pela sua singularidade geológica, morfológica e paisagística e 

pela sua diversidade biológica. As caraterísticas particulares desta área dão 

assim origem a uma paisagem singular no contexto nacional, mas também 

a um património florístico e faunístico de grande importância. Este 
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património natural, aliado a um riquíssimo património arquitetónico e 

cultural ligado às populações que ali habitam desde há muito, despertou a 

necessidade de proteção da área. 

 

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) foi criado 

pelo DL n.º 118/79, de 4 de Maio, tendo como objeto central uma amostra 

significativa do maciço calcário estremenho, singular pela sua geologia e 

pela humanização da sua paisagem, e cujos valores naturais aí existentes 

se impunha salvaguardar. O seu primeiro Plano de Ordenamento foi 

aprovado pela Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro. Através da RCM n.º 

57/2010, de 12 de Agosto, foi publicado o novo Plano de Ordenamento do 

PNSAC (POPNSAC), derivado às novas orientações no domínio da 

conservação da natureza decorrentes, nomeadamente, da criação de uma 

rede ecológica europeia - a Rede Natura 2000.  

O POPNSAC “estabelece os regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais e fixa o regime de gestão a observar na sua área de intervenção, 

com vista a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, a 

geodiversidade, a manutenção e a valorização da paisagem, a melhoria da 

qualidade de vida e o desenvolvimento económico das populações locais” 

(n.º 1 do artigo 2.º da RCM n.º 57/2010) e tem como objetivos gerais: 

a) Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos 

adquiridos sobre o património natural desta área, uma estratégia de 

conservação e gestão que permita a concretização dos objetivos que 

presidiram à criação do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros; 

b) Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais, 

da fauna e flora selvagens protegidas, nos termos do DL n.º 140/99, 

de 24 de Abril, na redação dada pelo DL n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro; 

c) Fixar o regime de gestão compatível com a proteção e a valorização 

dos recursos naturais e com o desenvolvimento das atividades 
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humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de gestão 

territorial convergentes na área protegida; 

d) Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de 

proteção adequados às diferentes áreas, bem como definir as 

respetivas prioridades de intervenção (n.º 2 do artigo 2.º da RCM n.º 

57/2010). 

O interesse na proteção, conservação e gestão do território do PNSAC 

encontra-se igualmente sublinhado pelo facto de integrar o Sítio 

PTCON00015 (Serras de Aire e Candeeiros) da Lista Nacional de Sítios da 

Rede Natura 2000, aprovada pela RCM n.º 76/2000, de 7 de Julho. 

 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica resultante da aplicação das 

Diretivas n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril, (Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE, 

de 21 de Maio de 1992 (Diretiva Habitats). Tal como definido pelo artigo 2.º 

da Diretiva Habitats, tem como objetivo “contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens no território europeu dos Estados–membros em que o 

Tratado é aplicável”. Esta constitui assim o principal instrumento para a 

conservação da natureza na União Europeia. 

A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária para 

a conservação de determinados habitats e espécies, nas quais as atividades 

humanas são compatíveis com a preservação destes valores, visando uma 

gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social. 

As Diretivas Aves e Habitats estão harmonizadas e transpostas para o 

direito nacional pelo DL n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação que lhe 

foi dada pelos DL n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e DL n.º 142/2008, de 

24 de Agosto. Este define os procedimentos a adotar em Portugal para a 

sua aplicação. 

O Sítio de Serras de Aire e Candeeiros tem uma área total de 44 226ha, 

das quais 20 248ha se situam no concelho de Porto de Mós, equivalendo a 

77% do território concelhio classificado como Sítio de Importância 

Comunitária (SIC). É também neste município que se encontra a maior área 
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do SIC num só concelho, com 46%, estando os restantes 54% divididos 

pelos municípios de Alcanena (13%), Alcobaça (10%), Batalha (7%), 

Ourém (3%), Rio Maior (7%), Santarém (9%) e Torres Novas (5%) 

(ICNF7). O Sítio compreende as Serras que se estendem de Rio Maior a 

Ourém e integram-se no Maciço Calcário Estremenho, ainda que ocorram 

algumas inclusões siliciosas e zonas de arenitos. O fogo, o pastoreio e 

agricultura moldaram uma paisagem onde predominam as formações 

cársicas e são caraterísticos os muros de pedra seca usados na 

compartimentação de pequenas parcelas cultivadas. Subsistem ainda, 

vestígios de carvalhal ou até de azinhal (maioritariamente nas zonas mais 

secas e ou de maior continentalidade). 

Tendo em linha de conta que toda a área do Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros no concelho de Porto de Mós está englobada no SIC das 

Serras de Aire e Candeeiros, a caraterização que se apresentará de seguida, 

quer para a Flora e Vegetação, quer para a Fauna, terá em consideração a 

Ficha de caraterização do referido SIC, disponibilizada na página de internet 

do ICNF, complementada pela informação do documento de “Caraterização 

e Diagnóstico da revisão do POPNSAC” com data de 2007. 

 

 

Flora e vegetação 

A flora e vegetação possuem um elevado valor conservacionista, dadas as 

caraterísticas peculiares da morfologia cársica, que conduziram ao 

desenvolvimento de uma vegetação esclerófila e xerófila, rica em elementos 

calcícolas raros e endémicos. Assim, o substrato geológico dominante no 

PNSAC são os calcários, com exceção de manchas detríticas siliciosas mais 

percetíveis a sul do Parque e no Arrimal. Os calcários são, grosso modo, 

mais ou menos puros e de estratigrafia espessa, ou margosos de 

estratigrafia fina, frequentemente em plaquetas. Os primeiros dão origem a 

solos vermelhos descarbonados e os segundos a solos calcários margosos. 

O comportamento das águas pluviais nestas duas classes de substrato, no 

                                                           
7 ICNF - http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/aire-cand 
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que diz respeito à sua disponibilidade hídrica para as plantas, é um 

elemento fundamental na interpretação do coberto vegetal desta Área 

Protegida. 

Neste seguimento, a Vegetação Natural Potencial compreende três grandes 

grupos (segundo a Caraterização e Diagnóstico da revisão do POPNSAC8): 

1) Azinhais sobre os calcários duros cársicos de fraca retenção de água 

pertencentes à série de vegetação Lonicero implexea-Querceto 

rotundifoliae S.; 

2) Carvalhais de carvalho–cerquinho da série Arisaro-Querceto broteroi 

S., nos locais de maior disponibilidade hídrica que correspondem a 

substratos mais margosos, bases de encostas e depressões com 

acumulação de solo; e 

3) Sobreirais sobre depósitos detríticos siliciosos: Asparago aphylli-

Querceto suberis S.. 

Os vestígios de galerias ripícolas de amieiros têm caráter residual por ação 

humana, os núcleos de carvalho-negral e matorrais de loureiro também, 

mas sobretudo por inadaptação ecológica. O variado mosaico de vegetação 

atualmente existente, dominado por comunidades arbustivas, resulta da 

alteração imposta por atividades humanas ou por situações especiais muito 

circunscritas ecologicamente. 

Dos habitats naturais do anexo B-I do DL nº 49/2005, de 24 de Fevereiro 

estão presentes no SIC das Serras de Aire e Candeeiros (identificados com 

* estão os habitats prioritários): 

3 Habitats de água doce 

• 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou 

da Hydrocharition 

• 3170* Charcos temporários mediterrânicos 

  

                                                           
8 ICNF - 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/poap/popnsac/resource/relatorios/relat-carat 
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5 Matos esclerófilos 

• 5230* Matagais arborescentes de Laurus nobilis 

• 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

 

6 Formações herbáceas naturais e seminaturais 

• 6110* Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi 

• 6210 Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 

calcário (Festuco-Brometalia) (importantes habitats de orquídeas) 

• 6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

• 6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-

limosos (Molinion caeruleae) 

• 6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion 

 

8 Habitats rochosos e grutas 

• 8130 Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos 

• 8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

• 8240* Lajes calcárias 

• 8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

 

9 Florestas 

• 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 

• 9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

• 9330 Florestas de Quercus suber 

• 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
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Merecem destaque as lajes calcárias, dispostas em plataforma praticamente 

horizontal percorrida por um retículo de fendas (8240*), os prados com 

comunidades de plantas suculentas (6110*), os arrelvados vivazes, 

frequentemente ricos em orquídeas (6210), os afloramentos rochosos 

colonizados por comunidades (8210) e os matagais altos e matos baixos 

calcícolas (5330), caso dos carrascais. 

Também de realçar são as grutas e os algares (8310), que proporcionam 

peculiares condições de micro habitats possibilitando o refúgio de um 

interessante elenco florístico. De referir a ocorrência de cascalheiras 

calcárias (8130), nas quais a vegetação devido à instabilidade do substrato 

e à ausência de solo à superfície dificilmente se instala. 

Importantes são ainda os carvalhais de carvalho-cerquinho (Quercus 

faginea subespécie broteroi) (9240), de um modo localizados no fundo dos 

vales, os louriçais (Laurus nobilis), com presença frequente de Arbustus 

unedo e ocasional de Viburnum tinus (5230*), os prados de Molinia 

caerulea e juncais não nitrófilos (6410) e os charcos mediterrânicos 

temporários (3170*). 

O elenco florístico do Sítio é absolutamente notável dada a presença de 

inúmeras espécies raras e/ou ameaçadas, muitas delas endemismos 

lusitanos, como Arabis sadina, Narcissus calcícola, Iberis procumbens ssp. 

microcarpa e Silene longicilia.  
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Quadro 10 – Espécies da Flora constantes do anexo B-II, B-IV e B-V do DL 

n.º 49/2005 presentes no SIC das Serras de Aire e Candeeiros (Fonte: 

ICNF9). 

Código da Espécie Espécie Anexos 

1507 Arabis sadina II, IV 

1492 Coincya cintrana II, IV 

1573 Euphorbia transtagana II, IV 

1503 Iberis procumbens spp. Microcarpa II, IV 

1877 Juncus valvatus II, IV 

1863 Narcissus calcicola II, IV 

1878 Pseudarrhenatherum pallens II, IV 

1457 Silene longicilia II, IV 

- Saxifraga cintrana IV 

- Thymus villosus ssp. villosus IV 

- Anthyllis vulneraria ssp. lusitanica V 

- Iris lusitanica V 

- Narcissus bulbocodium V 

- Ruscus aculeatus V 

 

 

Fauna 

O SIC das Serras de Aire e Candeeiros inclui várias grutas importantes para 

morcegos, entre as quais se destaca a que abriga a única colónia de criação 

de morcego-lanudo (Myotis emarginatus) conhecida no país. De referir 

outras grutas com colónias de hibernação e criação de morcego-de-peluche 

(Miniopterus schreibersi), morcego-rato-grande (Myotis myotis) e morcego-

de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale). Além disso, é um Sítio 

relevante para a conservação da boga-portuguesa (Chondrostoma 

lusitanicum) endemismo lusitano criticamente em perigo. 

  

                                                           
9 ICNF - http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/aire-cand 
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Quadro 11 – Espécies da Fauna constantes do anexo B-II, B-IV e B-V do DL 

n.º 49/2005 presentes no SIC Serras de Aire e Candeeiros (Fonte: ICNF10). 

Código da Espécie Espécie Anexos 

1065 Euphydryas aurinia II 

1128 Chondrostoma lusitanicum II 

1116 Chondrostoma polylepis II 

1135 Rutilus macrolepidotus II 

1221 Mauremys leprosa II, IV 

1355 Lutra lutra II, IV 

1308 Barbastella barbastellus II, IV 

1310 Miniopterus schreibersi II, IV 

1323 Myotis bechsteini II, IV 

1307 Myotis blythii II, IV 

1321 Myotis emarginatus II, IV 

1324 Myotis myotis II, IV 

1305 Rhinolophus euryale II, IV 

1304 Rhinolophus ferrumequinum II, IV 

1303 Rhinolophus hipposideros II, IV 

1302 Rhinolophus mehelyi II, IV 

- Hyla arborea IV 

- Hyla meridionalis IV 

- Pelobates cultripes IV 

- Triturus marmoratus IV 

- Chalcides bedriagai IV 

- Coluber hippocrepis IV 

- Felis silvestris IV 

- Eptesicus serotinus IV 

- Myotis daubentoni IV 

- Myotis nattereri IV 

- Nyctalus leisleri IV 

- Pipistrellus pipistrellus IV 

- Plecotus auritus IV 

- Tadarida teniotis IV 

- Rana perezi V 

- Genetta genetta V 

- Herpestes ichneumon V 

- Mustela putoris V 

                                                           
10 ICNF - http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/aire-cand 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-87- 

A Fauna apresenta uma relação estreita com a ocupação do solo, os 

biótopos das comunidades faunísticas definem-se, principalmente, com base 

em critérios da vegetação. Para a área em questão é então possível definir 

e caraterizar seis comunidades e respetivos biótopos, bem como as espécies 

representativas das comunidades faunísticas dependentes destes (segundo 

a Caraterização e Diagnóstico da revisão do POPNSAC11): 

Comunidade faunística dos matos rasteiros e esparsos 

A comunidade faunística dos matos rasteiros e esparsos, agrupa as 

espécies que habitam e exploram os recursos onde predomina uma 

vegetação de porte e cobertura reduzida, onde o alecrim (Rosmarinus 

officinalis), o tomilho (Thymus zygis) e a roselha (Cistus albidus) são 

as espécies vegetais dominantes. Prados, permanentes ou não, e 

afloramentos rochosos de superfície (lapiás), que condicionam o 

desenvolvimento da vegetação, constituem também suporte desta 

comunidade. 

A sua distribuição ocupa principalmente as seguintes zonas: zonas de 

maior altitude da serra; cumeadas da serra dos Candeeiros; serra de 

Aire e cumes de maior altitude dos planaltos de Santo António e São 

Mamede. Nestas comunidades podem-se encontrar as seguintes 

espécies faunísticas: 

• Anfíbios: 

o Salamandra-dos-poços (Pleurodeles waltl); 

o Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); 

o Tritão-marmorado (Triturus marmoratus); 

o Sapo-comum (Bufo bufo). 

• Répteis: 

o Lagartixas do complexo Podarcis sp; 

o Lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus); 

o Cobra-de-pernas-de-três-dedos (Chalcides chalcides); 

                                                           
11 ICNF - 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/poap/popnsac/resource/relatorios/relat-carat 
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o Víbora-cornuda (Vipera latastei). 

• Aves: 

o Perdiz (Alectoris rufa); 

o Cotovia-escura (Galerida thecklae); 

o Laverca (Alauda arvensis); 

o Petinha-dos-campos (Anthus campestris); 

o Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

o Toutinegra-do-mato (Sylvia undata); 

o Toutinegra-tomilheira (Sylvia conspicillata); 

o Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica); 

o Corvo (Corvus corax); 

o Gralha-preta (Corvus corone); 

o Águia-cobreira (Circaetus gallicus); 

o Águia-de-asa-redonda (Buteo Buteo); 

o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus); 

o Peneireiro (Falco tinnunculus). 

• Mamíferos: 

o Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula); 

o Lebre (Lepus capensis); 

o Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus); 

o Rato-toupeiro (Microtus duodecimocostaus); 

o Rato-da-serra (Elyomis quercinus); 

o Raposa (Vulpes vulpes); 

o Doninha (Mustela nivalis). 

 

Comunidade faunística dos alcantilados rochosos 

O Maciço Calcáreo Estremenho possui um conjunto de relevos onde é 

comum a ocorrência de escarpas nomeadamente ao longo das 

principais linhas de falha. Estes locais albergam uma interessante 

comunidade faunística cujas principais caraterísticas são a sua 

adaptação aos ambientes rupícolas. Tratando-se de uma área cársica, 

existe também um número significativo de cavidades que, pela sua 
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forma e dimensão, proporcionam condições muito idênticas às dos 

alcantilados rochosos, sendo ocupados também por algumas espécies 

de caraterísticas rupícolas. Do mesmo modo, frentes de pedreiras 

resultantes da atividade extrativa, podem oferecer idênticas 

condições, principalmente quando abandonadas, podendo albergar 

algumas das espécies pertencentes a esta comunidade. Nestas 

comunidades podem-se encontrar as seguintes espécies faunísticas: 

• Anfíbios: 

o Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); 

o Sapo-comum (Bufo bufo). 

• Répteis: 

o Lagartixas do complexo Podarcis sp.; 

o Osga-comum (Tarentola mauritanica); 

o Víbora-cornuda (Vipera latastei). 

• Aves: 

o Peneireiro (Falco tinnunculus); 

o Coruja-das-torres (Tyto alba); 

o Andorinhão-preto (Apus apus); 

o Melro-azul (Monticola solitarius); 

o Rabirruivo-preto (Phoenicurus ochrurus); 

o Andorinha dáurica (Hirundo daurica); 

o Andorinha das rochas (Ptyonoprogne rupestris); 

o Corvo (Corvus corax);  

o Pardal-francês (Petronia petronia); 

o Águia-perdigueira (Hieraaetus fasciatus); 

o Bufo-real (Bubo bubo); 

o Gralha-de-bico-vermelho (Phyrrhocorax phyrrhocorax). 

• Mamíferos: 

o Quirópteros: morcegos cavernícolas; 

o Raposa (Vulpes vulpes); 

o Gineta (Genetta genetta).  
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Comunidade faunística dos matagais 

Os matagais constituem atualmente as formações vegetais que maior 

área ocupam nas Serras de Aire e Candeeiros, tendo como espécies 

predominantes o carrasco (Quercus coccifera) e a azinheira (Quercus 

rotundifolia), em porte arbustivo, além de outras como o 

medronheiro (Arbutus unedo), aroeira (Pistacia lentiscus), lentisco-

bastardo (Phillyrea angustifolia), tojo (Ulex sp.), aderno (Phillyrea 

latifolia), urze (Erica sp.). A sua área de distribuição localiza-se, 

predominantemente, nas encostas de declive acentuado e de solo 

pedregoso, resultante do abandono da cultura do olival e por 

degradação sucessiva das formações vegetais mais evoluídas. Nestas 

comunidades podem-se encontrar as seguintes espécies faunísticas: 

• Anfíbios: 

o São poucas as espécies de anfíbios, pelo que nenhuma merece 

especial relevância; principalmente porque utilizam as zonas 

periféricas dos matagais (zonas agrícolas e caminhos) ou zonas 

próximas de água. 

• Répteis: 

o Sardão (Lacerta lepida); 

o Lagartixa–do-mato (Psamodromus algirus); 

o Cobra-rateira (Malpolon mospessulanus); 

o Cobra-de-escadas (Elaphe escalaris); 

o Cobra-de-ferradura (Colluber hippocrepis). 

• Aves: 

o Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala); 

o Rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos); 

o Ferreirinha (Prunella modularis); 

o Pintarroxo (Carduelis cannabina); 

o Águia cobreira (Circaetus gallicus); 

o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus); 

o Ógea (Falco subbuteo). 
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• Mamíferos: 

o Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula); 

o Coelho (Oryctolagus cuniculus); 

o Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus); 

o Raposa (Vulpes vulpes); 

o Sacarrabos (Herpestes ichneumnon); 

o Javali (Sus scrofa); 

o Gato-bravo (Felis silvestris). 

 

Comunidade faunística dos espaços florestais 

A comunidade dos espaços florestais é constituída por dois 

subgrupos: as espécies que habitam e exploram os recursos dos 

carvalhais, sobreirais e azinhais (manchas de floresta autóctone cuja 

distribuição se encontra muito fragmentada em bolsas residuais); e 

as espécies que habitam e exploram os recursos nas matas florestais 

de pinhal e eucaliptal (espaços florestais de produção). 

Muito embora quase todas as espécies os partilhem, verifica-se que 

algumas espécies denotam uma clara preferência por um ou outro 

tipo de espaço florestal, principalmente ao nível das aves. Nestas 

comunidades podem-se encontrar as seguintes espécies faunísticas: 

• Anfíbios: 

o Trata-se de um meio pouco propício ao desenvolvimento de 

uma comunidade de anfíbios, dependendo muito da presença 

de pontos de água à superfície, ou de zonas marginais de 

contacto onde estes ocorram. 

• Répteis: 

o Cobra-bordalesa (Coronella girondica); 

o Lagartixa-de-dedos-pectignados (Acanthodactylus erythrurus). 

• Aves: 

o Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo); 

o Águia-calçada (Hieraaetus pennatus); 
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o Gavião (Accipiter nisus); 

o Coruja do mato (Strix aluco); 

o Chapim-azul (Parus caeruleus); 

o Chapim-preto (Parus ater); 

o Pombo-torcaz (Columba palumbus); 

o Pica-pau-malhado-grande (Dendrocopos major); 

o Gaio (Garrulus glandarius); 

o Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla); 

o Pisco (Erythacus rubecula); 

o Estrelinha-de-cabeça-listada (Regulus ignicapillus); 

o Chapim-rabilongo (Aegythalus caudatus); 

o Chapim-de-poupa (Parus cristatus); 

o Trepadeira-comum (Certhia brachydactyla); 

o Tentilhão (Fringilla coelebs); 

o Açor (Accipiter gentilis); 

o Bufo-pequeno (Asio otus); 

o Torcicolo (Jynx torquilla); 

o Papa-figos (Oriolus oriolus); 

o Felosa de Bonelli (Pylloscopus Bonelli); 

o Trepadeira-azul (Sitta europaea). 

• Mamíferos: 

o Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula); 

o Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus);  

o Raposa (Vulpes vulpes); 

o Texugo (Meles meles); 

o Gato-bravo (Felis silvestris); 

o Javali (Sus scrofa). 

 

Comunidade faunística dos espaços agrícolas 

Este biótopo carateriza-se por uma paisagem do tipo mosaico que 

engloba os terrenos agricultáveis, assim como todas as situações 

adjacentes na área da sua influência, sejam aglomerados urbanos, 
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pequenos prados, hortas, olivais, bosquetes, etc. Localizam-se, 

essencialmente, nas depressões onde o solo se acumulou permitindo 

a prática da atividade agrícola. 

De todas as comunidades faunísticas é a que possui maior 

diversidade e abundância de espécies, fundamentalmente, pela 

estrutura (diversidade de micro-habitat) e pela grande oferta de 

alimento que a atividade agrícola proporciona. Nestas comunidades 

podem-se encontrar as seguintes espécies faunísticas: 

• Anfíbios: 

o Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); 

o Sapo-comum (Bufo bufo); 

• Répteis: 

o Cobra-de-pernas-de-três-dedos (Chalcides chalcides); 

o Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis); 

o Cobra-de-escada (Elaphe escalaris); 

o Esquio (Blanus cinereus). 

• Aves: 

o Águia-calçada (Hieraaetus pennatus); 

o Águia-cobreira (Circaetus gallicus); 

o Gavião (Accipiter nisus); 

o Peneireiro (Falco tinnunculus); 

o Coruja do mato (Strix aluco); 

o Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo); 

o Perdiz-vermelha (Alectoris rufa); 

o Rola-comum (Streptopelia turtur); 

o Coruja-das-torres (Tyto alba); 

o Mocho-galego (Athene noctua); 

o Poupa (Upupa epops); 

o Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica); 

o Pardal-comum (Passer domesticus); 

o Pardal-montês (Passer montanus); 

o Pintassilgo (Carduelis carduelis); 
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o Escrevedeira-de-garganta-preta (Emberiza cirlus); 

o Trigueirão (Miliaria calandra). 

• Mamíferos: 

o Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus); 

o Toupeira (Talpa occidentalis); 

o Ratazana (Rattus norvegicus); 

o Ratinho-caseiro (Mus musculus); 

o Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius); 

o Musaranho-anão-de-dentes-brancos (Suncus etruscus); 

o Morcego-grande-de-ferradura (Rhinolophus ferrumequinum); 

o Morcego-pequeno-de-ferradura (Rhinolophus hipposideros); 

o Morcego-rato-grande (Myotis myotis); 

o Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus); 

o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus); 

o Raposa (Vulpes vulpes); 

o Texugo (Meles meles); 

o Doninha (Mustela nivalis). 

 

Comunidade faunística das zonas húmidas 

Numa região árida como é a das Serras de Aire e Candeeiros, onde os 

recursos hídricos de superfície são muito escassos, a comunidade 

faunística das zonas húmidas assume especial importância, 

nomeadamente ao nível regional, sendo, entre as comunidades 

existentes, a mais vulnerável. Subdivide-se em dois subgrupos: 

comunidades ribeirinhas, associadas aos cursos de água corrente, 

localizadas principalmente nos bordos do Maciço Calcáreo 

Estremenho; e comunidades rupícolas de águas estagnadas, 

associadas às diversas lagoas e barreiros existentes na área do 

maciço, diferindo, genericamente, o primeiro subgrupo do segundo, 

por possuir maior riqueza específica em termos de espécies, e, o 

segundo do primeiro, por albergar algumas espécies inexistentes no 

primeiro, como por exemplo: rela-meridional (Hyla meridionalis) e 
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mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficolis) que tem preferência por 

“águas calmas”. 

Os cursos de água, de regime permanente ou não, permitem a 

existência de uma comunidade de ictiofauna reduzida estando muito 

dependente dos troços em que o caudal permite a sua permanência, 

assim como da qualidade da água. Nas lagoas e barreiros a 

comunidade piscícola é mais reduzida, tendo sido em muitos casos 

objeto de introdução de espécies, como é o caso das lagoas do 

Arrimal. Barbos, achigãs, bordalos, gambúsias, são algumas das 

espécies existentes. 

Nestas comunidades podem-se encontrar as seguintes espécies 

faunísticas: 

• Anfíbios: 

o Tritão-de-ventre-de-laranja (Triturus boscai); 

o Tritão-marmoreado (Triturus marmoratus); 

o Sapo-parteiro (Alytes obstetricans); 

o Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus pictus); 

o Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes punctatus); 

o Sapo-corredor (Bufo calamita); 

o Salamandra-dos-poços (Pleurodeles waltl); 

o Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); 

o Sapo-comum (Bufo bufo); 

o Rã-verde (Rana perezi). 

• Répteis: 

o Cágado-comum (Mauremys leprosa); 

o Cobra-de-água-viperina (Natrix maura); 

o Cobra-d’água-de-colar (Natrix natrix). 

• Aves: 

o Mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficolis); 

o Pato-real (Anas platyrrhynchos); 

o Galinha-de-água (Gallinula chloropus); 
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o Guarda-rios (Alcedo atthis); 

o Andorinha-das-barreiras (Riparia riparia); 

o Alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea); 

o Rouxinol-bravo (Cetti cetti); 

o Bico-de-lacre (Estrilda astrild). 

• Mamíferos: 

o Rata-de-água (Arvicola sapidus); 

o Toirão (Mustela putorius); 

o Lontra (Lutra lutra). 

 

As áreas de maior importância conservacionista do ponto da vegetação e da 

fauna são simultaneamente: 

• Áreas dependentes da água, geralmente de pequena dimensão, com 

exceção do Polje de Mira/ Minde; 

• Áreas de encosta muito acentuada, com habitats especialmente 

caraterísticos dos calcáreos. 

Já no que diz respeito somente ao ponto de vista da vegetação, acresce: 

• Área dos topos das serras, com especial destaque para o Sul da Serra 

dos Candeeiros, correspondendo aos habitats de prados e matos 

rasteiros. 

Finalmente, no que diz respeito somente ao ponto de vista da fauna, 

acrescem-se ainda: 

• Áreas dos topos das serras, correspondendo aos biótopos de prados e 

matos rasteiros; 

• Áreas agrícolas, com grande diversidade de espécies e densidade de 

indivíduos, desempenhando um importante papel na disponibilidade 

alimentar das espécies de maior valor conservacionista e que utilizam 

biótopos envolventes. 

Assim sendo, as áreas de maior sensibilidade do coberto vegetal ao 

abandono correspondem, em traços gerais, aos habitats de matos esparsos 
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e prados dos cimos das serras e as áreas de maior sensibilidade do ponto 

de vista da fauna correspondem, em traços gerais, às zonas de escarpa e 

de maior expressão de biótopos rupícolas. 

Para todas as áreas de maior importância conservacionista referidas 

anteriormente é necessário adotar algumas medidas para que estas não 

sejam sujeitas a alterações profundas ao uso do solo. 

 

As áreas de maior sensibilidade do concelho de Porto de Mós assumem 

particular importância, como são exemplo as áreas das Serras de Aire e 

Candeeiros, pertencentes ao Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros e ao SIC das Serras de Aire e Candeeiros. A estas juntam-se 

ainda outras áreas com particular sensibilidade dentro das áreas urbanas, 

as áreas verdes e de continuum naturale que contribuem para a qualidade 

de vida das populações. 

A biodiversidade do concelho de Porto de Mós está dependente daquilo que 

acontece no território, nomeadamente ao nível dos usos do solo e dos 

instrumentos de gestão territorial. Assim, alterações às reservas ecológica e 

agrícola nacionais, à estrutura ecológica municipal, às áreas afetas ao 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e à Rede Natura 2000 

afetam a fauna, flora e também a paisagem do concelho. 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) não foi definida no PDM em vigor 

visto que esta foi somente aprovada posteriormente pela RCM n.º 130/96, 

de 22 de Agosto. No Regulamento ainda em vigor as referências à REN 

ocorrem: no artigo 4.º, que diz respeito à composição do PDM e onde se 

articula que é um elemento fundamental a Planta atualizada de 

condicionantes I – Reserva Ecológica Nacional; no artigo 6.º que diz 

respeito à natureza e força vinculativa e que segundo o qual as “disposições 

legais em vigor relativas à Reserva Ecológica Nacional (…) prevalecem sobre 

todas as prescrições do Plano referentes à ocupação e utilização do solo”; 

no artigo 16.º referente às edificações; no artigo 17.º referente à 

habitação; no artigo 18.º referente às instalações agropecuárias; no 29.º 
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referente aos espaços de salvaguarda biofísica e nos artigos 45.º e 46.º, 

referentes aos espaços verdes. 

À altura de elaboração deste PDM, vigorava o regime de REN do DL n.º 

93/90, de 19 de Março. Segundo o artigo 1.º deste diploma, a REN 

“constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do 

condicionamento à utilização de áreas com caraterísticas ecológicas 

específicas, garante a proteção de ecossistemas e a permanência e 

intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento 

equilibrado das atividades humanas” e segundo o artigo 10.º, é de 

demarcação obrigatória “as áreas integradas na REN, bem como as áreas 

sujeitas ao regime transitório, nos termos do artigo 17.º, são 

especificamente demarcadas em todos os instrumentos de planeamento que 

definam ou determinem a ocupação física do solo, designadamente planos 

regionais de ordenamento do território, planos diretores municipais, planos 

de urbanização e planos de carater sectorial”. 

Atualmente, a REN em vigor no concelho de Porto de Mós foi a aprovada 

pela RCM n.º 130/96, de 22 de Agosto, com uma 1.ª Alteração pela Portaria 

n.º 410/2012, de 14 de Dezembro e uma 2.ª Alteração pelo Despacho n.º 

1951/2014, de 7 de Fevereiro. Assim sendo, não foi possível aferir a área 

que seria ocupada por REN no PDM em vigor. 

Com a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós aplica-se agora o mais recente 

diploma da REN, o DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto, na redação dada pelo 

DL n.º 239/2012, de 2 de Novembro e pela RCM n.º 81/2012. 

De acordo com o definido no artigo 2.º do referido diploma, a REN “é uma 

estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e 

sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos 

naturais, são objeto de proteção especial” (n.º 1 do artigo 2.º), sendo ainda 

“uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso 

e transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com 

os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas” (n.º 2 do artigo 2.º). 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-99- 

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e 

tem por objetivos (n.º 3 do artigo 2.º): 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar 

sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo 

hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, 

dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do 

solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a 

adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da 

Agenda Territorial da União Europeia nos domínios ecológico e da 

gestão transeuropeia de riscos naturais. 

Na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós foi delimitada a REN Bruta, num 

processo “inicialmente desenvolvido pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), ao abrigo do Decreto-lei n.º 

93/90, de 19 de março, com alteração conferida pelo Decreto-lei n.º 

180/2006, de 3 de setembro, foi concluído pela Câmara Municipal de Porto 

de Mós em colaboração com a CCDRC (Memória Descritiva e Justificativa da 

Delimitação da REN). Assim, para efeitos de redefinição dos limites da REN 

no concelho, foram delimitados as seguintes tipologias: 

• Leitos dos Cursos de Água; 

• Zonas Ameaçadas pelas Cheias; 

• Lagoas e Faixa de Proteção; 

• Cabeceiras das Linhas de Água; 

• Áreas de Máxima Infiltração; 

• Áreas com Riscos de Erosão; 
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• Escarpas e respetiva Faixa de Proteção. 

A REN Bruta foi alvo de exclusões, cujas áreas foram identificadas pela 

interseção das categorias ou subcategorias de espaço urbano ou rural cujas 

caraterísticas não são compatíveis com os sistemas da REN Bruta. Os 

pedidos de exclusão incidem maioritariamente: 

i) em áreas integradas no interior de perímetro urbano em vigor, 

resultantes certamente do processo de digitalização da informação 

em formato analógico; 

ii) em áreas que já se encontram totalmente ocupadas, detetadas por 

cartografia e ortofotomapas atualizados e por reconhecimentos de 

campo; 

iii) em pequenas áreas que constituem acertos aos perímetros, que, na 

generalidade, visam corrigir o desfasamento existente dos perímetros 

em vigor face à realidade atual e para ir ao encontro dos critérios 

pré-estabelecidos para a delimitação de perímetros urbanos. 

Assim sendo, a REN Bruta no concelho de Porto de Mós ocupa cerca de 62% 

do território (16 247 ha) e a REN Final ocupa cerca de 61,3% do território 

(16 062 ha). 
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Figura 3 – Proposta de delimitação da REN no concelho de Porto de Mós 

(Fonte: Memória Descritiva da Delimitação da REN). 

 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi definida no atual PDM em vigor 

tendo por base o diploma que vigorava à data da sua realização – DL n.º 

196/89, de 14 de Junho com a alteração do DL n.º 274/92, de 12 de 

Dezembro. Segundo o artigo 3.º, a RAN “é o conjunto das áreas que, em 

virtude das suas caraterísticas morfológicas, climatéricas e sociais, maiores 

potencialidades apresentam para a produção de bens agrícolas” (n.º 1 do 

artigo 3.º) e é constituída “por solos das classes A e B, bem como por solos 

de baixas aluvionares e coluviais e ainda por solos de outros tipos cuja 

integração na mesma se mostre conveniente para a prossecução dos fins 

previstos no presente diploma” (n.º 1 do artigo 4.º). No referido diploma é 

descrito no artigo 33.º que “os solos integrados na RAN são 

obrigatoriamente identificados os instrumentos que definam a ocupação 
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física do território, designadamente planos regionais de ordenamento, 

planos diretores municipais e planos de urbanização”. 

No Regulamento ainda em vigor, as referências à RAN ocorrem: no artigo 

4.º, que diz respeito à composição do PDM e onde se articula que é um 

elemento fundamental a Planta atualizada de condicionantes II – Reserva 

Agrícola Nacional; no artigo 6.º que diz respeito à natureza e força 

vinculativa e que segundo o qual as “disposições legais em vigor relativas 

(…) à Reserva Agrícola Nacional (…) prevalecem sobre todas as prescrições 

do Plano referentes à ocupação e utilização do solo”; no artigo 16.º 

referente às edificações; no artigo 17.º referente à habitação; no artigo 

18.º referente às instalações agropecuárias; no artigo 20.º referente aos 

espaços agrícolas de produção; no artigo 21.º referente aos outros espaços 

de uso ou aptidão agrícola e nos artigos 45.º e 46.º, referentes aos espaços 

verdes. 

Para a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós aplica-se o regime jurídico da 

RAN aprovado pelo DL n.º 73/2009 de 31 de Março, define que a RAN como 

o “conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e 

pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola”, sendo 

“uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não 

agrícola do solo identificando quais as permitidas tendo em conta os 

objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos” (n.º 1 e 2 

do artigo 2.º do DL n.º 73/2009). 

Nos termos da legislação, constituem objetivos da RAN (artigo 4.º do DL n.º 

73/2009): 

a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como 

suporte do desenvolvimento da atividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade 

agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para 

o ordenamento do território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 
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e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, 

permitindo uma diversidade e uma sustentabilidade de recursos às 

gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados das 

gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta 

a necessidade de prevenir situações que se revelem inaceitáveis 

para a perenidade do recurso «solo». 

A RAN utilizada no âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

corresponde à informação fornecida pela entidade competente (Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro – DRAP Centro), em formato 

digital (maio 2005), resultando assim numa versão atualizada, com 

alterações relativamente à que está em vigor (Memória Descritiva da 

Delimitação da RAN). Contudo, esta carta de RAN fornecida pela DRAP 

Centro tem sido alvo de exclusões, cujas áreas a excluir foram identificadas 

pela interseção dos solos classificados como RAN com as categorias e 

subcategorias de Perímetro Urbano, bem como com os Aglomerados Rurais 

e as Áreas de Edificação Dispersa, cujas caraterísticas não são compatíveis 

com o regime desta condicionante, de forma a gerar manchas distintas de 

acordo com os diferentes usos propostos. 

O conjunto de razões que levaram aos pedidos de exclusão foi: 

• Áreas efetivamente construídas ou com compromissos urbanísticos 

em vigor; 

• Áreas de expansão para satisfação de carências aos níveis 

habitacional, de equipamentos e de infraestruturas; 

• Áreas para expansão de espaços de atividades económicas/industrial; 

• Áreas para adequação da geometria da malha urbana e respetiva 

rentabilização da infraestruturação existente; 

• Áreas para criação de Perímetros Urbanos/Aglomerados Rurais/Áreas 

de Edificação Dispersa para aglomerados não classificados no PDM 

em vigor; 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-104- 

Importa ainda salientar que muitos dos pedidos de exclusão da RAN incidem 

em áreas integradas em perímetro urbano em vigor, situação que resulta, 

sobretudo, da fraca qualidade gráfica das peças desenhadas da 1.ª geração 

de PDM que, pela ausência das tecnologias que hoje se encontram à 

disposição de quem opera na área do planeamento, denotam graves 

incongruências entre si. 

Assim sendo, a RAN da DRAP Centro no concelho de Porto de Mós ocupa 

cerca de 8,7% do território (2 351 ha) e a RAN Final ocupa cerca de 8,3% 

do território (2 141 ha). 

O regime jurídico das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública, o qual inclui quer a RAN quer a REN, é definido no regulamento 

proposto no âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. Neste é 

indicado que “as áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições 

de utilidade pública regem-se, no que diz respeito ao uso, ocupação e 

transformação do solo, pelas disposições expressas no presente 

Regulamento para a categoria de espaço em que se encontram, 

condicionadas ao respetivo regime legal vigente da servidão administrativa 

ou restrição de utilidade pública” (n.º 1 do artigo 7.º). 

 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM), segundo o Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, “é constituída pelo conjunto de 

áreas que, em virtude das suas caraterísticas biofísicas ou culturais, da sua 

continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a sua proteção, conservação e 

valorização ambiental, paisagística e do património natural dos espaços 

rurais e urbanos” (n.º 1 do artigo 11.º). A ideia embrionária de EEM estava 

já presente na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril), 

onde se define continuum naturale como o “sistema contínuo de ocorrências 

naturais que constituem suporte da vida silvestre e que contribui para o 

equilíbrio e estabilidade do território (alínea d) do n.º 2 do artigo 5.º) e 

onde se articula que a conservação da natureza, o equilíbrio ecológico e a 

estabilidade dos diferentes habitats pressupõe a adoção de medidas como 
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“corredores ecológicos e espaços verdes urbanos e suburbanos, de modo a 

estabelecer um continuum naturale” (alínea e) do artigo 4.º). 

A delimitação da EEM como figura de planeamento municipal tornou-se 

obrigatória a partir de 1999, com a aprovação do DL n.º 380/99, que 

regulamenta o regime aplicável aos instrumentos de gestão territorial, nos 

quais se integram os Planos Municipais de Ordenamento do Território, 

designadamente os Planos Diretores Municipais (PDM). No entanto, os 

pressupostos e princípios implícitos neste conceito eram já em parte 

concretizados através das figuras de proteção legal como a REN, a RAN, o 

Domínio Público Hídrico (DPH) ou a Diretiva Habitats (de delimitação 

obrigatória), ou por iniciativa dos municípios, através da criação de figuras 

como a ‘Estrutura Verde Urbana’ ou a ‘Estrutura Ecológica Urbana’ (TELLES 

coordenação, 1997 in Centros de Estudos de Arquitetura Paisagística12). 

A EEM existe em continuidade no solo rural e no solo urbano. No solo rural, 

a EEM compreende as áreas de solo afetas à Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza no território do município, as áreas naturais 

sujeitas a riscos e vulnerabilidades e ainda outras áreas de solo que sejam 

selecionadas e delimitadas em função do interesse municipal, 

nomeadamente por razões de enquadramento, proteção e valorização 

ambiental, paisagística e do património natural (Notas complementares da 

Ficha 29 do Quadro 2 do Anexo do Decreto Regulamentar n.º 9/2009). 

No interior dos perímetros urbanos, a EEM compreende os espaços verdes 

de utilização coletiva e outros espaços, de natureza pública ou privada, que 

sejam necessários ao equilíbrio, proteção e valorização ambiental, 

paisagística e do património natural do espaço urbano, nomeadamente no 

que respeita a: 

a) Regulação do ciclo hidrológico (preservação da permeabilidade do 

solo e criação de áreas de retenção, no quadro da prevenção de 

cheias urbanas); 

                                                           
12 Centros de Estudos de Arquitetura Paisagística - 
http://www.isa.utl.pt/ceap/ciclovias/new_page_1551.htm#_Toc93398167 
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b) Regulação bioclimática da cidade (redução das amplitudes térmicas e 

manutenção do teor de humidade do ar); 

c) Melhoria da qualidade do ar (diminuição da concentração da poluição 

atmosférica nos centros urbanos); 

d) Conservação da biodiversidade (manutenção de habitats) (Notas 

complementares da Ficha 29 do Quadro 2 do Anexo do Decreto 

Regulamentar n.º 9/2009). 

Como o PDM em vigor foi aprovado em 1994, o conceito de EEM não está 

presente no seu Regulamento. Uma aproximação ao mesmo surge na 

secção V – Espaços Naturais, do Capítulo III e na secção III – Espaços 

Verdes, do Capítulo IV respetivamente quando se referem a espaços de 

salvaguarda biofísica integrante dos espaços naturais, e a espaços verdes 

de integração e espaços verdes urbanos em espaços com usos urbanos, em 

que os espaços verdes de integração garantem a continuidade da estrutura 

verde indispensável à preservação dos ecossistemas naturais. 

• Espaços naturais – “os espaços naturais constituem espaços de 

grande valor ecológico, paisagístico e ambiental” (n.º 1 do artigo 

28.º) e dividem-se nas seguintes categorias: 

a) Espaços de salvaguarda biofísica – “correspondem às costas de 

Alvados e Mira, consideradas no Plano como áreas de elevada 

sensibilidade ecológica, tendo em consideração, nomeadamente, a 

existência de numerosas plantas raras e mesmo de alguns 

endemismos”, “são de construção absolutamente proibida, com 

exceção de construções de carater precário, devidamente 

licenciadas (…), conforme se localizem no Parque Natural ou na 

REN” (artigo 29.º); 

b) Espaços de vocação recreativa (artigo 30.º). 

• Espaços Verdes - “são espaços integrados na estrutura urbana onde 

predominam a presença da natureza, devidamente equipados e 

mantidos para usos compatíveis” (n.º 1 do artigo 45.º), e os que 

estão “delimitados no Plano são aqueles para os quais, em virtude da 

sua dimensão ou por constituírem solos integrantes da RAN ou da 
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REN, se justifica um estatuto especial de proteção no âmbito do 

Plano” (n.º 2 do artigo 45.º) e “são de construção proibida, com 

exceção de construções cuja finalidade se integre nos programas de 

zonas de recreio e de lazer constituídas ou a constituir neste espaços 

ou outras construções de carater precário devidamente licenciadas 

pela Câmara Municipal” (n.º 5 do artigo 45.º). Os espaços verdes 

compreendem as seguintes categorias: 

a) Espaços verdes de integração – “são constituídos por solos com 

alta capacidade de uso agrícola, nomeadamente pertencentes à 

RAN, incluídos nos perímetros urbanos, mas que garantem a 

continuidade da estrutura verde indispensável à preservação dos 

ecossistemas naturais e que poderão constituir futuras zonas 

verdes de uso coletivo” (artigo 46.º); 

b) Espaços verdes urbanos – “são zonas de proteção e 

enquadramento dos trechos naturais ou edificados com valor 

cultural, podendo ou não pertencer à REN” (artigo 46.º). 

A elaboração da EEM, no âmbito de um PDM, surge em resposta à 

legislação vigente em matéria de ordenamento de território, 

designadamente no Regime Jurídico dos IGT, bem como a Portaria n.º 

138/2005, de 2 de Fevereiro, que fixa os demais elementos que devem 

acompanhar os PMOT, referindo concretamente a obrigatoriedade da 

elaboração da Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

Assim, a delimitação da EEM do município de Porto de Mós teve em 

consideração a análise do PROT-Centro, que no seu “Sistema de Proteção e 

Valorização Ambiental” estabelece a Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental (ERPVA), informação base essencial para a definição 

da EEM. 

O PROT-Centro define a ERPVA como fazendo “parte integrante do Modelo 

Territorial” e “consiste no conjunto de áreas com valores naturais e 

sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental, tanto na 

ótica do suporte à vida natural como às atividades humanas”. Tem por 

objetivo “garantir a manutenção, a funcionalidade e a sustentabilidade dos 
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sistemas biofísicos (ciclos da água, do carbono, do azoto), assegurando, 

desta forma, a qualidade e a diversidade das espécies, dos habitats, dos 

ecossistemas e das paisagens”. A ERPVA “deve contribuir para o 

estabelecimento de conexões funcionais e estruturais entre as áreas 

consideradas nucleares do ponto de vista da conservação dos recursos para, 

desta forma, contrariar e prevenir os efeitos da fragmentação e 

artificialização dos sistemas ecológicos e garantir a continuidade dos 

serviços providenciados pelos mesmos: aprovisionamento (água, alimento), 

regulação (clima, qualidade do ar), culturais (recreio, educação) e suporte 

(fotossíntese, formação de solo)”. Ou seja, a ERPVA deve “garantir a 

existência de uma rede de conectividade entre os ecossistemas, 

contribuindo para uma maior resiliência dos habitats e das espécies face às 

previsíveis alterações climáticas, e possibilitando as adaptações necessárias 

aos sistemas biológicos para o assegurar das suas funções”. 

Ainda segundo o PROT-Centro, a ERPVA é constituída por: 

• Áreas nucleares – “correspondem às áreas de mais-valia ambiental, 

distinguindo-se em áreas classificadas (Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, Rede Natura 2000, e outras derivadas de convenções 

internacionais), e em outras áreas sensíveis, que abrangem áreas 

que possuem valor para a conservação da natureza (biótopos 

naturais de valor) como sejam as áreas agroflorestais e outros 

sistemas biogeográficos, não classificados”. 

• Corredores ecológicos – “assumem uma extrema importância na 

salvaguarda da conectividade e continuidade espacial e dos 

intercâmbios genéticos entre diferentes áreas nucleares de 

conservação da biodiversidade em toda a Região” e dividem-se em: 

o Corredores ecológicos estruturantes – “que assentam nas 

principais linhas de água da Região e na zona costeira”; 

o Corredores ecológicos secundários – “os corredores 

identificados nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal”. 

O PROT-Centro acrescenta ainda que a “articulação da ERPVA com os PMOT 

realiza-se através da Estrutura Ecológica Municipal, integrando as áreas 
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nucleares e os corredores ecológicos, assim como as áreas de RAN, REN, 

Domínio Público Hídrico’, áreas de floresta autóctone e outras áreas de 

mais-valia ambiental cuja importância venha a ser demonstrada em sede de 

PMOT” e que “a delimitação das áreas e corredores da ERPVA (…), bem 

como a regulamentação do uso e ocupação do solo (…), é feita a nível 

municipal”. Assim sendo, os PMOT devem: 

1. Definir modelos de uso e ocupação do solo de acordo com a função 

ecológica destes territórios, interditando novas atividades não 

compatíveis com a respetiva salvaguarda ou com os regimes 

territoriais específicos. A ERPVA à semelhança da EEM incide nas 

diversas categorias de solo rural, não constituindo uma categoria 

autónoma; 

2. Cartografar os valores naturais, com destaque para os valores 

constantes das Diretivas Aves e Habitats (DL n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro), valores com estatuto de ameaça, valores representativos 

da identidade local e valores que justificam a criação de áreas 

protegidas; 

3. Assegurar a continuidade física e a conectividade ecológica da EEM, 

dentro do próprio município e entre municípios vizinhos, integrando 

espaços rurais e urbanos. 

De seguida, apresenta-se um quadro com a descrição da ERPVA para a 

região Centro e a sua aplicabilidade ao concelho de Porto de Mós. São 

também apresentados os cartogramas da ERPVA com a inserção do limite 

de concelho, de modo a permitir a perceção geral das áreas abrangidas pela 

ERPVA. 
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Quadro 12 - ERPVA para o território do PROT-Centro e aplicabilidade ao 

concelho de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2013b). 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 
Aplicabilidade 
ao concelho de 
Porto de Mós 

Componente Concretização Delimitação Delimitação 

Áreas 
nucleares – 

Áreas 
classificadas 

Rede Nacional de 
Áreas Protegidas 

Áreas classificadas da 
Rede Natura 2000 

De acordo com os instrumentos 
de gestão territorial eficazes 

Parque Natural 
das Serras Aire e 

Candeeiros 
SIC Serras de 

Aire e 
Candeeiros 

Áreas 
nucleares – 
Outras áreas 

sensíveis 

Povoamentos de 
folhosas autóctones 
Matos esclerofíticos 

Zonas húmidas 
(estuários, lagunas 

litorais, pauis, salinas 
e sapais) 

Sistemas dunares e 
arribas costeiras 

Carta de Ocupação do Solo 
(COS 2007 desagregado) 

Ortofotomapas 
Carta de Valores Naturais do 

ICNF 

Coberto vegetal 
com interesse 

ecológico: 
Matagais 

arborescentes 
Galerias ripícolas 

Manchas de 
carvalhal, 
sobreiral e 

azinhal 

Corredores 
Ecológicos 

Estruturantes 

Corredor Litoral 
Corredor do 

Mondego, Lis, Paiva, 
Zêzere, Vouga e Tejo 

Corredor Interior 

Corredor Litoral: 2 km a partir 
da linha de costa, integrando 

uma faixa de 500 m de 
interdição, e uma faixa entre os 

500 m e os 2 km a sujeitar a 
condicionamentos. Esta faixa 
complementar, será ajustada, 

sempre que se verifique a 
presença de ecossistemas de 

elevada importância local e/ou 
regional sujeitos a fortes 

pressões naturais e antrópicas 
Restantes Corredores (Lis, 

Paiva, Zêzere, Mondego, Vouga, 
Tejo e Interior) - os corredores 

integram as áreas de baixa 
aluvionar e 1 km para cada lado 
da margem. Quando não existe 
baixa aluvionar, os corredores 
terão 2 km (1 km para cada 

lado, medido a partir do eixo do 
rio). 

Não aplicável 

Corredores 
Ecológicos 

Secundários 

Linhas de água e na 
zona costeira da 

região que 
salvaguardam a 

ligação e 
intercâmbios 

genéticos entre as 
áreas de mais-valia 

ambiental 

Corredores ecológicos dos 
Planos Regionais de 

Ordenamento Florestal com 500 
metros. Estes corredores devem 

ter 500 m de largura mínima 
para cada lado a partir do eixo 

do rio. 

Corredor do Rio 
Alcaide 

Corredor do Rio 
Lena 

Corredor do Rio 
de Alpedriz 
Corredor da 
Ribeira das 
Pedreiras 
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Atendendo à exposição feita anteriormente, a adaptação da ERPVA à escala 

do concelho de Porto de Mós foi feita em duas etapas. Numa 1.ª etapa 

foram analisadas todas as áreas com potencialidades para integrarem a 

EEM resultantes da aplicabilidade direta ao território do concelho de Porto 

de Mós da ERPVA proposta pelo PROT-Centro, que se designou EEM 

Potencial. Numa 2.ª etapa foram delimitadas as áreas que efetivamente 

têm importância ecológica para o concelho, a EEM efetiva (CMPM, 2013b). 

 

EEM Potencial inclui: 

1. Áreas nucleares: 

o Áreas classificadas: PNSAC e Sítio da Rede Natura 2000; 

 

Figura 4 – EEM potencial: Áreas nucleares – Áreas classificadas (Fonte: 

CMPM, 2013b).  
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o Outras áreas sensíveis: áreas com matagais arborescentes, 

manchas de carvalhal, sobreiral e azinhal, e ainda galerias 

ripícolas. Estas áreas foram designadas como “Coberto vegetal 

com interesse ecológico”. 

 

Figura 5 – EEM potencial: Áreas nucleares – Outras áreas sensíveis (Fonte: 

CMPM, 2013b). 

 

2. Corredores ecológicos secundários: rio Alcaide, rio Lena, rio de 

Alpedriz e ribeira das Pedreiras. 
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Figura 6 – EEM potencial: Corredores ecológicos secundários (Fonte: 

CMPM, 2013b). 

 

3. Reserva Ecológica Nacional: foi usada a sua versão mais recente, que 

resulta da redelimitação deste instrumento de proteção de valores 

ecológicos, com as alterações efetuadas decorrentes de pareceres. 

4. Reserva Agrícola Nacional: foi considerada a que consta da Planta de 

Condicionantes da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. 

5. Domínio Hídrico: foram consideradas as linhas de água cartografadas. 
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Tendo como base a EEM Potencial foi concretizada a EEM efetiva. Segundo 

CMPM, 2013 “foram introduzidas as propostas de ordenamento do solo 

urbano e rural, nomeadamente os Perímetros Urbanos, os Aglomerados 

Rurais, as Áreas de Edificação Dispersa e os Espaços Destinados a 

Equipamentos com usos incompatíveis com a EEM, que refletem a 

estratégia de desenvolvimento do concelho, bem como as áreas de 

exploração de recursos geológicos através das áreas já consolidadas, tendo 

sido também efetuadas adaptações à fisiografia do território na EEM 

Potencial”. 

Por conseguinte, as adaptações da ERPVA à escala municipal atenderam aos 

seguintes aspetos: 

• À fisiografia dos vales das seguintes linhas de águas: rio Alcaide, rio 

Lena, rio de Alpedriz e ribeira das Pedreiras; 

• Aos tecidos urbanos consolidados; 

• Aos perímetros urbanos em vigor; 

• À proposta de ordenamento do solo urbano, através dos perímetros 

urbanos propostos assente na estratégia de desenvolvimento; 

• À manutenção da nucleação bem definida dos diversos aglomerados 

que os corredores ecológicos secundários atravessam; 

• À proposta de ordenamento do solo rural, através da criação de 

outras categorias de solo rural com usos não compatíveis com a EEM 

mais concretamente os Aglomerados Rurais, Espaços destinados a 

Equipamentos e Áreas de Edificação Dispersa e os Espaços de 

Exploração Consolidados; 

• À manutenção em solo rural das principais várzeas existentes no 

concelho (rio Alcaide, rio Lena, rio de Alpedriz e ribeira das 

Pedreiras). 

Assim, EEM Efetiva inclui: 

1. Áreas nucleares: 

o Áreas classificadas: 
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� PNSAC – as áreas classificadas no POPNSAC como 

“Áreas de Proteção Parcial do Tipo I”. 

� Sítio da Rede Natura 2000 - os habitats fora do 

POPNSAC.  

o Outras áreas sensíveis: Encontram-se representados por 

manchas os habitats 5330, 6110 e 9240, em manchas isoladas 

ou em associação com outros habitats. 
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Figura 7 - EEM efetiva: Áreas nucleares – Áreas classificadas (Fonte: 

CMPM, 2013b).  
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2. Corredores ecológicos secundários: quando o corredor tem uma 

largura inferior à faixa de 500 m, corresponde a situações de vale 

encaixado; quando o corredor tem ou aumenta a largura total da 

faixa de 500 m, corresponde a situações de maior largura no encaixe 

da linha de água. Nas zonas dos vales com encostas mais declivosas, 

a delimitação do Corredor Ecológico Secundário foi efetuada ao nível 

da meia encosta. 

 

Figura 8 - EEM efetiva: Corredores ecológicos secundários (Fonte: CMPM, 

2013b).  
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3. Reserva Ecológica Nacional: zonas ameaçadas pelas cheias, áreas de 

máxima infiltração, corredores das linhas de águas dos principais 

leitos dos cursos de água, na sua maioria afluentes do rio Lena e da 

ribeira das Pedreiras, áreas com risco de erosão, lagoas e respetivas 

faixas de proteção e ainda escarpas e respetivas faixas de proteção. 

Refira-se ainda que foram retiradas algumas áreas desagregadas e 

de pequena dimensão, sem qualquer intuito de alterar a sua 

delimitação, mas com o objetivo de contribuir para a consistência da 

EEM como estrutura contínua. 
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Figura 9 – EEM efetiva: REN (Fonte: CMPM, 2013b). 

 

4. Reserva Agrícola Nacional: foram consideradas as manchas com 

maior consistência em termos de área e configuração geográfica, de 

modo a que a EEM não se torne um conjunto de fragmentos e sem 

continuidade, ou de uma continuidade forçada, ou seja, as manchas 

mais consistentes são, na sua maioria, coincidentes com a fisiografia 

dos leitos dos principais cursos de água. As manchas de maior 

dimensão que se encontravam muito próximas foram ligadas, 
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seguindo a configuração das linhas de água, e as manchas de menor 

dimensão foram retiradas. 

 

Figura 10 – EEM efetiva: RAN (Fonte: CMPM, 2013b). 

 

5. Integração da Estrutura Ecológica Municipal na Proposta de 

Perímetros Urbanos - Espaços Verdes: A proposta de perímetros 

urbanos integra a definição de espaços verdes, que em contexto 

urbano, integram espaços pertencentes à EEM. Os Espaços Verdes de 

Recreio e Lazer destinam-se a espaços públicos ou privados, 

construídos ou naturais, equipados ou não, que irão contribuir para a 
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melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida das populações. 

Os Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento compreendem 

algumas áreas de REN, áreas atravessadas por linhas de água, 

campos agrícolas e zonas húmidas e algumas áreas declivosas. 

 

Segundo a proposta de Regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós, a EEM “pretende criar um contínuo natural através de um conjunto de 

áreas que, em virtude das suas caraterísticas biofísicas ou culturais, da sua 

continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e 

valorização ambiental e paisagística do património natural dos espaços 

rurais e urbanos” (n.º 1 do artigo 78.º) e deve garantir as seguintes 

funções (segundo o n.º 2 do artigo 78.º): 

a) Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas associados; 

b) Preservar grutas e algares; 

c) Proteger as áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor 

para a conservação da flora autóctone; 

d) Salvaguardar a função produtiva agrícola do vale do rio Lena; 

e) Proteger e regular o sistema hídrico do sistema cársico do Planalto de 

S. Mamede, do Planalto de Santo António e do poldje de Minde; 

f) Proteger os corredores ecológicos e a manutenção em rede dos 

corredores ecológicos secundários. 

O total da EEM corresponde a 76% do território municipal (CMPM, 2013b), 

consequência de importante valência ecológica proveniente da presença do 

PNSAC bem como da Rede Natura 2000 através do SIC Serras de Aire e 

Candeeiros e dos respetivos Habitats delimitados. Para além destas 

importantes zonas classificadas e protegidas, a EEM é constituída por 

corredores ecológicos secundários, que sendo afluentes do rio Lena e da 

ribeira das Pedreiras, se tornam bastante importantes para a promoção do 

ciclo da água na região e ainda através da criação dos “Espaços verdes” 
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dentro dos perímetros urbanos. Assim, a EEM tem uma grande relevância 

para o fator crítico “Biodiversidade”. 

A EEM está integrada na Planta de Ordenamento, sobrepondo-se à 

classificação do solo, mas tendo uma regulamentação própria de modo a 

salvaguardar os aspetos mais importantes da EEM, nomeadamente a 

preservação de elementos da paisagem e alteração do coberto vegetal. 

 

 

Ordenamento do Território 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós assume extrema importância do 

ponto de vista do ordenamento do território, uma vez que permitirá 

preencher uma série de lacunas existentes no PDM em vigor, 

nomeadamente no que diz respeito à criação de uma EEM e à redefinição 

das áreas a integrar a REN e RAN. Permitirá ainda melhorar a harmonização 

com os restantes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), bem como 

tentar encontrar medidas que melhor regulem o crescimento urbano e 

industrial/empresarial, tentando combater a dispersão urbana e as 

consequências que dela advém. 

Segundo a proposta de Regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós, o PDM reflete e concretiza as opções estratégicas de ocupação do 

território concelhio, enquanto elemento fundamental para alcançar o 

desenvolvimento sustentado, e tem como principais objetivos: 

a) Ajustar o Plano à realidade do concelho, nomeadamente através da 

correção de situações desadequadas às necessidades e anseios da 

população; 

b) Proceder à articulação do PDM com os instrumentos de gestão 

territorial hierarquicamente superiores com incidência no concelho, 

nomeadamente com Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Centro, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, os Planos de Bacia 

Hidrográfica do Tejo, do Lis e das Ribeiras do Oeste, o Plano Regional 
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de Ordenamento Florestal do Centro Litoral e o Plano de 

Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; 

c) Agilizar a gestão do Plano Diretor Municipal e proceder à sua 

articulação com outros Plano Municipais em vigor ou em elaboração, 

nomeadamente com o Plano de Pormenor da Várzea de Porto de Mós, 

o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira de Aire, o Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Porto de Mós e o Plano de Pormenor 

de Salvaguarda de São Jorge, o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios e o Plano Municipal de Emergência; 

d) Verificar para o plano as orientações do Plano Estratégico da Alta 

Estremadura; 

e) Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações 

distintas para a promoção de um desenvolvimento equilibrado das 

diferentes áreas do concelho, tendo em atenção a sua diversidade 

territorial e as mudanças operadas nos últimos anos; 

f) Desenvolver e valorizar o sector turístico no município, criando 

sinergias e estímulos ao desenvolvimento ordenado de atividades 

associadas; 

g) Definir e disponibilizar um quadro normativo e um programa de 

investimentos públicos municipais e estatais, adequados ao 

desenvolvimento do concelho; 

h) Proceder à reestruturação da rede viária e considerar o traçado de 

novas infraestruturas viárias e ferroviárias na definição da proposta 

de ordenamento; 

i) Requalificar alguns aglomerados, através da criação de espaços 

verdes e da implantação de equipamentos coletivos; 

j) Definir novos espaços de atividades económicas, incentivando 

investimentos e iniciativas locais; 

k) Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja 

articulado com os concelhos vizinhos evitando descontinuidades 

territoriais.  
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O PDM de Porto de Mós, de acordo com o RJIGT, tal como todos os PDM, 

deve articular “as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional e regional e estabelecer o modelo de 

organização espacial do território municipal” (artigo 84.º do DL n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro). De acordo com o mesmo diploma, a 

“elaboração, aprovação, alteração, revisão, execução e avaliação dos IGT 

obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, 

programas e projetos, designadamente da iniciativa da Administração 

Pública, com incidência na área a que respeitam, considerando os que já 

existam e os que se encontrem em preparação, de forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações” (artigo 20.º do DL n.º 46/2009). Desta 

forma é importante entender e analisar quais os IGT hierarquicamente 

superiores ao PDM e perceber de que forma estes se devem articular. Os 

IGT de âmbito nacional com interferência no município de Porto de Mós são: 

O Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território 

(PNPOT) estabelece as grandes linhas estratégicas para o ordenamento do 

território, abrangendo todo o País. Nele se identifica o sistema urbano sub-

regional como um dos principais motores da competitividade do País. Foi 

aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, e define orientações e 

opções que devem ser revertidos para o âmbito municipal, apresentados em 

6 objetivos estratégicos, que são: 

a) Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património 

natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os 

recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e 

minimizar os riscos; 

b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração 

nos espaços ibéricos, europeu, atlântico e global;  

c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 

infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais; 

d) 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; 
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e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e 

comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, 

empresas e Administração Pública; 

f) Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo 

a participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das 

instituições (artigo 5.º da Lei n.º 58/2007). 

 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), aprovado pela RCM 

n.º 24/2013, de 16 de Abril, define as ações para o crescimento sustentado 

do Turismo Nacional nos próximos anos. Sintetiza as conclusões do 

diagnóstico e formula os objetivos e linhas de desenvolvimento estratégico 

para o sector. 

De acordo com o PENT “a região Centro deve estruturar a oferta de circuitos 

turísticos, de turismo de saúde e de turismo de natureza para promoção 

internacional” e as linhas de atuação ao nível do produto turístico são: 

i) Nos circuitos turísticos, verifica-se a necessidade de colocar os 

recursos georreferenciados em valor e desenvolver conteúdos e 

informação para o cliente, bem como incentivar e diversificar as 

experiências e colocar o produto no mercado; 

ii) No turismo de saúde suportado na procura termal, verifica-se a 

necessidade de requalificar zonas envolventes, desenvolver serviços 

especializados, criar conteúdos para disponibilização em canais 

internos e externos e reposicionar o produto termal no mercado. 

A nível do bem-estar (spa e talassoterapia), verifica-se a necessidade 

de desenvolver conteúdos para a sua disponibilização em canais 

específicos, bem como apostar na diversidade de experiências de spa 

e talassoterapia. 

No domínio do turismo médico verifica-se a necessidade de fazer um 

diagnóstico global da articulação entre serviços médicos e de turismo, 

bem como proceder à análise da situação competitiva nacional e 
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definição do modelo de negócio que melhor potencie os serviços de 

turismo; 

iii) No turismo de natureza, na vertente passeios, verifica-se a 

necessidade de desenvolver infraestruturas e serviços especializados, 

criar conteúdos e a sua disponibilização em canais, colocar o produto 

dos passeios a pé, de bicicleta ou a cavalo no mercado; 

iv) No âmbito do produto sol e mar, é necessário estruturar ofertas para 

complementar outras motivações de procura primária (circuitos 

turísticos); 

v) No âmbito da gastronomia e vinhos verifica-se a necessidade de 

densificar atividades, desenvolver conteúdos e experiências e integrar 

a oferta em plataformas de promoção e comercialização; 

vi) No turismo náutico, verifica-se a necessidade de divulgar a oferta de 

surfing. 

Apesar de ser este o PENT com horizonte 2013-2015, a 1.ª revisão do PDM 

de Porto de Mós teve por base o PENT aprovado pela RCM n.º 53/2007, de 

4 de Abril. Segundo este “os produtos-chave para o crescimento do Centro 

são o circuito turístico (touring) cultural e paisagístico (rotas arqueológicas 

e de património arquitetónico e artístico) e o turismo de natureza, 

completados por quatro produtos - conjuntos turísticos (resorts) integrados 

e turismo residencial, golfe, saúde e bem-estar e gastronomia e vinhos. De 

destacar ainda a importância de oportunidades de vendas cruzadas (cross-

selling) com as regiões de Lisboa e Porto e Norte para aumentar o número 

de turistas estrangeiros. Das ações necessárias para o desenvolvimento da 

região, destaca-se a criação de rotas temáticas para o circuito turístico 

(touring)”. 

 

Sublinha-se, no entanto, que segundo o artigo 4.º da proposta de 

Regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, encontram-se em 

vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial de hierarquia superior: 

a) Planos Regionais: 
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• Plano Regional de Ordenamento do Território da Região 

Centro (PROT-Centro); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

(PROF-Centro Litoral). 

b) Planos Especiais: 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros (POPNSAC); 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo; 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Lis; 

• Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste. 

c) Planos Setoriais: 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

Foram ainda considerados no âmbito do presente relatório os seguintes 

planos e documentos estratégicos: 

• Programa Estratégico Região de Leiria 2020; 

• Plano Estratégico da Alta Estremadura. 

 

A elaboração do PROT-Centro foi determinada pela RCM n.º 31/2006, de 

23 de Março. Esta estabeleceu ainda as orientações relativas aos objetivos 

estratégicos, ao modelo territorial, delimitou o respetivo âmbito territorial e 

fixou a composição da respetiva Comissão Mista de Acompanhamento. 

Após o processo de Discussão Pública do PROT-C, que decorreu entre 28 de 

Setembro e 30 de Novembro do ano de 2010, foi publicada uma versão final 

do PROT-Centro datada de Maio de 2011 e que apresenta como objetivos 

gerais (art.º 52 do DL n.º 380/99 com a redação que lhe é dada pelo DL n.º 

316/2007 e pelo DL n.º 46/2009): 

a) Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa 

nacional da política de ordenamento do território e dos planos 

sectoriais; 
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b) Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de 

desenvolvimento económico e social sustentável, formulados no plano 

de desenvolvimento regional; 

c) Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de 

desenvolvimento intrarregionais; 

d) Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento 

territorial e de quadro de referência para a elaboração dos planos 

especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território. 

E como objetivos estratégicos são apostados (RCM n.º 31/2006): 

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; 

• 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: 
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• 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; 
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• 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 dos modelos e 

padrões de povoamento, às caraterísticas 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. 
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À data, o PROT-Centro aguarda aprovação e no âmbito da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós, a compatibilização da revisão do PDM com este Plano 

será integrada no presente documento apenas quando o PROT for aprovado 

(segundo CMPM, 2013b). Todavia, as principais orientações veiculadas pelo 

PROT-Centro foram tomadas em consideração na presente proposta de 

plano, nomeadamente aquelas que não foram alteradas entre as diferentes 

versões e que se sabe constituírem posições de princípio (CMPM, 2013b). 

 

O PROF-Centro Litoral foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

11/2006, de 21 de Julho. Os PROF, que são instrumentos de política 

sectorial, incidem sobre os espaços florestais e visam 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 e têm uma abordagem 

multifuncional, isto é, integram as funções de produção, proteção, 

conservação de habitats, fauna e flora, silvo-pastorícia, caça e pesca em 

águas interiores, recreio e enquadramento paisagístico (n.º 1 e 2 do artigo 

1.º do Anexo A do Decreto Regulamentar n.º 11/2006). 

As orientações estratégicas florestais constantes no PROF Centro Litoral, 

fundamentalmente no que se refere à ocupação, uso e transformação do 

solo nos espaços florestais, serão integradas nos planos municipais de 

ordenamento do território (PMOT) e nos planos especiais de ordenamento 

do território (PEOT) (n.º 3 do artigo 3.º do Anexo A do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2006). 

 

O POPNSAC foi aprovado pela RCM n.º 57/2010, de 12 de Agosto, devido 

às novas orientações no domínio da conservação da natureza decorrentes, 

nomeadamente, da criação de uma rede ecológica europeia - a Rede Natura 

2000. O POPNSAC “estabelece os regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais e fixa o regime de gestão a observar na sua área de 

intervenção, com vista a garantir a conservação da natureza e da 

biodiversidade, a geodiversidade, a manutenção e a valorização da 
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paisagem, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento económico 

das populações locais” (n.º 1 do artigo 2.º da RCM n.º 57/2010) e tem 

como objetivos gerais: 

a) Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos 

adquiridos sobre o património natural desta área, uma estratégia de 

conservação e gestão que permita a concretização dos objetivos que 

presidiram à criação do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros; 

b) Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais, 

da fauna e flora selvagens protegidas, nos termos do DL n.º 140/99, 

de 24 de Abril, na redação dada pelo DL n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro; 

c) Fixar o regime de gestão compatível com a proteção e a valorização 

dos recursos naturais e com o desenvolvimento das atividades 

humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de gestão 

territorial convergentes na área protegida; 

d) Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de 

proteção adequados às diferentes áreas, bem como definir as 

respetivas prioridades de intervenção. 

Na área de intervenção do POPNSAC encontra-se identificado o seguinte 

zonamento: 

a) Áreas de proteção parcial: 

i. Áreas de proteção parcial do tipo I; 

ii. Áreas de proteção parcial do tipo II; 

b) Áreas de proteção complementar: 

i. Áreas de proteção complementar do tipo I; 

ii. Áreas de proteção complementar do tipo II. 

c) As áreas de intervenção específica: 

i. Áreas de especial interesse para a fauna; 

ii. Jazida de Icnitos de Dinossáurio de Vale de Meios; 
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iii. Outros geosítios e sítios de interesse cultural; 

iv. Áreas sujeitas a exploração extrativa. 

d) Áreas não abrangidas por regimes de proteção. 

 

Apesar da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós ter tido em consideração o 

Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo que foi aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro, este encontra-se atualmente 

substituído pelo Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, 

aprovado pela RCM n.º 16-F/2013, de 22 de Março. Este último plano é um 

instrumento de planeamento que visa, em particular, identificar os 

problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de 

futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas 

estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um 

programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 

estabelecidos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que 

transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro). 

Assim, o Relatório da Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

apresenta os objetivos operacionais do Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo 

com a respetiva articulação com as propostas do PDM, como se pode 

observar no Quadro abaixo. 
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Quadro 13 – Articulação dos objetivos operacionais do Plano Bacia 

Hidrográfica do Tejo com a proposta do PDM (Fonte: CMPM, 2013b). 

Objetivos operacionais do Plano Bacia 
Hidrográfica do Tejo 

Articulação com as Propostas do PDM de 
Porto de Mós 

Gestão da Procura. Abastecimento de água às populações e atividades económicas 

1.3 - Implementar/reforçar o cumprimento 
do disposto no DL n.º 46/94 no que 
respeita à utilização do domínio hídrico 

O domínio Hídrico é cartografado na Planta 
de Condicionantes 

Proteção da Natureza 

3.1 - Manter ou melhorar o estado ecológico 
dos ecossistemas aquáticos 
dulçaquícolas e garantir a sua 
integridade e bom funcionamento 
ecológico 

Criação da categoria de Espaços Naturais 
com ocupações e utilizações adequadas à 

proteção dos meios ribeirinhos. 

3.6 - Garantir regras de atuação 
ecologicamente adequadas nas ações 
correntes de uso, manutenção e 
reabilitação de sistemas hídricos 

A regulamentação dos Espaços Naturais 
garante a manutenção dos sistemas hídricos 

Proteção contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição 

1.2 - Estabelecimento de critérios a respeitar 
na delimitação das áreas inundáveis e 
na consequente representação gráfica, 
nomeadamente no âmbito dos PDM 

No âmbito da elaboração da Reserva 
Ecológica Nacional, foi feito o levantamento 

das zonas ameaçadas pelas cheias. 

4.3 - Elaborar planos de emergência para 
atuação em caso de acidentes de 
poluição 

A Câmara Municipal detém um Plano 
Municipal de Emergência e Proteção Civil. 

 

Deste modo, não foram tidas em consideração as indicações do Plano de 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, que entres os demais, apresenta 

objetivos estratégicos a adotar para o planeamento dos recursos hídricos da 

Região Hidrográfica do Tejo, objetivos ambientais a atingir em 2015, ou em 

datas posteriores por razões justificadas, em cada massa de água, zona 

protegida, e ainda outros objetivos da Lei da Água no que diz respeito: à 

mitigação dos efeitos das inundações e secas; à certificação do 

fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial ou 

subterrânea de boa qualidade; à proteção das águas marinhas, incluindo as 

territoriais e cumprimento dos objetivos de acordos, considerando também 
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os que se destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente 

marinho (APA, I.P.13). 

 

Mais uma vez, apesar da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós ter tido em 

consideração o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste que 

foi aprovado pelo aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2002, de 5 

de abril, este encontra-se atualmente substituído pelo Plano de Gestão da 

Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, aprovado pela RCM n.º 16-

B/2013, de 22 de Março. Este último plano é um instrumento de 

planeamento que visa, em particular, identificar os problemas mais 

relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras 

situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas 

estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um 

programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 

estabelecidos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que 

transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro). 

Assim, o Relatório da Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

apresenta os objetivos operacionais do Plano da Bacia Hidrográfica das 

Ribeiras do Oeste com a respetiva articulação com as propostas do PDM, 

como se pode observar no Quadro abaixo. 

  

                                                           
13 APA, I.P. - http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH5-TEJO/RB%5Cpgrhtejo_p5.pdf 
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Quadro 14 – Articulação dos objetivos operacionais do Plano de Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Oeste com a proposta do PDM (Fonte: CMPM, 

2013b). 

Objetivos operacionais do Plano Bacias 
Hidrográficas das Ribeiras do Oeste 

Articulação com as Propostas do PDM de 
Porto de Mós 

Proteção da Natureza 

Manter ou melhorar o estado ecológico dos 
ecossistemas aquáticos dulçaquícolas e 

garantir a sua integridade e bom 
funcionamento ecológico Os Espaços Naturais, onde se integram os 

ecossistemas aquáticos dulçaquícolas, 
acautelam estas questões ao nível da 

regulamentação. 

Proteger os meios aquáticos e ribeirinhos de 
especial interesse ecológico por terem sido 

detetadas situações de elevado valor 
conservacionista e ou elevada proximidade 

da situação pristina 

Ordenamento do território do domínio hídrico 

Definir áreas de infiltração máxima, tendo 
em vista o ordenamento do território, 

contemplando a sua utilização, de acordo 
com o DL n.º 93/90 

No âmbito da elaboração da Reserva 
Ecológica Nacional, as áreas de infiltração 

máxima serão cartografadas 

 

Deste modo, não foram tidas em consideração as indicações do Plano de 

Gestão da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, que entres os demais, 

apresenta objetivos estratégicos a adotar para o planeamento dos recursos 

hídricos das bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, objetivos 

ambientais a atingir em 2015, ou em datas posteriores por razões 

justificadas, em cada massa de água, zona protegida, e ainda outros 

objetivos da Lei da Água no que diz respeito: à mitigação dos efeitos das 

inundações e secas; à certificação do fornecimento em quantidade 

suficiente de água de origem superficial ou subterrânea de boa qualidade; à 

proteção das águas marinhas, incluindo as territoriais e cumprimento dos 

objetivos de acordos, considerando também os que se destinam à 

prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho (APA, I.P.14). 

 

                                                           
14 APA, I.P. - http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4-RO/RB%5Cpbhro_p5.pdf 
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Finalmente, e a par do que sucedeu com os Planos de Bacias referidos 

anteriormente, apesar da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós ter tido em 

consideração o Plano de Bacia Hidrográfica do Lis que foi aprovado pelo 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/2002, de 3 de abril, este 

encontra-se atualmente substituído pelo Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis, aprovado pela RCM n.º 

16-B/2013, de 22 de Março. Este último plano é um instrumento de 

planeamento que visa, em particular, identificar os problemas mais 

relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras 

situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas 

estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um 

programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 

estabelecidos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que 

transpôs para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro). 

Assim o Relatório da Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

apresenta os objetivos operacionais do Plano da Bacia Hidrográfica do Lis 

com a respetiva articulação com as propostas do PDM, como se pode 

observar no Quadro abaixo. 
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Quadro 15 – Articulação dos objetivos operacionais do Plano da Bacia 

Hidrográfica do Lis com a proposta do PDM (Fonte: CMPM, 2013b). 

Objetivos operacionais do Plano da 
Bacia Hidrográfica do Lis 

Articulação com as Propostas do PDM de 
Porto de Mós 

Ordenamento do território e Domínio Hídrico  

Salvaguardar os conflitos de uso do solo com 
os locais de maior vulnerabilidade dos 

aquíferos. Ao abrigo da legislação da REN as áreas de 
maior suscetibilidade de contaminação de 

aquíferos serão identificadas e 
consequentemente salvaguardadas  

Assegurar que, no âmbito da revisão dos 
PDM e elaboração de PEOT, os locais de 

maior vulnerabilidade dos aquíferos, sejam 
convenientemente salvaguardados na 

definição de ocupações do solo.  

Salvaguardar os conflitos de uso do solo com 
as captações de água.  

As captações de água não se localizam em 
espaço urbano ou espaço industrial  Assegurar que, no âmbito da revisão dos 

PDM, as captações de água não se localizam 
em espaço urbano ou industrial  

 

Deste modo, não foram tidas em consideração as indicações do Plano de 

Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis, que entres 

os demais, apresenta objetivos estratégicos a adotar para o planeamento 

dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e 

Lis, objetivos ambientais a atingir em 2015, ou em datas posteriores, e 

ainda outros objetivos da Lei da Água que visam a prevenção e proteção 

contra riscos de inundações e de secas e o cumprimento de acordos 

internacionais relevantes (APA, I.P.15). 

 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 foi aprovado pela RCM n.º 115-

A/2008, de 21 de Julho e é um instrumento de gestão territorial, de 

concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica, 

                                                           
15 APA, I.P. - 
http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4/RB%5CParte%205%5C5.2_ObjetivosAmbi
entais%5Crh4_p5_s2_rt_final.pdf 
http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4/RB%5CParte%205%5C5.1_ObjetivosEstrat
egicos%5Crh4_p5_s1_rt_final.pdf 
http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4/RB%5CParte%205%5C5.3_OutrosObjetivo
s%5Crh4_p5_s3_rt_final.pdf 
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visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do território 

continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado 

de conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento 

para a gestão da biodiversidade. É um plano que apresenta a caraterização 

dos habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da fauna 

presentes nos sítios e ZPE e define as orientações estratégicas para a 

gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores 

naturais que nele ocorrem, com vista a garantir a sua conservação a médio 

e a longo prazos. Além disso, este Plano Sectorial vincula as entidades 

públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e normas programáticas 

para a atuação da administração central e local, devendo as medidas e 

orientações nele previstas ser inseridas nos planos municipais de 

ordenamento do território (PMOT) e nos planos especiais (PEOT). Assim, no 

âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, foi pertinente efetuar uma 

análise de compatibilidade da Proposta de Ordenamento da revisão do PDM 

com as orientações do Plano Sectorial.  

No concelho de Porto de Mós, a Rede Natura 2000, compreende o Sítio 

Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), que abrange um conjunto de 

habitats/fauna e flora, sujeitos a ameaças específicas e orientações de 

gestão próprias. Dadas as especificidades do território abrangido, estes 

habitats foram enquadrados nas categorias de Solo Rural com orientações 

mais restritivas, onde se privilegiam os valores naturais em causa. Em 

geral, os habitats cartografados para os Sítios integram a categoria Espaços 

Naturais, Espaços de Uso Múltiplo tipo I e os Espaços Florestais de 

Conservação. De salientar que a área do Sítio incluída no Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros não foi compatibilizada a este nível, mas 

sim ao nível da proposta do Plano de Ordenamento do Parque Natural 

(CMPM, 2013b). 

 

O Programa Estratégico Região de Leiria 2020 estabelece uma visão 

para a região alicerçada nas suas especificidades e alinhada com as 

orientações da União Europeia para o Quadro Estratégico Comum 2014-

2020. Esta visão tem como ambição que “em 2020, a Região de Leiria será 
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um território aberto ao mundo, caraterizado por oportunidades económicas 

e de emprego sustentados na simbiose entre ensino/investigação/produção. 

Uma região coesa e inclusiva, reconhecida pela qualidade de vida”. Como 

sustentado no documento, pretende-se que “a Região de Leiria seja um 

território de crescimento económico notável, assente em pessoas 

capacitadas e qualificadas, responsáveis por empresas de base tecnológica, 

que interagem frequentemente com as melhores instituições de ensino 

superior e centros de investigação e desenvolvimento localizados dentro da 

Região ou disseminados pelo mundo. Será um território aberto aos 

mercados globais, seja em termos de exportações e turismo, seja em 

termos de atração de investimento estrangeiro. O resultado da simbiose 

entre as instituições presentes no território e a exposição à concorrência 

mundial será a especialização em áreas de atividade de excelência, 

assentes nas potencialidades locais, com uma vocação para a produção de 

bens diferenciados e de elevado valor acrescentado, capaz de conceder um 

elevado nível de emprego à sua população” (CMPM, 2013b). 

Para alcançar este desígnio são mobilizados 11 objetivos estratégicos gerais 

nomeadamente os seguintes (segundo CMPM, 2013b): 

1. Garantir educação e formação de elevada qualidade em todas as 

fases de desenvolvimento da criança e ao longo da vida do adulto, 

assegurando a aprendizagem e o ajustamento das competências no 

contexto da sociedade do conhecimento; 

2. Garantir a articulação das políticas setoriais de inclusão (segurança 

social, emprego, educação, formação) e o reforço das parcerias 

locais e do diálogo entre os parceiros sociais, de acordo com os 

critérios de abordagem atempada, multidisciplinaridade e 

subsidiariedade da intervenção social; 

3. Melhorar a sustentabilidade e produtividade de utilização de 

recursos através do aumento da eficiência dos sistemas de 

distribuição e de tratamento de água e de resíduos urbanos e 

industriais; 
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4. Promover a utilização eficiente de energia proveniente de fontes 

renováveis; 

5. Melhorar a ligação entre ciência e empresas e promover a 

comercialização dos resultados da investigação e desenvolvimento 

em novos produtos e serviços de valor acrescentado, através de 

uma nova perspetiva assente na satisfação das necessidades de 

procura no mercado; 

6. Criar as condições ótimas para o estabelecimento de um ambiente 

propício ao surgimento de novas ideias e empresas; 

7. Promover a adoção das TIC e de práticas de negócios e prestação de 

serviços em linha pelas empresas e organizações; 

8. Consolidar o posicionamento do cluster dos moldes a nível global, e 

promover a sua diversificação para outras áreas relacionadas, seja 

em termos horizontais ou verticais, procurando contornar situações 

de dependência excessiva; 

9. Implementar uma iniciativa de construção do cluster dos materiais 

para o habitat na Região de Leiria, através da agregação das 

indústrias em torno do desenvolvimento dos sistemas integrados 

para o habitat sustentável, beneficiando do capital de conhecimento 

da iniciativa de cluster nacional; 

10. Promover a valorização das diversas atividades associadas à 

floresta, de forma a melhorar o contributo económico e superar 

constrangimentos onerosos para a economia e sustentabilidade 

regional; 

11. Valorizar a diversidade concentrada e realizar o potencial turístico 

do território nas suas múltiplas facetas – turismo cultural e 

paisagístico, de bem-estar, de natureza e de negócios, no sentido do 

acréscimo no seu reconhecimento como um destino atrativo e de 

qualidade a nível nacional e internacional. 
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O Plano Estratégico da Alta Estremadura (PEAE) com data de 2003 

apresenta ações/medidas que enfatizam alguns dos objetivos gerais 

anteriormente enunciados no âmbito do Programa Estratégico da Região de 

Leiria 2020, nomeadamente os relacionados com a formação profissional e 

empresarial, com a afirmação e potenciação de um cluster, com o 

robustecimento e diversificação da base económica por via das atividades 

turísticas, bem como ao nível das questões de uma maior ligação do mundo 

empresarial ao da formação (CMPM, 2013b). Nesse sentido e não obstante 

já terem decorridos mais de 10 anos desde a sua formulação, verificam-se 

que algumas das suas premissas se mantém válidas e que são coerentes 

com as estratégias formuladas a nível nacional e regional, pelo que em sede 

da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós foi considerado no referencial 

estratégico do PDM.  

No âmbito do PEAE, foram definidos três eixos que enquadram as opções de 

intervenção para o território sub-regional e, consequentemente, as opções 

estratégicas e de intervenção para o concelho de Porto de Mós. Esses eixos 

são: 

1. Valorização e Sustentação Territorial; 

2. Dinamização e Modernização da Base Económica; 

3. Melhoria da Equidade e das Condições de Bem-Estar. 

 

 

Solo Rural 

A proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós classifica 87,4% do 

concelho de Porto de Mós como rural, verificando-se assim uma diminuição 

de cerca de 3,74% em relação ao PDM em vigor (segundo CMPM, 2013b). 

 

São definidas, no âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, para o 

Solo Rural, as seguintes categorias e subcategorias: 
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a) Espaços Agrícolas – ocupam 2 520,8 ha na proposta de 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós, o que equivale a 9,6% do 

território concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

i. Espaços Agrícolas de Produção – “constituem áreas 

incluídas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), Regadio 

Tradicional do Vale do Lena e outras com caraterísticas 

semelhantes, que se encontram fora do POPNSAC e do SIC 

PTCON0015, e que detêm grande potencial agrícola do 

concelho, destinando-se ao desenvolvimento das atividades 

agrícolas” (artigo 12.º da proposta de regulamento). Esta 

subcategoria ocupa, na 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós, cerca de 799,9 ha, o que representa cerca de 3,05% 

do território concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

ii. Áreas Agrícolas de Conservação – “correspondem às áreas 

classificadas como “Área de Proteção Complementar do tipo 

I” no Plano de Ordenamento do PNSAC, correspondentes às 

zonas de maior aptidão agrícola dentro do Parque Natural, 

bem como às áreas de solo RAN e de Regadio Tradicional 

do Vale do Lena, dentro do SIC PTCON0015” (artigo 15.º da 

proposta de regulamento). Esta subcategoria ocupa, na 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós, cerca de 1720,9 ha, o que 

representa cerca de 6,55% do território concelhio (segundo 

CMPM, 2013b). 

b) Espaços Florestais – ocupam 4 003 ha na proposta de 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós, o que equivale a 15,3% do território 

concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

i. Espaços Florestais de Produção – “correspondem a áreas 

com elevado potencial nomeadamente para produção de 

produtos lenhosos e não lenhoso, correspondendo à 

ocupação florestal incluída na sub-região homogénea da 

Gândaras Sul do PROF Centro Litoral” (artigo 18.º da 

proposta de regulamento). Esta subcategoria ocupa, na 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós, cerca de 2 236,8 ha, o 
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que representa cerca de 8,55% do território concelhio 

(segundo CMPM, 2013b). 

ii. Áreas Florestais de Conservação – “representam espaços 

florestais autóctones de carácter residual no concelho e 

correspondem às seguintes áreas: 

a) Habitats da Rede Natura 2000 referentes aos carvalhais 

ibéricos de Quercus faginea e de Quercus canariensis 

isolados ou em associação com matos 

termomediterrânicos pré-desérticos, bem com florestas 

de Quercus suber e florestas de Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia;  

b) Galerias ripícolas e habitat espaços florestal da Carta de 

Valores Naturais elaborada pelo ICNB;  

c) Às áreas florestais inseridas no Perímetro Florestal Serra 

dos Candeeiros (Núcleo de Porto de Mós); 

d) A ocupação florestal incluída na Sub-região homogénea 

de Porto de Mós e Mendiga do PROF Centro Litoral, cuja 

função prioritária é a Conservação dos habitats, de 

espécies de fauna e flora e de geomonumentos” (artigo 

21.º da proposta de regulamento). 

Esta subcategoria ocupa, na 1.ª revisão do PDM de Porto 

de Mós, cerca de 1 766,2 ha, o que representa cerca de 

6,75% do território concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

c) Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - ocupam 5 745 ha na 

proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, o que equivale a 

21,9% do território concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

i. Áreas de Uso Múltiplo de Tipo I – “correspondem às áreas 

classificadas como “Área de Proteção Parcial do tipo II” no 

Plano de Ordenamento do PNSAC que integram valores 

naturais e paisagísticos relevantes com moderada 

sensibilidade ecológica e que desempenham funções de 
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enquadramento ou transição para as áreas de maior 

proteção, bem como aos Habitats da Rede Natura 2000 

referentes a prados rupícolas calcários ou basófilos da 

Alysso-Sedion albi, a prados secos seminaturais e fácies 

arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia), a 

subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

e a lajes calcárias” (artigo 24.º da proposta de 

regulamento). Esta subcategoria ocupa, na 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós, cerca de 2 213,2 ha, o que 

representa cerca de 8,44% do território concelhio (segundo 

CMPM, 2013b). 

ii. Áreas de Uso Múltiplo de Tipo II – “integram espaços de 

natureza diversa cujos valores ou necessidades de gestão 

visam salvaguardar aspetos concretos da singularidade do 

Parque Natural e do Sítio das Serras de Aire e Candeeiros. 

Correspondem às “Área de Proteção Complementar do tipo 

II” do POPNSAC que abrangem áreas aplanadas com 

reduzida aptidão agrícola e integram essencialmente áreas 

florestais e matagais” (artigo 27.º da proposta de 

regulamento). Esta subcategoria ocupa, na 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós, cerca de 3 531,8 ha, o que 

representa cerca de 13,46% do território concelhio 

(segundo CMPM, 2013b) 

d) Espaços Naturais – “integram os valores naturais e paisagísticos 

com significado e importância relevante do ponto de vista da 

conservação da natureza e que se caraterizam por um grau muito 

elevado de sensibilidade ecológica. São aqui também incluídas as 

áreas recuperadas, correspondentes ao Anexo III do POPNSAC, 

que visam garantir a proteção dos processos de recuperação já 

encetados” (n.º 1 do artigo 30.º da proposta de regulamento) e 

correspondem às seguintes áreas: 

i. Leitos dos cursos de água considerados na REN com uma 

faixa de 20 metros para cada lado do leito; 
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ii. Espaços florestais autóctones no concelho com caráter 

residual, nomeadamente áreas de bosquetes de carvalhais 

definidos pela Carta de Valores Naturais; 

iii. “Área de Proteção Parcial do tipo I” da Planta de Síntese do 

Plano de Ordenamento do PNSAC, que abrangem os topos 

aplanados das subunidades da serra dos Candeeiros, 

planalto de Santo António planalto de S. Mamede e as 

escarpas de falhas associadas às mesmas subunidades; 

iv. Habitats da Rede Natura 2000 referentes aos matos 

termomediterrânicos pré-desérticos e aos charcos 

temporários mediterrânicos; 

v. Áreas com risco de erosão representadas na REN; 

vi. Espaços identificados no anexo III do Plano de 

Ordenamento do PNSAC como Áreas Recuperadas (n.º 2 do 

artigo 30.º da proposta de regulamento). 

Esta categoria ocupa 9 148,5 ha na proposta de 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós, o que equivale a 34,9% do 

território concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

e) Espaços de Exploração de Recursos Geológicos – o Relatório da 

Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós apenas quantifica 

a subcategoria “Áreas de Exploração Consolidas” que ocupa 388,7 

ha e a subcategoria “Áreas de Exploração Complementares” que 

ocupa 793,9 ha. Como não apresenta a quantificação da 

subcategoria “Áreas de recursos geológicos potenciais” não é 

possível quantificar a área total que ocupa a categoria “Espaços de 

Exploração de Recursos Geológicos” nem apresentar com certezas 

os valores para as subcategorias. 

i. Áreas de Exploração Consolidadas – “são espaços onde 

ocorre atividade produtiva de exploração de massas 

minerais, com exploração intensiva, face ao reconhecido 

interesse em termos da existência do recurso geológico” 

(artigo 33.º da proposta de regulamento). 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-147- 

ii. Áreas de Exploração Complementares – “são áreas com 

recursos geológicos já identificados, que correspondem às 

áreas prioritárias para progressão dos espaços de 

exploração existentes, onde atualmente não ocorre a 

exploração e se pretende licenciar a intenção de ampliação 

das existentes, face ao reconhecido interesse em termos da 

existência do recurso geológico e da sua importância no 

contexto da economia regional, estando a sua utilização 

condicionada ao nível de esgotamento das reservas 

disponíveis e evolução da recuperação paisagística das 

áreas de exploração existentes, com base nos seguintes 

pressupostos: 

a) Utilização racional dos recursos existentes; 

b) Reordenamento da atividade de exploração, 

promovendo a atividade nas áreas identificadas e 

libertando áreas de menor vocação afetas a essa 

atividade (artigo 35.º da proposta de regulamento). 

iii. Áreas de recursos geológicos potenciais – “são áreas onde 

se verifica a existência de recursos geológicos cuja 

exploração é viável sempre que permitida na categoria de 

espaço abrangida” (artigo 37.º da proposta de 

regulamento). 

f) Aglomerados Rurais – “correspondem a formas tradicionais de 

povoamento rural que devem ser preservadas, integrando 

designadamente, áreas em tipologia nucleada ou linear que, pela 

sua génese ou dimensão, não são passíveis de constituir um 

aglomerado urbano” (n.º 1 do artigo 39.º da proposta de 

regulamento) e “correspondem a lugares ou espaços de ocupação 

edificada de pequena dimensão com capacidade edificatória, 

destinadas a manter vivências rurais, cuja ocupação entre 

edifícios consolidados será feito por colmatação dos espaços 

intersticiais e adjacentes livres com vista à sua densificação e de 

modo a preservar a sua identidade e a promover a sua 
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valorização” (n.º 2 do artigo 39.º da proposta de regulamento). 

Esta categoria ocupa, na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, 

cerca de 97,8 ha, o que representa cerca de 0,37% do território 

concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

g) Áreas de Edificação Dispersa – “correspondem a áreas de uso, 

onde a habitação é o uso dominante, sem presença de funções 

urbanas prevalecentes” (artigo 42.º da proposta de regulamento). 

Esta categoria ocupa, na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, 

cerca de 182,5 ha, o que representa cerca de 0,70% do território 

concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

h) Espaços Destinados a Equipamentos – “correspondem a áreas 

destinadas à instalação de equipamentos de utilização coletiva ou 

outras estruturas de apoio às atividades, compatíveis com o 

estatuto de solo rural” (artigo 45.º da proposta de regulamento). 

Esta categoria ocupa, na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, 

cerca de 16,8 ha, o que representa cerca de 0,06% do território 

concelhio (segundo CMPM, 2013b). 

 

De uma forma geral, no Solo Rural deve estabelecer-se o direito e o dever 

da respetiva utilização em conformidade com a sua natureza, 

essencialmente traduzida na exploração da aptidão produtiva desses solos 

e, em certos casos, na preservação dos valores naturais que aí residem. O 

que não impede que excecionalmente sejam admitidos usos específicos de 

interesse público e social, desde logo, para fins de desenvolvimento rural. 

O regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós define as Disposições 

Gerais para o Solo Rural, estabelecendo regras de ocupação e utilização 

(além das regras definidas pelas servidões e restrições de utilidade pública 

em vigor). Estas disposições aplicam-se a qualquer uma das categorias e 

subcategorias. Assim sendo, são admitidas as seguintes ocupações e 

utilizações nas várias categorias de solo rural (de acordo com n.º 1 do 

artigo 11.º do Regulamento proposto): 
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a) Implantação de infraestruturas, designadamente, de 

telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia elétrica e 

de produção de energias renováveis, bem como de infraestruturas 

viárias e obras hidráulicas; 

b) Instalações de vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios 

florestais; 

c) Parque de merendas e miradouros com uma área máxima de 

impermeabilização de 200 m2; 

d) Pesquisa, prospeção e exploração de recursos geológicos. 

Qualquer outra ocupação e utilização, para além das previstas e 

identificadas no n.º 1 do artigo 11.º da proposta de regulamento, são 

referidas nas secções e subsecções relativas às categorias e subcategorias 

de espaço em que se insere, tal como o Regime de Edificabilidade para cada 

uma delas. 

 

 

Ocupação florestal e agrícola 

Os dados do 5.º Inventário Florestal Nacional (2005-2006) apresentam uma 

estimativa das áreas conforme a ocupação do solo no município de Porto de 

Mós, tal como se apresenta na Figura seguinte. 

 

Figura 11 – Uso do solo no concelho de Porto de Mós (Fonte: 5.º Inventário 

Florestal Nacional in CMPM, 2011a). 
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Verifica-se que, no concelho de Porto de Mós existe um predomínio de 

matos (43%), assente no facto de na paisagem cársica predominar 

vegetação calcícola arbustiva e rasteira e também no facto do concelho nos 

últimos anos ter sofrido inúmeros incêndios florestais. Seguidamente surge 

a agricultura, com uma presença importante, em especial no vale 

hortofrutícola do rio Lena, ocupando cerca de 29% do território (CMPM, 

2011a). Logo a seguir surge a floresta, que ocupa 20% do território 

concelhio. 

Em termos de ocupação florestal e baseando-se no PROF Centro Litoral, o 

município de Porto de Mós é abrangido por duas sub-regiões homogéneas: 

a de Gândaras Sul e a de Porto de Mós e Mendiga, tal como se observa na 

Figura seguinte. 

 

Figura 12 – Sub-regiões do PROF Centro Litoral no concelho de Porto de 

Mós (Fonte: PROF Centro Litoral in CMPM, 2011a). 

 

No que toca à sub-região de Porto de Mós e Mendiga, que é a que tem 

maior representatividade no município de Porto de Mós, a percentagem de 

espaços florestais é de 77%, valor superior ao da região do PROF, que é de 

63%; e a percentagem de espaços florestais arborizados é de 18%, valor 

significativamente inferior ao da região do PROF, que é de 45%. Para a sub-
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região de Gândaras Sul, a percentagem de espaços florestais é de 64%, 

valor inferior ao da sub-região de Porto de Mós e Mendiga, mas ainda assim 

superior ao da região do PROF; e a percentagem de espaços florestais 

arborizados é de 53%, valor superior tanto à da sub-região de Porto de Mós 

e à região do PROF. 

O Quadro que se segue demonstra a composição dos espaços florestais 

arborizados por sub-região homogénea e tenta espelhar a composição dos 

espaços florestais arborizados no concelho de Porto de Mós. Pode-se então 

dizer que a espécie que mais se destaca é a de pinheiro bravo, tanto por ser 

a que maior valor percentual apresenta, como por ser aquela que deverá 

diminuir mais para alavancar a metas apontadas para 2025 e 2045. 

Quadro 16 – Composição, em valores percentuais, dos espaços florestais 

arborizados por sub-região homogénea (Fonte: PROF Centro Litoral in 

CMPM, 2011a). 

Sub-região 
homogénea Espécie 

Estimativa 
atual Metas 2025 Metas 2045 

Gândaras 
Sul 

Pinheiro bravo 82 70 60 

Sobreiro <1 1 2 

Eucalipto 15 15 15 

Carvalhos 1 

Carvalho-alvarinho: 
1 

Carvalho-alvarinho: 
1 

Carvalho-cerquinho: 
7 

Carvalho-cerquinho: 
10 

Outras resinosas 2 4 7 

Porto de Mós 
e Mendiga 

Pinheiro bravo 53 40 35 

Eucalipto 16 10 5 

Azinheira <1 10 10 

Carvalhos 27 

Carvalho-cerquinho: 
20 

Carvalho-cerquinho: 
30 

Outros carvalhos: 
15 

Outros carvalhos: 
15 

Pinheiro manso 3 3 3 

Outras folhosas 1 2 2 

 

Para uma análise mais focada no município veja-se a Figura abaixo que 

advém dos resultados do 5.º Inventário Florestal Nacional. 
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Figura 13 – Áreas dos povoamentos florestais, por espécie de árvore 

dominante, no concelho de Porto de Mós (Fonte: 5.º Inventário Florestal 

Nacional in CMPM, 2011a). 

 

No concelho, o pinheiro bravo é predominante, especialmente na zona 

noroeste. O eucalipto tem, contudo, vindo a ganhar expressão, em 

detrimento do pinheiro-bravo, com especial incidência nas freguesias do 

Juncal e da Calvaria de Cima. As quercíneas, pertencentes à flora 

autóctone, ainda conseguem ter alguma presença, com cerca de 8% da 

área das espécies florestais e com uma distribuição dispersa pelo planalto 

de Santo António e pelo planalto de S. Mamede (CMPM, 2011a). 

O PDM em vigor, de 1994, preconizava para o sector florestal a manutenção 

do olival ou a sua inclusão em zonas de uso misto e uma preocupação em 

povoar o território com espécies florestais autóctones, tradicionais da 

paisagem, ao mesmo tempo que permitia espécies de crescimento rápido.  

Na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós terão de ser concretizadas as 

orientações dos IGT ao nível da floresta. Neste sentido, o PROF Centro 

Litoral pretende incrementar o n.º de indivíduos de algumas espécies de 

árvores, a título de exemplo o carvalho-cerquinho, ao mesmo tempo que 

pretende diminuir as monoculturas e culturas intensivas (eucalipto e 

pinheiro-bravo). De uma forma geral, pretende-se aumentar os espaços 

florestais arborizados e diminuir a área queimada anualmente, o que 

provavelmente levará a um aumento da biodiversidade no concelho de 

Porto de Mós. 
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Ainda segundo o PROF Centro Litoral, a parte do concelho de Porto de Mós 

que é abrangida pela sub-região homogénea de Porto de Mós e Mendiga 

deverá ter como principal função a conservação de habitats/flora/fauna, 

sendo que apenas a área abrangida pela sub-região homogénea de 

Gândaras Sul deverá ser dirigida para a produção florestal. 

Outros dos IGT que a 1.ª revisão deverá ter em consideração ao nível dos 

espaços florestais é o POPNSAC. Neste, existe um artigo totalmente 

dedicado à floresta (artigo 28.º da RCM n.º 57/2010), onde se estabelece 

que “a atividade florestal no POPNSAC deve ser realizada em conformidade 

com os objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade e com as 

orientações do Plano Regional de Ordenamento Florestal Centro Litoral, do 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste e do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Ribatejo” (n.º 1 do artigo 28.º) e que se deve 

reger por vários objetivos, dos quais se destaca “orientar a floresta de 

produção recorrendo à utilização de espécies indígenas com bom potencial 

produtivo que permitam obter madeira de qualidade e outros produtos não 

lenhosos” (n.º 2 do artigo 28.º). 

Assim, na 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, as áreas florestais 

encontram-se abrangidas pela categoria de “Espaços Florestais” (que 

contempla duas subcategorias: “Áreas Florestais de Produção” e “Áreas 

Florestais de Conservação”), pela categoria de “Espaços de Uso Múltiplo 

Agrícola e Florestal” (que contempla duas subcategorias: “Áreas de Uso 

Múltiplo do Tipo I” e “Áreas de Uso Múltiplo do Tipo II”) e pela categoria de 

“Espaços Naturais” todas elas em Solo Rural. Dentro deste leque, destaca-

se as “Áreas Florestais de Conservação”, onde são permitidas ocupações e 

utilizações que promovam os seguintes objetivos de ordenamento: 

a. A compatibilidade dos regimes de exploração agrícola, florestal e de 

exploração de massas minerais com os valores naturais em 

presença na Rede Natura 2000; 

b. O incremento e o aumento da área de carvalhos ibéricos e a 

manutenção do grau de conservação dos matos 

termomediterrânicos (n.º 1 do artigo 22.º da proposta de 

regulamento).  
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As zonas agrícolas têm vindo a sofrer uma diminuição, pois as atividades 

industriais de exploração e transformação de inertes têm preenchido o lugar 

que era ocupado por uma agricultura de subsistência, confinando-se à área 

a noroeste do concelho, através da exploração de pomares e de vinha, e às 

grandes depressões de Alvados e Minde, com uma agricultura em mosaico 

ou em associação com o olival (CMPM, 2011a). 

Um aspeto interessante e a ressalvar das zonas agrícolas é que, de todas as 

comunidades faunísticas, a comunidade faunística dos espaços agrícolas é a 

que possui maior diversidade e abundância de espécies, fundamentalmente, 

pela estrutura (diversidade de micro-habitat) e pela grande oferta de 

alimento que a atividade agrícola proporciona (CMPM, 2011a). 

Segundo a CMPM, 2011a, as atividades agrícolas são exercidas no quadro 

de explorações individuais e sob três modalidades principais: agricultura a 

tempo parcial, como fonte complementar de rendimento não monetário de 

chefes de família, cuja atividade principal é não agrícola; agricultura 

comercial, que assenta sobretudo nas produções de origem animal (a carne 

e o leite) e na fruticultura; agricultura de subsistência, residual e localizada 

nas zonas mais deprimidas do concelho, em acentuado declínio demográfico 

e económico. Assim sendo, excetuando a ponta Noroeste do concelho, onde 

a fruticultura está virada para uma forte comercialização da produção, a 

agricultura em Porto de Mós carateriza-se por possuir baixos índices de 

produtividade e de mecanização, sendo orientada num espírito de 

autoconsumo familiar, e não como principal atividade do agregado. 
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Gráfico 1 – Áreas ocupadas por culturas permanentes, no concelho de 

Porto de Mós (Fonte: Recenseamento Agrícola 2009). 

 

A análise do Gráfico anterior permite concluir pela importância que os 

olivais têm na agricultura do concelho. O cultivo da oliveira surge associado 

ao de outras culturas temporárias, nomeadamente de cereais para grão e 

de culturas forrageiras. A crescente incrementação de pomares surge em 

substituição das culturas de regadio e das culturas hortícolas. A cultura da 

vinha tem vindo a ser abandonada, consequência das alterações de 

mercado (CMPM, 2011a). 

 

Gráfico 2 - Áreas ocupadas por culturas temporárias, no concelho de Porto 

de Mós (Fonte: Recenseamento Agrícola 2009).  
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Quanto às culturas temporárias, destacam-se as culturas forrageiras, 

cultivadas nos chousos e associadas à exploração pecuária de vacas, com 

maior incidência no planalto de Santo António. De seguida, surgem os 

cereais para grão, também cultivados nos chousos, em simultâneo com a 

oliveira. Tanto a batata, como as leguminosas secas para grão (grão de 

bico, ervilhaca, lentilhas) têm, também, alguma expressão, resultado do 

seu cultivo nos chousos existentes nas imediações dos aglomerados 

urbanos (CMPM, 2011a). 

O PDM em vigor, de 1994, pretendia manter a ocupação de então dos 

espaços agrícolas. No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, uma 

das opções estratégicas (que advém do Plano Estratégico da Alta 

Estremadura e do Programa Estratégico da Região de Leiria 2020) é 

preservar a atividade agrícola e florestal concelhia e valorizar a produção 

olivícola, sendo que a produção de azeite está preferencialmente associada 

à zona de Serra e a fruticultura à zona Noroeste do concelho. 

A importância da agricultura no concelho também se traduz do ponto de 

vista da existência de diversos Produtos Tradicionais de Qualidade, 

apresenta culturas agrícolas de grande potencial produtivo tais como a 

“Pera Rocha do Oeste” (Denominação de Origem Protegida) e a “Maçã de 

Alcobaça” (Indicação Geografia Protegida) que engloba a totalidade do 

concelho de Porto de Mós. Acresce também que as freguesias de Juncal, 

Pedreiras, Arrimal, Serro Ventoso, Alcaria, Alvados, Mendiga e S. Bento 

estão abrangidas pela Denominação de Origem Protegida dos “Azeites do 

Ribatejo” (CMPM, 2013b). 

A proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós define duas 

subcategorias dentro da categoria de “Espaços Agrícolas”: “Espaços 

Agrícolas de Produção”, que detêm grande potencial agrícola do concelho, 

destinando-se ao desenvolvimento das atividades agrícolas 

(correspondendo à RAN, ao Regadio Tradicional do Vale do Lena e outras 

com caraterísticas semelhantes, que se encontram fora do POPNSAC e do 

SIC PTCON0015); e “Espaços Agrícolas de Conservação”, que corresponde 

às zonas de maior aptidão agrícola dentro do Parque Natural, bem como às 

áreas de solo RAN e de Regadio Tradicional do Vale do Lena, dentro do SIC 
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PTCON0015, pelo que estas áreas estão classificadas no POPNSAC como 

“Área de Proteção Complementar do tipo I”. Para além destes, destacam-se 

ainda a categoria de “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” (que 

contempla duas subcategorias: “Áreas de Uso Múltiplo do Tipo I” e “Áreas 

de Uso Múltiplo do Tipo II”) e a tipologia de espaço “Espaços Verdes”. 

Dentro deste leque, destaca-se as “Áreas Agrícolas de Conservação”, onde 

são permitidas ocupações e utilizações que promovam os seguintes 

objetivos de ordenamento: 

a. Garantir a proteção e conservação dos solos de maior 

capacidade agrícola, principalmente os que se localizam dentro 

do SIC PTCON015; 

b. Salvaguardar a diversidade biológica e integridade paisagística 

das zonas agrícolas pelo caráter específico que as mesmas 

assumem na paisagem cársica que carateriza o Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros;  

c. Preservar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos 

através do condicionamento das atividades agrícolas e 

agropecuárias passíveis de contribuírem, direta ou 

indiretamente, para a perda de qualidade dos mesmos (n.º 1 

do artigo 16.º da proposta de regulamento). 

 

 

Análise de Tendências 

Tendo em conta as questões estratégicas diretamente relacionadas com o 

FCD Biodiversidade e o quadro de referência estratégico, é possível traçar 

as tendências do que irá ocorrer no cenário de aprovação do PDM de Porto 

de Mós revisto e na ausência de revisão. 

É expectável que, com a 1.ª revisão do PDMPM, se vá ao encontro de 

algumas lacunas existentes atualmente no ordenamento do concelho e que 

afetam diretamente a conservação da natureza. 
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Tendo em vista a situação atual, apresentam-se como tendências para o 

FCD Biodiversidade diversos aspetos relacionados com o ordenamento do 

território e o uso do solo. Assim, a REN, a RAN, a EEM e o ordenamento do 

Solo Rural são áreas mestras do ordenamento do território do concelho e 

que se revertem diretamente neste fator crítico. 

No que diz respeito à REN, esta, à data da elaboração do PDM em vigor, 

não se encontrava definida, visto que só foi aprovada posteriormente pela 

RCM n.º 130/96, de 22 de Agosto. A REN proposta pela 1.ª revisão do PDM 

de Porto de Mós vem alterar os limites da REN aprovada pela RCM n.º 

130/96 com as seguintes alterações: 1.ª Alteração pela Portaria n.º 

410/2012, de 14 de Dezembro; e 2.ª Alteração pelo Despacho n.º 

1951/2014, de 7 de Fevereiro. A parte disto, já no regulamento de 1994 

existiam algumas referências a esta condicionante ao uso do solo. 

Com a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós aplica-se agora o mais recente 

diploma da REN, o DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto, na redação dada pelo 

DL n.º 239/2012, de 2 de Novembro, pelo que redefinição dos limites da 

REN marca uma tendência positiva ao cumprir com a legislação em vigor, 

contribuindo para a ocupação e o uso sustentável do território concelhio, 

alcançando os objetivos propostos pelo diploma da REN. 

No que toca à RAN, esta foi definida no atual PDM em vigor tendo por base 

o diploma que vigorava à data da sua realização – DL n.º 196/89, de 14 de 

Junho com a alteração do DL n.º 274/92, de 12 de Dezembro, pelo que 

existem algumas referências à RAN no regulamento em vigor. Com a 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós aplica-se o regime jurídico da RAN 

aprovado pelo DL n.º 73/2009 de 31 de Março, pelo que a redefinição dos 

limites da RAN marca uma tendência positiva ao cumprir com a legislação 

em vigor, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da 

atividade agrícola e para a conectividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza, nomeadamente através da 

proteção do recurso solo e da preservação dos recursos naturais, 

alcançando os objetivos propostos pelo diploma da RAN. 

Os pedidos de exclusão, quer de áreas de RAN, quer de áreas de REN, que 

tem vindo a ser feitos e aprovados são a consequência de, tanto a proposta 
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de RAN (da DRAP Centro), quer da REN (da CCDR-Centro) não serem as 

mais adequadas aos usos do solo atualmente existentes no concelho. O que 

resulta daí, é que algumas áreas propostas para RAN e REN já se 

encontrarem urbanizadas ou com outros usos que não correspondam aos 

objetivos destas duas restrições de utilidade pública. Assim sendo, a 

ponderação das áreas propostas de RAN e REN marcam uma tendência 

positiva da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. 

Tendo em conta que, constitui objetivo da RAN, REN, entre outros, 

“Contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza”16, a aplicação da Reserva 

Agrícola e da Reserva Ecológica, enquanto áreas de continuidade, contribui 

para a preservação da biodiversidade e das paisagem tradicionais, tendo 

assim um efeito positivo no fator crítico Biodiversidade. 

A relevância da EEM para o fator crítico “Biodiversidade” tem a ver com o 

facto de a EEM compreender as áreas de solo afetas à Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza no território do município, como o sítio da Rede 

Natura 2000, o PNSAC, outras áreas sensíveis, os corredores ecológicos 

secundários, a RAN, a REN e ainda as áreas pertencentes ao solo urbano 

que asseguram o continuum naturale, como os “Espaços Verdes”. 

O conceito de EEM não está presente no regulamento do PDM em vigor, o 

que vem a ser corrigido com a presente proposta de 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós, pelo que a definição da EEM é uma tendência positiva da 1.ª 

revisão do PDMPM. A EEM permitirá salvaguardar, através da 

regulamentação própria e da prevista em cada uma das suas categorias, o 

continuum naturale na estrutura ecológica do município. 

Na ausência da aprovação da 1.ª revisão, a EEM continuará inexistente no 

concelho. No entanto, a redefinição dos limites da REN e da RAN continua a 

ser necessária. Assim, esta necessidade leva indiretamente à EEM, o que 

leva a crer que a 1.ª revisão do PDM agilize o processo de implementação 

                                                           

16 Segundo o artigo 5.º do DL n.º 142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o regime 
jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, a Rede Fundamental de 
Conservação da Natureza é constituída pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas e 
pelas áreas de continuidade que integram a REN, a RAN e o DPH. 
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destas restrições de utilidade pública que já estão, como tal, identificadas 

na Carta de Condicionantes e no regulamento da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós, tratando-se assim de um efeito positivo, no que diz respeito à 

implementação da 1.ª revisão do PDMPM. 

As áreas municipais integradas no PNSAC e na Rede Natura 2000 deverão 

manter-se nos dois cenários, uma vez que estas áreas têm gestão 

autónoma e que não depende dos municípios ou, diretamente, dos PDM, 

tendo IGT per si e que se sobrepõem aos planos municipais de 

ordenamento do território. De facto, o POPNSAC tem “natureza jurídica de 

regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos 

municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem como os 

programas e projetos, de iniciativa pública ou privada, a realizar no Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros” (n.º 1 do artigo 1.º do Anexo da 

RCM n.º 57/2010). No caso do Sítio das Serras de Aire e Candeeiros da 

Rede Natura 2000, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 “é um 

instrumento de gestão territorial, de âmbito nacional” que “vincula as 

entidades públicas, estabelecendo orientações estratégicas e normas 

programáticas para a atuação da administração central e local, devendo as 

medidas e orientações nele previstas ser transpostas para os planos 

municipais de ordenamento do território e nos planos especiais” (n.º 7 do 

Anexo I da RCM n.º 115-A/2008). Nos termos do RJIGT, os PMOT “devem 

acautelar, nomeadamente, a programação e a concretização das políticas de 

ambiente, com incidência espacial, promovidas pela administração central, 

através dos planos sectoriais” (n.º 3 do artigo 24.º). 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós vai ao encontro de alguns pontos 

específicos preconizados nos IGT de âmbito nacional (PNPOT, PENT e Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000) e de âmbito regional, nomeadamente no 

PROT Centro e o PROF Centro Litoral, e ainda em planos especiais 

(POPNSAC). Destacam-se ainda planos e documentos estratégicos dos quais 

também foram revertidos algumas recomendações para a revisão do PDM 

em análise (PBH do Tejo, PBH do Lis, PBH das Ribeiras do Oeste, do Plano 

Estratégico da Alta Estremadura e do Programa Estratégico da Região de 

Leiria 2020). 
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Pode-se assim dizer que prevê-se a continuação da valorização do 

património ambiental, agrícola e florestal, quer se esteja num cenário de 

adoção da 1.ª revisão do PDM ou não. O facto de grande parte do concelho 

se encontrar em Parque Natural e em Rede Natura 2000 significa que estas 

funções de conservação e valorização são já linhas essenciais no 

desenvolvimento deste território, havendo planos especiais e sectoriais com 

incidência no mesmo. Assim, é positivo o facto da proposta de 1.ª revisão 

PDM integrar estas funções no seu articulado. Contudo, é necessário 

compatibilizar as intenções do PDM com o vinculado nos IGT de hierarquia 

superior, o que em algumas situações, caso não se verifique essa 

compatibilização, será necessária requerer a aprovação por parte das 

entidades competentes. 

Em concreto, o regulamento da 1.ª revisão do PDM integra várias 

categorias e subcategorias de espaço em Solo Rural. Algumas destas 

reforçam a necessidade de proteção dos espaços, nomeadamente os 

espaços agrícolas, os espaços florestais e espaços naturais, onde, como 

referido, existem valores naturais de suma importância e que devem ser 

preservados e salvaguardados da atividade humana. Em particular destaca-

se os “Espaços Agrícolas de Conservação”, que podem ser relevantes num 

concelho cujo PDM em vigor já consignava a manutenção dos espaços 

agrícolas, mas cuja área agrícola diminuiu pela ocupação da mesma com 

indústrias e áreas de extração de inertes e também por apresentarem uma 

comunidade faunística bastante diversa (devido à diversidade de habitats 

que apresenta); destaca-se também os “Espaços Florestais de 

Conservação”, que pretendem salvaguardar os espaços florestais 

autóctones de carácter residual, onde existem habitats de Rede Natura 

2000 referentes aos carvalhais ibéricos, áreas florestais pertencentes ao 

perímetro florestal da Serra dos Candeeiros e ainda outros locais cuja 

função prioritária é a conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora 

e de geomonumentos; e os “Espaços Naturais”, que integram os valores 

naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de 

vista da conservação da natureza e que se caraterizam por um grau muito 

elevado de sensibilidade ecológica, sendo que estão aqui representadas 

áreas do PNSAC e da Rede Natura 2000, entre outras de elevada 
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sensibilidade. Assim, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, no que diz 

respeito ao solo rural, pretende compatibilizar as atividades humanas com a 

preservação dos valores naturais, em particular da biodiversidade, tratando-

se por isso de um efeito positivo. 

Saliente-se também que o solo classificado como urbano, com a proposta 

de 1.ª revisão do PDM, aumenta, significando necessariamente a diminuição 

do solo classificado como rural. Contudo, o aumento de solo urbano decorre 

em grande parte de correções de cartografia e de solos que, na altura de 

elaboração do PDM em vigor, eram já urbanizados, mas que não foram 

considerados como tal. Assim, estas correções, quer sejam em solo rural, 

quer sejam em solo urbano, são uma tendência positiva da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós. 

Um dos aspetos negativos da 1.ª revisão do PDM é o abandono da atividade 

agrícola em certas áreas do concelho, o que trará ameaças principalmente 

para a socioeconomia do município, mas também para a biodiversidade. 

Um aspeto negativo da proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

prende-se com a inexistência de levantamentos atualizados referentes à 

fauna, flora e vegetação. A caraterização desta componente foi efetuada 

tendo por base a informação constante dos Estudos de base do PDM em 

vigor, sendo expectável que tenham ocorrido alterações dignas de registo 

neste âmbito. Contudo, esta situação é atenuada uma vez que existe o 

POPNSAC e grande parte da área do concelho encontra-se abrangida pela 

área do Parque e também Sítio da Rede Natura 2000. 

 

6.2.2. Identificação dos efeitos 

Os efeitos do futuro Plano Diretor Municipal de Porto de Mós dependem do 

que será aí regulamentado per se e do que decorrerá da integração, a nível 

municipal, das orientações dos vários IGT de hierarquia superior, 

nomeadamente, do PROT Centro, do PROF Centro Litoral, do POPNSAC, do 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e os Planos de Bacia Hidrográfica do 

Tejo, do Lis e das Ribeiras do Oeste. De carácter não vinculativo, também 
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as orientações do PEAE e do Plano Estratégico da Região de Leiria 2020 

terão a sua relevância. Prevêem-se efeitos positivos com a revisão do PDM 

nos fatores crítico Biodiversidade, nomeadamente numa maior articulação 

entre o PDM e os outros IGT, num maior respeito pelas áreas de proteção 

ambiental e ecologicamente sensíveis. Trata-se de um efeito positivo, de 

médio/longo prazo e permanente. 

Contudo, identifica-se um efeito negativo relativamente à ausência de 

articulado em PDM referente a uma orientação de gestão do Plano Sectorial 

da Rede Natura 2000, nomeadamente, a ausência de articulado referente à 

pastorícia ou pastoreio extensivo tradicional, cuja manutenção e promoção 

constitui uma orientação que se encontra salientada para o Sítio Serras de 

Aire e Candeeiros no referido plano. Trata-se de um efeito negativo, de 

médio/longo prazo e permanente. 

A manutenção da biodiversidade existente no território é potenciada pelos 

efeitos positivos das orientações da 1.ª revisão do PDM para as atividades 

florestal e agrícola. Trata-se, assim, de um efeito positivo, de 

médio/longo prazo e permanente. 

As indicações do PROF-Centro Litoral de aumentar as folhosas autóctones 

revêem-se no Regulamento proposto, nomeadamente no n.º 2 do artigo 

19.º sobre “Áreas Florestais de Produção”: promover a “plantação das 

espécies prioritárias e relevantes indicadas para cada sub-região 

homogénea do Plano Regional de Ordenamento Florestal Centro Litoral”. 

Além disso, na alínea a) do n.º 3 do artigo 79.º sobre a Estrutura Ecológica 

Municipal, é referido que aí é interdita a “substituição de povoamentos 

florestais de espécies autóctones por plantações florestais intensivas”. No 

entanto, não se revê na proposta de 1.ª revisão do PDM a indicação do 

PROF-Centro Litoral de diminuir as monoculturas intensivas, tipo de 

ecossistema que não potencia uma comunidade faunística diversa. Estas 

duas ações conjugadas (promover floresta autóctone e diminuir 

monoculturas intensivas), além de contribuírem para uma diminuição das 

áreas ardidas, deverão potenciar a biodiversidade do concelho. Considera-

se este efeito positivo, de médio/longo prazo e permanente. 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-164- 

A definição e delimitação da Estrutura Ecológica Municipal, em especial a 

afetação de áreas de solo urbano nesta, levará a um aumento da 

biodiversidade e qualidade ambiental urbana. Trata-se de um efeito 

positivo, de médio/longo prazo e permanente. 

A diminuição do solo rural implica necessariamente um efeito negativo na 

biodiversidade, que é maior quando o cenário em análise é o de aplicação 

de todos os projetos determinados no Programa de Execução. Considera-se 

este efeito negativo, de médio/longo prazo e permanente. 

A inexistência de levantamentos atualizados referentes à fauna, flora e 

vegetação na 1.ª revisão do PDM condiciona a avaliação das oportunidades 

e riscos da proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós. Considera-se 

este efeito negativo, de curto prazo e temporário. 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Existência do PNSAC e respetivo Plano de Ordenamento 

• Existência e integração no PDM das orientações do PROF Centro 

Litoral (ZIF, PGF, plantação/manutenção de espécies 

autóctones) 

• Funções de proteção no ordenamento do Solo Rural 

• Extensa área natural existente no município 

• Existência e orientações do PROF Centro Litoral 

• Mais de 70% do concelho encontra-se classificado como Área 

Protegida/PNSAC ou como SIC da Rede Natura 2000 

• Existência de espécies de floresta autóctone 

• Maior parte do concelho tem como primeira prioridade a função 

de conservação de habitats/fauna e flora (Bases do PROF Centro 

Litoral), valorizando o património natural 

• Perspetiva de conservação no PDM proposto, com definição de 

Espaços Agrícolas de Conservação e Espaços Florestais de 

Conservação 

• A intenção de preservação da atividade agrícola e florestal do 

concelho e valorização da produção olivícola poderá ser apoiada 

por incentivos nacionais ou comunitários 

• Redefinição dos limites da REN e da RAN 

• Definição e delimitação de uma EEM 

- 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Tradição agrícola do Planalto de Santo António 

• Zona húmida do polje de Mira-Minde 
- 

Pontos 

fracos 

• Uma parte do concelho classificado como risco alto ou muito alto 

de incêndio, mas que assim fica interdito à edificabilidade 

• Ausência de articulado no PDM proposto relativo às 

orientações de gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 para o Sítio Serras de Aires e Candeeiros 

• Crescimento das áreas ardidas nos últimos anos 

• Aumento das manchas de eucalipto e pinheiro-bravo 

• Ausência de consideração no PDM proposto de referência à 

contenção e/ou diminuição de produções florestais 

intensivas 

• Transformação de zonas agrícolas em zonas industriais 

• Expansão urbana que poderá trazer perturbações nos 

ecossistemas mais sensíveis 

• Inexistência de levantamentos atualizados de fauna, flora e 

vegetação 

• Degradação das galerias ripícolas 

• Densificação populacional dos aglomerados na zona 

agrícola de pomares e vinha e na zona florestal de pinheiro 

bravo, ambas a nordeste do concelho 

• Abandono agrícola 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 
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6.3. Desenvolvimento Humano 

6.3.1. Situação atual e análise de tendências 

Caraterização Sociodemográfica 

Com uma superfície correspondente a 15% do total da NUT III Pinhal Litoral 

(265 km2) e uma população residente de 24 342 habitantes, o concelho de 

Porto de Mós registou uma evolução demográfica marcada, desde 1940, por 

um progressivo crescimento. Efetivamente, o concelho ganhou 

aproximadamente 5 500 pessoas desde então (de 18 766 habitantes em 

1940 para 24 342 em 2011), em especial no período 1970-1981, durante o 

qual se deu um aumento de cerca de 1 300 novos residentes, e no período 

1981-1991, durante o qual de deu o reforço do crescimento concelhio, 

tendo-se verificado um crescimento de 7,6% neste período temporal 

(adaptado de CMPM, 2011). 

Ao nível da população residente, e numa análise à última década, verifica-

se que o concelho de Porto de Mós encontra-se numa situação de 

manutenção demográfica (CMPM, 2013), tendo registado uma variação 

positiva de apenas 0,29%, isto é, somente mais 71 habitantes 

comparativamente ao ano de 2001. Face ao ocorrido na década anterior, 

regista-se um abrandamento da dinâmica demográfica, já que no período 

intercensitário 1991-2001, a população cresceu na ordem dos 4% (mais 

928 habitantes entre 2001 e 1991). Deste modo, a densidade populacional 

do município situava-se, em 2011, em 9,0 hab./km2. 

Naturalmente a diminuição do ritmo de crescimento demográfico teve 

repercussões ao nível da representatividade do concelho de Porto de Mós na 

sub-região do Pinhal Litoral, já que esta manteve, ao longo das últimas 

duas décadas, uma dinâmica demográfica positiva, tendo registado no 

período intercensitário 2001-2011 um crescimento na ordem dos 4%. Deste 

modo, o concelho de Porto de Mós representava em 1991, 10,5% do peso 

demográfico do Pinhal Litoral, em 2001 representava 9,7% e em 2011 essa 

representatividade baixou para os 9,3%. Estes números demonstram o 

dinamismo do conjunto de concelhos que formam a NUT III, mas que o 
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concelho de Porto de Mós não tem conseguido acompanhar. Em 

consequência, também em termos de densidade populacional, o concelho 

de Porto de Mós tem vindo a ficar aquém do ocorrido na NUT III Pinhal 

Litoral – em 2011 obteve um valor de 93 hab./km2 (+1,53% em relação a 

2001), face aos 149,6 hab./km2 (+3,74% em relação a 2001) da sub-região 

Pinhal Litoral. 

Quadro 17 - População residente por município na sub-região de Pinhal 

litoral (INE, 2014; CMPM, 2011). 

Unidade Territorial 
População Residente 

1981 1991 2001 2011 
Variação % 

(2001-2011) 

Sub-região de Pinhal Litoral 215 816 223 025 250 990 260 942 3,97 

Batalha 12 588 13 329 15 002 15 805 5,35 

Leiria 96 517 102 762 119 847 126 897 5,88 

Marinha Grande 31 284 32 234 35 571 38 681 8,74 

Pombal 53 727 51 357 56 299 55 217 -1,92 

Porto de Mós 21 700 23 343 24 271 24 342 0,29 

 

Quadro 18 – Densidade Populacional por município na sub-região de Pinhal 

litoral (INE, 2014; CMPM, 2011). 

Unidade Territorial 
Densidade Populacional 

1981 1991 2001 2011 
Variação % 

(2001-2011) 

Sub-região de Pinhal Litoral 124,0 128,1 144,2 149,6 3,74 

Batalha 121,0 128,2 144,3 152,8 5,89 

Leiria 170,8 181,9 212,1 224,5 5,85 

Marinha Grande 172,8 178,1 196,5 206,6 5,14 

Pombal 85,8 82,0 89,9 88,2 -1,89 

Porto de Mós 81,9 88,1 91,6 93,0 1,53 

 

Pela interpretação do Quadro abaixo, pode-se dizer que internamente se 

verificam fortes assimetrias na ocupação do espaço. 
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Quadro 19 - Evolução da Densidade Populacional do concelho de Porto de 

Mós, por freguesia, entre 1940 e 2011 (CMPM, 2011; INE, 2014). 

Freguesias 
Densidade Populacional (hab./km2) 

1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Alcaria 40,2 34,8 27,5 20,7 22,5 21,1 18,1 18,6 

Alqueidão da 
Serra 88,6 96,9 107,1 87,4 84,5 83,1 85,2 79,4 

Alvados 46,8 40,1 36,2 27,2 27,0 26,3 26,5 24,6 

Arrimal 45,3 46,6 46,8 46,4 45,9 43,9 40,2 41,9 

Calvaria de 
Cima 125,2 149,9 153,9 159,2 186,4 194,8 215,5 229,8 

Juncal 91,3 99,3 103,7 99,3 108,5 117,1 121,5 124,5 

Mendiga 48,0 49,3 50,9 49,5 48,1 46,9 50,8 46,1 

Mira de Aire 116,2 142,4 180,6 219,1 235,7 242,1 235,6 241,6 

Pedreiras 148,0 162,1 172,3 148,5 216,8 235,1 235,4 204,6 

São Bento 30,8 33,2 34,0 29,0 25,5 24,1 24,0 20,2 

Porto de Mós 
(*) 122,7 141,3 131,3 126,5 126,3 166,2 185,8 - 

São João 
Batista 

- - - - - - 207,7 214,9 

São Pedro - - - - - - 199,2 212,3 

Serro Ventoso 34,0 34,1 34,3 33,2 31,6 30,2 32,6 32 

Porto de Mós 
(concelho) 70,8 77,5 80,1 77,1 81,93 88,1 91,8 93 

(*) Freguesias de São João Baptista e São Pedro 

 

Segundo os dados dos Censos de 2011, das freguesias mais densamente 

povoadas destacam-se a natural concentração nas freguesias que compõem 

a sede de concelho – Porto de Mós - que polarizam cerca de ¼ da 

população residente (CMPM, 2013). Depois aparece um grupo composto 

pelas freguesias de Mira de Aire (241,6 hab./km2), Calvaria de Cima (229,8 

hab./km2), Pedreiras (204,6 hab./km2), e o Juncal (124,5 hab./km2). No 

outro extremo, apresentam-se as freguesias de Alcaria (18,6 hab./km2), 

São Bento (20,2 hab./km2), Alvados (24,6 hab./km2) e Serro Ventoso (32 

hab./km2). 
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Quadro 20 - Evolução da População Residente no concelho de Porto de 

Mós, por freguesia, entre 2001 e 2011 (INE, 2014). 

Freguesias 
População Residente (habitantes) Variação 2001-2011 

2001 2011 N.º % 

Alcaria 256 244 -12 -4,7 

Alqueidão da Serra 1 813 1 755 -58 -3,2 

Alvados 558 497 -61 -10,9 

Arrimal 747 774 27 3,6 

Calvaria de Cima 2 179 2 462 283 13,0 

Juncal 3 241 3 316 75 2,3 

Mendiga 1 016 930 -86 -8,5 

Mira de Aire 3 951 3 775 -176 -4,5 

Pedreiras 2 655 2 705 50 1,9 

São Bento 953 835 -118 -12,4 

São João Batista 2 919 3 144 225 7,7 

São Pedro 2 869 2 879 10 0,3 

Serro Ventoso 1 114 1 026 -88 -7,9 

Porto de Mós (concelho) 24 271 24 342 71 0,3 

 

Em termos de evolução populacional por freguesia, verifica-se um 

relativo equilíbrio entre as freguesias que perderam população e as que 

ganharam. Assim, nas freguesias de Alcaria, Alqueidão da Serra, Alvados, 

Mendiga, Mira de Aire, São Bento e Serro Ventoso observaram-se 

fenómenos recessivos enquanto nas restantes ocorreu uma variação 

demográfica positiva. De entre as freguesias que sofreram um ganho de 

população, destaca-se Calvaria de Cima, que aumentou os seus habitantes 

em 13%, e a de São João Batista que aumentou em 7,7%. No extremo 

oposto encontram-se as freguesias de São Bento (que perdeu 118 

residentes) e a de Alvados (que perdeu 61 residentes). 
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Quadro 21 - Evolução da população residente por dimensão dos lugares, no 

concelho de Porto de Mós, entre 1991 e 2001 (CMPM, 2011). 

Escalões de 
Dimensão 

1991 2001 

N.º de 
Lugares 

População 
Residente 

% N.º de 
Lugares 

População 
Residente 

% 

Menos de 100 hab. 57 3 100 13,3 62 3 171 13,1 

De 100 a 199 hab. 16 2 223 9,6 20 3 452 14,2 

De 200 a 499 hab. 19 5 558 23,8 18 5 024 20,7 

De 500 a 999 hab. 6 3 883 16,6 8 5 468 22,5 

De 1 000 a 1 999 hab. 3 4 373 18,7 2 2 627 10,8 

2 000 a 4 999 hab. 1 4 012 17,2 1 3 791 15,6 

População 
Isolada/residual - 184 0,8 - 738 3,0 

Total 102 23 343 100 111 24 271 100 

 

A análise do Quadro anterior revela uma população concentrada em 

pequenos aglomerados dispersos no território concelhio. Em 2001, tal como 

já acontecia em 1991, quase metade da população residia em lugares de 

dimensão inferior a 500 habitantes. A evolução da população por lugares, 

entre 1991 e 2001, foi marcada pelo surgimento de lugares de pequena 

dimensão (o número total de lugares passa de 102, em 1991, para 111, em 

2001, sendo que este aumento corresponde maioritariamente a lugares com 

menos de 200 pessoas, a par do significativo aumento da população isolada 

– mais 554 pessoas, de 1991 para 2001). Destaca-se que apenas existe um 

lugar com população entre 2 000 e 4 999 habitantes, que se mantém em 

2001 e também em 2011, embora registando um ligeiro decréscimo 

populacional (-9,17% durante o período intercensitário 1991-2011, sendo 

que nos Censos de 2011 apresentou um total de 3 644 residentes). 

Segundo os resultados definitivos do Recenseamento Geral da População 

em 2011, o número de lugares no concelho de Porto de Mós é de 107, e 

apenas um deles possui mais de 2 000 habitantes (tal como descrito 

acima). 

No período intercensitário 2001-2011, o número de famílias residentes em 

Porto de Mós aumentou 10,2% (mais 864 famílias) e o número de famílias 

residentes na sub-região Pinhal Litoral aumentou 9,72%. Estes valores são 
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inferiores aos verificados no período 1991-2001, sendo que o aumento foi 

de 11,8% no concelho de Porto de Mós e de 26% na sub-região. 

Nesta sequência, e tendo em conta que a população apenas cresceu cerca 

de 0,3%, a dimensão média das famílias também diminuiu. Em 2011, a 

dimensão média das famílias era de 2,58 elementos no concelho de Porto 

de Mós e de 2,56 elementos na sub-região Pinhal Litoral. Já em 2001 eram, 

respetivamente, de 2,9 e 2,7 elementos. 

Das 13 freguesias do concelho de Porto de Mós, aquela que apresenta uma 

menor dimensão média das famílias é a de Alcaria (com 2,3 elementos) e 

as que apresentam uma maior dimensão média são Arrimal (2,95), Serro 

Ventoso (2,79), Juncal (2,75), Pedreiras (2,69), Mendiga (2,65), Calvaria de 

Cima (2,62) e São Pedro (2,59), todas com uma dimensão média superior à 

verificada para o concelho. 

 

No que diz respeito à estrutura etária da população do concelho de Porto 

de Mós, e pela interpretação do Quadro abaixo, evidencia-se uma população 

em processo de envelhecimento, já que 20,79% da população residente no 

concelho tem 65 anos ou mais, valor superior ao nacional (19,03%) e ao da 

sub-região Pinhal Litoral (19,31%). Em comparação com os restantes 

concelhos da sub-região, em 2011, Porto de Mós era o 2.º concelho mais 

envelhecido, apenas atrás de Pombal (23,85% de população com 65 anos 

ou mais). 

Verifica-se, durante o período intercensitário mais recente, que o peso da 

população idosa tem vindo a aumentar em termos nacionais, pelo que a 

mesma realidade também se verifica no concelho em estudo. Em 2001, 

17,45% da população do concelho tinha 65 anos ou mais, valor mais 

elevado que o da sub-região (15,87%) - nesta data o concelho com maior 

percentagem de população idosa era o de Pombal com 19,52%, mais uma 

vez seguido do de Porto de Mós. 

No grupo etário dos 0-14 anos, Porto de Mós apresenta uma maior 

percentagem de população neste grupo (15,03%) em comparação com a 

sub-região (14,94%) e mesmo em comparação com os valores nacionais 
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(14,89%). O grupo etário onde se deu uma redução mais significativa foi no 

dos 15-24 anos, onde o concelho passou de 14,38% para 10,46%, 

tendência que também se verificou nos restantes concelhos da sub-região. 

Quadro 22 - População residente em 2011 por município na sub-região de 

Pinhal Litoral e na Região Centro, segundo os grandes grupos etários e 

sexo (INE, 2014). 

Unidade 
Territorial 

Total 0-14 

HM H M HM H M 

Região Centro 2 327 755 1 111 263 1 216 492 319 258 163 384 155 874 

Sub-região de 
Pinhal Litoral 

260 942 125 876 135 066 38 975 19 967 19 008 

Batalha 15 805 7 648 8 157 2 470 1 241 1 229 

Leiria 126 897 61 319 65 578 19 317 9 921 9 396 

Marinha Grande 38 681 18 623 20 058 5 802 2 934 2 868 

Pombal 55 217 26 422 28 795 7 728 3 955 3 773 

Porto de Mós 24 342 11 864 12 478 3 658 1 916 1 742 

Unidade 
Territorial 

15-24 25-64 

HM H M HM H M 

Região Centro 239 248 121 569 117 679 1 247 499 605 993 641 506 

Sub-região de 
Pinhal Litoral 28 419 14 613 13 806 143 161 69 363 73 798 

Batalha 1 705 864 841 8 669 4 230 4 439 

Leiria 14 558 7 470 7 088 70 986 34 296 36 690 

Marinha Grande 3 747 1 934 1 813 21 972 10 645 11 327 

Pombal 5 862 3 040 2 822 28 457 13 761 14 696 

Porto de Mós 2 547 1 305 1 242 13 077 6 431 6 646 

Unidade 
Territorial 

65 e mais 75 e mais 

HM H M HM H M 

Região Centro 521 750 220 317 301 433 260 151 101 524 158 627 

Sub-região de 
Pinhal Litoral 50 387 21 933 28 545 23 582 9 539 14 043 

Batalha 2 961 1 313 1 648 1 413 584 829 

Leiria 22 036 9 632 12 404 10 065 3 997 6 068 

Marinha Grande 7 160 3 110 4 050 3 236 1 284 1 952 

Pombal 13 170 5 666 7 504 6 384 2 648 3 736 

Porto de Mós 5 060 2 212 2 848 2 484 1 026 1 458 
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Numa análise à estrutura etária ao nível da freguesia, em 2011 (veja-se 

Quadro seguinte), destaca-se o facto de que, no grupo etário dos 15 aos 24 

anos, se deu uma redução de população em todas as freguesias (mais 

significativa em Alcaria, onde a variação entre 2001/2011 foi de -47,5%, e 

em Calvaria de Cima, onde a variação foi de -45,5%), assim como em todas 

elas se deu um aumento da população com 65 anos ou mais (mais 

significativo em Mira de Aire, variação de 31,6%, em Arrimal, variação de 

29,8% e ainda em Juncal, com variação de 29,7%).  
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Quadro 23 - População Residente em Porto de Mós e nas suas freguesias à 

data dos Censos de 2001 e 2011 por faixas etárias (Fonte: INE, 2014). 

Freguesias 

0-14 15-24 

2011 2001 Varia-
ção 2011 2001 Varia-

ção 

N.º % N.º % % N.º % N.º % % 

Alcaria 31 12,7 21 8,2 54,9 14 5,7 28 10,9 -47,5 

Alqueidão da 
Serra 

213 12,1 292 16,1 -24,6 195 11,1 243 13,4 -17,1 

Alvados 62 12,5 75 13,4 -7,2 47 9,5 72 12,9 -26,7 

Arrimal 147 19 131 17,5 8,3 78 10,1 114 15,3 -34 

Calvaria de Cima 423 17,2 327 15,0 14,5 207 8,4 336 15,4 -45,5 

Juncal 523 15,8 541 16,7 -5,5 348 10,5 513 15,8 -33,7 

Mendiga 143 15,4 156 15,4 0,1 106 11,4 138 13,6 -16,1 

Mira de Aire 520 13,8 596 15,1 -8,7 367 9,7 538 13,6 -28,6 

Pedreiras 394 14,6 467 17,6 -17,2 317 11,7 356 13,4 -12,6 

São Bento 105 12,6 131 13,8 -8,5 79 9,5 142 14,9 -36,5 

São João Batista 464 14,8 484 16,6 -11 367 11,7 428 14,7 -20,4 

São Pedro 481 16,7 510 17,8 -6,0 312 10,8 428 14,9 -27,4 

Serro Ventoso 152 14,8 178 16 -7,3 110 10,7 155 13,9 -23 

Porto de Mós 3 658 15,0 3 909 16,1 -6,7 2 547 10,5 3 491 14,4 -27,3 

Freguesias 

25 - 64 65 ou mais 

2011 2001 Varia-
ção 2011 2001 Varia-

ção 

N.º % N.º % % N.º % N.º % % 

Alcaria 111 45,5 116 45,3 0,4 88 36,1 91 35,6 1,5 

Alqueidão da 
Serra 

914 52,1 883 48,7 6,9 433 24,7 395 21,8 13,2 

Alvados 253 50,9 272 48,8 4,4 135 27,2 139 24,9 9 

Arrimal 393 50,8 386 51,7 -1,7 156 20,2 116 15,5 29,8 

Calvaria de Cima 1 408 57,2 1 201 55,1 3,8 424 17,2 315 14,5 19,1 

Juncal 1 808 54,5 1 707 52,7 3,5 637 19,2 480 14,8 29,7 

Mendiga 467 50,2 519 51,1 -1,70 214 23,0 203 20 15,2 

Mira de Aire 2 043 54,1 2 145 54,3 -0,3 845 22,4 672 17 31,6 

Pedreiras 1 431 52,9 1 365 51,4 2,9 563 20,8 467 17,6 18,3 

São Bento 419 50,2 439 46,1 8,9 232 27,8 241 25,3 9,9 

São João Batista 1 713 54,5 1 535 52,6 3,6 600 19,1 472 16,2 18 

São Pedro 1 577 54,8 1 517 52,9 3,6 509 17,7 414 14,4 22,5 

Serro Ventoso 540 52,6 550 49,4 6,6 224 21,8 231 20,7 5,3 

Porto de Mós 13 077 53,7 12 635 52,1 3,2 5 060 20,8 4 236 17,5 19,1 
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A evolução dos movimentos natural e migratório determina o crescimento 

de uma população (crescimento efetivo) e provoca modificações nas 

respetivas estruturas etárias (CMPM, 2011).  

Confirma-se assim, através da leitura do Quadro seguinte, que o concelho 

de Porto de Mós é um concelho envelhecido, já que a taxa de crescimento 

natural é negativa (apenas o concelho da Batalha e de Leiria têm valores 

positivos). Esta tendência de envelhecimento é acentuada pelo facto da 

taxa de natalidade ser inferior à taxa de óbitos no município, o que aliás 

também se verifica nos restantes concelhos da sub-região. 

Durante o período 2001/2011, o concelho de Porto de Mós viu as suas taxas 

de crescimento efetivo e migratório passarem de positivas para negativas 

(situação que acompanhou a tendência verificada na sub-região Pinhal 

Litoral) e ainda a redução das suas taxas de crescimento natural e bruta de 

natalidade (que passou de 14,8%, em 1981, para 8,6%, em 2011). 

Somente a taxa bruta de mortalidade desceu, acompanhando a tendência 

da sub-região e dos concelhos de Leiria e Batalha.  

As taxas de natalidade e mortalidade são fatores que têm exercido uma 

importante influência na evolução populacional de Porto de Mós, assim 

como os saldos migratórios, que atualmente são negativos. 

Quadro 24 - Indicadores Demográficos do concelho de Porto de Mós, da 

sub-região Pinhal Litoral, da Região Centro e de Portugal em 2001 e 2011 

(Fonte: INE, Censos 2001 e 2011). 

Unidade 
territorial 

Taxa de 
Crescimento 
Efetivo (%) 

Taxa de 
Crescimento 
Natural (%) 

Taxa de 
Crescimento 
Migratório 

(%) 

Taxa Bruta 
de 

Natalidade 
(‰) 

Taxa Bruta 
de 

Mortalidade 
(‰) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 0,62 -0,29 0,07 -0,06 0,54 -0,23 10,90 9,20 10,10 9,70 

Região Centro 0,30 -0,67 -0,20 -0,34 0,50 -0,32 9,50 7,90 11,60 11,30 

Sub-região de 
Pinhal Litoral 0,87 -0,22 0,19 -0,02 0,68 -0,21 11 8,80 9,10 9 

Batalha 0,98 -0,03 0,15 0,04 0,83 -0,07 10,80 9,20 9,30 8,80 

Leiria 1,04 -0,14 0,34 0,17 0,70 -0,30 11,10 9,50 7,70 7,90 

Marinha Grande 1,31 0,04 0,24 -0,04 1,06 0,08 11,10 8,50 8,70 8,90 

Pombal 0,44 -0,58 -0,03 -0,38 0,47 -0,20 10,70 7,30 11,10 11,20 

Porto de Mós 0,28 -0,42 -0,09 -0,16 0,36 -0,26 10,60 8,60 11,50 10,20 
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Os índices de dependência são utilizados para medir a relação existente 

entre a população nas idades não ativas e a população em idade ativa 

(CMPM, 2011). No caso do município de Porto de Mós, a evolução da 

composição etária entre 2001 e 2011 traduz-se, assim, por uma diminuição 

da dependência dos jovens e um aumento da dependência dos idosos, 

tendo por referência os quantitativos de população em idade ativa, facto 

que resultou de uma diminuição da natalidade (como já referido) e de um 

significativo agravamento do índice de envelhecimento (população com 65 

anos ou mais, por cada 100 jovens – entre os 0 aos 14 anos), o qual passou 

de 108,3%, em 2001, para 138,3%, em 2011, situações que eram mais 

gravosas que as do Pinhal Litoral, mas não tanto com as da Região Centro. 

Quadro 25 - Indicadores de Envelhecimento do concelho de Porto de Mós, 

da sub-região Pinhal Litoral, da Região Centro e de Portugal em 2001 e 

2011 (Fonte: INE, Censos 2001 e 2011). 

Regiões 

Índice de 
Dependência 

de Jovens 

Índice de 
Dependência 

de Idosos 

Índice de 
Dependência 

Total 

Índice de 
Envelhecimento 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 23,6 22,5 24,1 28,8 47,8 51,3 102,2 127,8 

Região Centro 22,8 21,5 29,6 35,1 52,6 56,6 129,5 163,4 

Sub-região de 
Pinhal Litoral 24,0 22,7 23,4 29,4 47,5 52,1 97,1 129,3 

Porto de Mós 24,2 23,4 26,2 32,4 50,5 55,8 108,3 138,3 

Alcaria 14,5 24,8 63,1 70,4 77,8 95,2 433,3 283,9 

Alqueidão da 
Serra 25,9 19,2 35,0 39,0 61 58,3 135,2 203,3 

Alvados 21,8 20,7 40,4 45,0 62,2 65,7 185,3 217,7 

Arrimal 26,2 31,2 23,2 33,1 49,4 64,3 88,5 106,1 

Calvaria de Cima 21,2 26,2 20,4 26,3 41,8 52,5 96,3 100,2 

Juncal 24,3 24,3 21,6 29,6 46 53,8 88,7 121,8 

Mendiga 23,7 25,0 30,8 37,4 54,6 62,3 130,1 149,7 

Mira de Aire 22,2 21,6 25,0 35,1 47,3 56,6 112,7 162,5 

Pedreiras 27,1 22,5 27,1 32,2 54,3 54,8 100,0 142,9 

São Bento 22,5 21,1 41,4 46,6 64 67,7 183,9 221,0 

São João Batista 24,6 22,3 24,0 28,9 48,7 51,2 97,5 129,3 

São Pedro 26,2 25,5 21,2 27 47,5 52,4 81,1 105,8 

Serro Ventoso 25,2 23,4 32,7 34,5 58 57,9 129,7 147,4 
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As freguesias de Alcaria, São Bento e Alvados, qualquer uma delas com 

poucos habitantes (244, 835 e 497 respetivamente), são as freguesias com 

maiores índices de dependência de idosos, de dependência total e de 

envelhecimento. Em relação ao maior índice de dependência de jovens, este 

ocorre na freguesia de Arrimal. 

 

Uma das tarefas importantes, para além de se conhecer a caraterização 

sociodemográfica passada e atual, é fazer uma tarefa prospetiva que visa 

não só a previsão da possível evolução futura do conjunto populacional, 

como também procura enfatizar e incorporar os inputs que advém da 

implementação de uma estratégia de desenvolvimento socioeconómico e de 

ordenamento do território, definidos em sede de PDM (adaptado de CMPM, 

2013b). 

Em sede da presente revisão do PDM refletiu-se o cenário demográfico 

assumido em sede da Carta Educativa17 do município de Porto de Mós, 

extrapolando-o para horizonte temporal da vigência do PDM (2021), tendo 

por base os dados disponibilizados com o último recenseamento da 

população (Censos de 2011). 

Os pressupostos assumidos pela Carta Educativa baseiam-se na análise das 

tendências verificadas nas últimas décadas censitárias. Neste instrumento 

assume-se que o crescimento demográfico a ocorrer entre 2011 e 2021 não 

será muito mais significativo do que o verificado entre 1991 e 2011, 

indicando-se como hipótese otimista a manutenção do mesmo ritmo de 

crescimento da década de 90, ou seja, uma taxa na ordem dos 4%. Este 

cenário é baseado nas tendências verificadas ao nível da natalidade e da 

mortalidade, com repercussões num saldo natural negativo, e um 

abrandamento da imigração (CMPM, 2013b). 

O volume populacional para 2021 foi obtido pela extrapolação dos valores 

estimados pela Carta Educativa, ponderados em função dos valores 

                                                           
17 http://www.municipio-
portodemos.pt/userfiles/File/Menu/ServicosMunicipais/Gabinete%20de%20Educacao/Gabinet
e_Educacao_Carta_Educativa.pdf 
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divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Para a extrapolação dos 

valores foram assumidos os seguintes pressupostos: 

1. Ligeiro aumento do ritmo de crescimento entre 2011 e 2021 fruto de 

uma estabilização das componentes demográficas; 

2. A evolução, entre 2011 e 2021, das várias freguesias vai atender, 

genericamente, às tendências que se verificaram no decénio 

2001/2011; 

3. Diminuição da população jovem e aumento da população idosa, fruto 

de uma diminuição das taxas de natalidade, pese embora para o 

período de 2011 e 2021 se considere uma atenuação do ritmo, no 

pressuposto de que Porto de Mós conseguirá atrair população jovem 

em idade reprodutora que contribuirá para um ligeiro aumento da 

natalidade. 

A população esperada para o concelho de Porto de Mós, em 2021, fica 

estimada em cerca de 24 500 habitantes, cuja evolução, relativamente a 

2011, consubstancia um crescimento global de 0,7%, ou seja, mais 167 

pessoas. Esta estimativa indica um ligeiro aumento da taxa de variação, 

atendendo que entre 2001/2011 a mesma foi de 0,3%. 
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Quadro 26 – Evolução da População residente no concelho de Porto de 

Mós, por freguesias, entre 1991 e 2021 (Fonte: CMPM, 2013b). 

Unidade 
Territorial 1991 2001 2011 2021 

Variação % 
(2001-2021) 

Alcaria 298 256 244 233 -9,16 

Alqueidão da Serra 1 767 1 813 1 755 1 699 -6,30 

Alvados 554 558 497 443 -20,67 

Arrimal 815 747 774 802 7,36 

Calvaria de Cima 1 969 2 179 2 462 2 782 27,66 

Juncal 3 122 3 241 3 316 3 393 4,68 

Mendiga 938 1 016 930 851 -16,21 

Mira de Aire 4 060 3 951 3 775 3 607 -8,71 

Pedreiras 2 652 2 655 2 705 2 756 3,80 

São Bento 957 953 835 732 -23,23 

Porto de Mós 5 179 5 788 6 023 6 268 8,29 

Serro Ventoso 1 032 1 114 1 026 945 -15,17 

Total 23 343 24 271 24 342 24 509 0,98 

 

A evolução prevista da população por freguesias, obedecendo às tendências 

mais recentes, traduz um ligeiro reforço da polarização demográfica das 

freguesias que integram a vila de Porto de Mós e de Calvaria de Cima. 

A estrutura etária concelhia continuará a ser ditada pelo envelhecimento, 

num processo evolutivo que é comum ao país. Assim, o peso da população 

jovem (0 aos 14 anos) será inferior ao peso do escalão dos “65 anos ou 

mais”, como já acontece atualmente. 
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Quadro 27 - População, por grupo etário, no concelho de Porto de Mós em 

2001, em 2011 e em 2021 (Fonte: CMPM, 2013b). 

Grupo Etário 
População em 

2001 
População em 

2011 
População em 

2021 
Variação % 

(2011-2021) 

0-4 anos 1 319 1 056 845 -19,98 

5-9 anos 1 312 1 182 1 065 -9,90 

10-14 anos 1 278 1 357 1 370 0,96 

15-19 anos 1 647 1 344 1 097 -18,38 

20-24 anos 1 844 1 218 805 -33,91 

25-29 anos 1 783 1 375 1 060 -22,91 

30-34 anos 1 767 1 627 1 498 -7,93 

35-39 anos 1 766 1 864 1 967 5,53 

40-44 anos 1 706 1 837 1 978 7,68 

45-49 anos 1 533 1 768 1 890 6,90 

50-54 anos 1 381 1 789 2 100 17,38 

55-59 anos 1 298 1 528 1 699 11,19 

60-64 anos 1 401 1 383 1 362 -1,52 

65 ou mais anos 4 236 4 945 5 773 16,74 

Total 24 271 24 273 24 509 0,97 

 

 

Qualificação da População Residente 

Em 2001, 10 pessoas (com 10 ou + anos) em cada 100 (com 10 ou + anos) 

não sabiam ler nem escrever no concelho de Porto de Mós (Taxa da 

Analfabetismo de 9,8%). Tendo em conta os mesmos valores do Pinhal 

Litoral, da Região Centro e do próprio país, o concelho de Porto de Mós 

regista nesta matéria, um contexto, bastante favorável, apresentando uma 

taxa de analfabetismo ligeiramente superior à de Portugal, mas inferior à 

registada pelas outras duas unidades territoriais. Já em 2011, o concelho 

apresentava uma taxa de analfabetismo de 5,72%, um valor mais uma vez 

superior ao de Portugal, mas inferior à da região e sub-região. Nesta última, 

o concelho com maior taxa de analfabetismo é o de Pombal. Em termos de 

análise às freguesias do concelho, destacam-se as de Serro Ventoso, 

Arrimal e São Bento (com 9,65%, 9,48% e 9,33% respetivamente) como 

sendo aquelas onde se registou uma maior taxa de analfabetismo. Ao invés 
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têm-se as freguesias de Calvaria de Cima e de Mira de Aire (com taxas de 

4,44% e 4,15% respetivamente). 

No concelho de Porto de Mós, durante a última década censitária, deu-se 

um aumento da população com o ensino superior completo (passou de 

4,38% para 9,45%), mas ainda assim inferior aos valores obtidos na sub-

região (passou de 6,31% para 12,86%) e bastante abaixo dos valores 

nacionais (que era de 8,57% em 2001, passando a ser 15,11% em 2011). 

Ainda assim, destacam-se pela positiva os níveis de escolaridade obtidos 

pela população. 

 

 

Indicadores Sociais e de Saúde 

Os equipamentos coletivos possuem uma componente determinante ao 

nível do tecido social, no sentido em que promovem a qualidade de vida da 

população ao assegurarem a otimização do acesso à educação, à saúde, à 

segurança social, ao desporto, à cultura e ao lazer, sendo, também, 

fundamentais no apoio prestado à atividade económica (CMPM, 2011a). 

Uma das normas gerais do Plano Regional de Ordenamento do Território -

Centro é que “a política de equipamentos e serviços deve estar ao serviço 

da qualidade de vida e da coesão territorial”. Uma das normas específicas 

para o sistema urbano é que os objetivos gerais a prosseguir pela política 

de equipamentos regional deverão ser os seguintes: 

1. Contribuir para a consolidação do sistema urbano regional através da 

oferta de equipamentos e serviços; 

2. Aumentar a articulação, intersectorial e interinstitucional, nas 

respostas às necessidades locais, promovendo ações que visem a 

melhoria da qualidade de vida das populações (sobretudo as mais 

carenciadas) e/ou organizando uma oferta integrada de 

multisserviços (sobretudo nos territórios de baixa densidade); 

3. Organizar os serviços em função do tipo de mobilidade a incrementar, 

ou seja, identificando se deve ser o serviço que se desloca ao utente 

ou se é o utente que se desloca ao serviço; 
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4. Desenvolver uma rede de centros multisserviços assente na 

integração e polivalência de recursos e na contratualização entre os 

serviços desconcentrados da administração pública central, as 

autarquias e outros agentes de desenvolvimento local; 

5. Garantir níveis de mobilidade de pessoas e bens, designadamente 

nos territórios de baixa densidade, de forma a garantir níveis de 

equidade territorial; 

6. Criar infraestruturas e impulsionar o uso das TIC, na organização, no 

uso e no acesso aos serviços. 

Os equipamentos coletivos considerados no âmbito das propostas do PDM, 

pelo seu papel essencial de apoio social e de satisfação das necessidades 

básicas da população, são os seguintes: Equipamento Educativo, 

Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Desportivo, Cultural e Segurança 

e Proteção Civil. 

 

Em termos de Equipamentos Educativos, à data de elaboração do 

volume de Análise e Diagnóstico 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós (2003 

e corrigido em 2011), a situação do município em matéria deste tipo de 

equipamentos demonstrava que o mesmo encontrava-se bem dotado face 

aos quantitativos populacionais em presença: 26 jardim-de-infância, 36 

escolas básicas do 1.º ciclo, duas Escolas Básicas do 2.º ciclo, duas Escolas 

Secundárias com 3.º ciclo e um Instituto que leciona os 2.º e 3.º ciclos e o 

secundário. Quase todos os estabelecimentos se encontravam subocupados 

no ano letivo 2001/2002 (CMPM, 2013b). 

Desde a data de elaboração dos Estudos de Análise e Diagnóstico ocorreram 

transformações dignas de registo em matéria de equipamentos escolares, 

pelo que à data do ano letivo transato (2012/2013), a situação é a seguinte 

(segundo CMPM, 2013b): 

• Ao nível do ensino pré-escolar, o município dispõe de 21 

estabelecimentos. Face a 2001/2002, verifica-se uma diminuição do 

número de estabelecimentos com esta valência, e por consequência 

do número de salas, bem como do número de alunos inscritos. 
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• Ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, esta foi a que mais se 

alterou, fruto da implementação das atuais políticas educativas, que 

recomendam o encerramento dos estabelecimentos de ensino com 

menos de 20 alunos. No ano letivo 2012/2013 existiam 21 

estabelecimentos com o 1.º ciclo. Comparativamente com 2001/2002 

verificou-se o encerramento de 16 estabelecimentos, 

maioritariamente implantados nas áreas mais rurais. 

• Em termos do 2.º ciclo do Ensino Básico, mantém-se a oferta em 

3 estabelecimentos de ensino, localizados em Mira de Aire (com 11 

salas e um estado de conservação razoável), Porto de Mós (com 12 

salas de ensino e um estado de conservação mau) e Juncal (Instituto 

Educativo do Juncal com as valências de 2.º e 3.º ciclos do Ensino 

Básico e ainda Ensino Secundário, que no total apresenta 44 salas e 

um estado de conservação bom). 

• No que diz respeito ao 3.º ciclo do Ensino Básico e ao Ensino 

Secundário, existem 3 estabelecimentos de ensino com estas 

valências localizados em Porto de Mós (com 41 salas e um estado de 

conservação razoável), Mira de Aire (21 salas e razoável estado de 

conservação) e Juncal (Instituto Educativo do Juncal com as valências 

de 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e ainda Ensino Secundário, que 

no total apresenta 44 salas e um estado de conservação bom). 

 

Para além da análise à situação atual e variação em termos de 

equipamentos educativos, importa perceber como evoluiu o número de 

alunos matriculados nos vários níveis de ensino, uma vez que esta última 

influencia a primeira. 

De acordo com indicadores dos anuários estatísticos do INE para a Região 

Centro, a partir dos quais foi construído o Gráfico seguinte, e considerando 

a variação 2001/2002 face 2011/2012, apenas ao nível do 1.º ciclo de 

escolaridade é possível observar uma diminuição ao número de alunos 

matriculados no concelho de Porto de Mós. Nos restantes níveis de 

escolaridade a evolução é ligeiramente positiva, apesar de a partir de 
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2010/2011 existir a tendência para uma diminuição do número de 

matrículas no 3.º ciclo e no secundário. 

 

Gráfico 3 - Evolução do Número de Alunos Matriculados por Nível de Ensino 

no concelho de Porto de Mós (Fonte: INE, 2003; INE, 2004; INE, 2004; INE 

2006; INE, 2007; INE, 2008; INE, 2009; INE, 2010; INE, 2011 e INE, 

2012). 

 

Em Porto de Mós o ano letivo de 2008/2009 destaca-se por um pico de 

alunos matriculados (4 505), uma vez que em 2001/2002 se registaram 4 

121 alunos matriculados e em 2011/2012, 4 258. 

Em termos de taxas de retenção e desistência (Quadro abaixo), têm-se 

verificado bastantes oscilações, embora se possa dizer que a tendência é 

para a redução. No último ano letivo (com dados estatísticos) deu-se um 

substancial aumento desta taxa ao nível do ensino básico (em especial por 

influência do 2.º ciclo), e uma redução significativa ao nível do ensino 

secundário (que passou de 22,5 para 12,8%). 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

Pré escolar

1.º Ciclo

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Secundário



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-186- 

Quadro 28 - Taxas de retenção e desistência no ensino básico e secundário 

no concelho de Porto de Mós (Fonte: DGEEC, 2013). 

Nível de Ensino 
Ano letivo 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

Ensino básico 7,5 5,6 7,1 5,9 6,3 4,5 4,9 7,3 

1.º Ciclo 3,1 2,9 4,2 3,1 5,0 3,8 1,2 3,3 

2.º Ciclo 5,7 5,1 5,3 5,0 6,7 2,5 3,9 7,5 

3.º Ciclo 14,2 9,0 11,9 9,7 7,7 6,8 10,0 12,0 

Ensino 
secundário 27,0 28,4 20,6 23,3 14,4 15,4 22,5 12,8 

 

A taxa de bruta de escolarização ao nível do ensino básico é a que 

apresenta maior valor no último ano letivo com dados estatísticos (Quadro 

abaixo), e por sua vez a taxa ao nível da pré-escolarização é a que 

apresenta valor mais baixo. Ao longo dos anos verificou-se um aumento das 

taxas brutas de escolarização. 

Quadro 29 - Taxas de escolarização no concelho de Porto de Mós (Fonte: 

DGEEC, 2013). 

Taxas 
Ano letivo 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

Taxa bruta de pré-
escolarização 92,3 92,6 96,5 100,5 97,9 100,0 97,6 105,0 

Taxa bruta de 
escolarização - Ensino 
básico 

115,5 116,3 114,0 117,5 123,5 124,0 121,1 117,8 

Taxa bruta de 
escolarização - Ensino 
secundário 

91,6 92,3 95,8 85,6 100,7 100,4 106,8 105,3 

Taxa real de pré-
escolarização 

91,7 91,1 95,6 99,7 96,7 98,9 95,9 100,0 

 

Em termos da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, importa ter em 

consideração os objetivos definidos pelo PROT-Centro em matéria de 

equipamentos e serviços de Educação e Formação, com vista à prossecução 

dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos nesta 

componente, competirá à Administração Central e à Administração Local: 
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1. Organizar uma rede de Escolas Básicas Integradas a nível regional. A 

educação pré-escolar, o 1.º, 2.º e 3.º ciclo devem funcionar de forma 

articulada, para dar coerência pedagógica a todo o funcionamento da 

escolaridade básica e da educação pré-escolar. 

2. A rede de equipamentos de educação pré-escolar deve articular a 

rede pública e a rede privada e solidária, para que todas as crianças 

entre os 3 e os 5 anos possam frequentar este nível de escolaridade e 

de forma a permitir um alargamento do horário escolar. As escolas 

devem garantir o funcionamento em horário a tempo inteiro, 

assegurando as “atividades extra curriculares” com acesso a recursos 

adequados (sala de informática, sala de recursos, ginásio, biblioteca, 

refeitório). 

3. No 2.º e 3.º ciclo e secundário deve-se garantir uma maior 

racionalização de recursos em prole de uma melhor qualidade da 

prestação dos serviços. Deve-se diminuir o número de unidades de 

gestão e haver uma melhor partilha e qualidade de recursos 

materiais (refeitório, polivalente, sala de atividades, biblioteca) e 

imateriais (gestão e projetos integrados). Neste âmbito, a oferta de 

equipamentos deve contribuir para a consolidação do modelo de 

sistema urbano. 

4. Deve-se desenvolver conselhos intermunicipais, apoiados na 

definição de territórios educativos supra municipais, que possibilitem 

a construção de Cartas Educativas regionais ou sub-regionais. Estas 

cartas devem definir programas educativos específicos, 

designadamente ao nível do ensino secundário e profissional, uma 

melhor articulação de recursos humanos e físicos e o 

desenvolvimento de uma oferta formativa melhor adaptada às 

necessidades do mercado de trabalho e à procura existente. 

5. A nível regional, deve ser valorizada e melhorada a articulação entre 

a rede de agrupamentos de escolas básicas, escolas do ensino 

secundário, profissionais, centros de formação profissional e outras 

instituições formadoras, de forma a permitir o desenvolvimento de 

uma rede de cursos profissionalizantes, de acordo com as 
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necessidades do tecido económico e de forma a serem atingidas as 

metas consagradas no Programa das Novas Oportunidades. 

6. A nível regional, deve-se desenvolver formas institucionais de 

articulação entre a rede de escolas do ensino secundário, a rede de 

estabelecimentos do ensino superior, e outras entidades formativas, 

de modo a permitir uma sequencialidade coerente nas áreas de 

formação e a uma melhor adequação às necessidades da procura. 

 

A análise e dimensionamento da rede escolar dos municípios está 

preconizada, atualmente, no âmbito da Carta Educativa (DL n.º 7/2003, 15 

de Janeiro, e legislação complementar), a qual é “a nível municipal, o 

instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e 

equipamentos educativos, a localizar no concelho, de acordo com as ofertas 

de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a 

melhor utilização dos recursos educativos no quadro do desenvolvimento 

demográfico e socioeconómico de cada município” (Carta Educativa de Porto 

de Mós18), sendo que no âmbito da legislação vigente as propostas da Carta 

Educativa devem ser integradas nos Planos Diretores Municipais. Como o 

município de Porto de Mós possui Carta Educativa, homologada em 2007, a 

1.ª revisão do PDM deve verter as orientações e propostas constantes deste 

documento. 

                                                           
18 Carta Educativa de Porto de Mós – http://www.municipio-
portodemos.pt/userfiles/File/Menu/ServicosMunicipais/Gabinete%20de%20Educacao/Gabinet
e_Educacao_Carta_Educativa.pdf 
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Figura 14 – Territórios educativos do concelho de Porto de Mós (Fonte: 

Carta Educativa do concelho de Porto de Mós). 

 

Os territórios educativos ilustrados na Figura acima foram criados de modo 

a que os alunos pertençam à zona pedagógica mais próxima da sua área de 

residência, por forma a minimizar os tempos de deslocação casa/escola, e 

obter assim um melhor rendimento escolar. Uma das definições de território 

Educativo é “um espaço geográfico que assegure o comprimento da 

escolaridade obrigatória em funcionamento vertical e horizontal integrado. 

Deve ser servido em boas condições por um conjunto de instalações de 

Educação Pré-escolar e de Ensino Básico interdependentes e 

complementares sob o ponto de vista pedagógico e de gestão de recursos” 
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(DREL, 2001 in Carta Educativa de Porto de Mós). No caso do concelho de 

Porto de Mós existem dois: o de Mira de Aire e o de Porto de Mós. 

Para cada um dos níveis de ensino, a Carta Educativa preconiza um 

conjunto de intervenções no parque escolar de Porto de Mós: 

1. Reordenamento da Rede de Ensino Pré-Escolar 

Dado que a maior parte dos atuais estabelecimentos de pré-escolar 

encontram-se próximos dos de 1.º Ciclo do Ensino Básico, a construção de 

salas polivalentes para usufruto de ambos é uma das medidas 

apresentadas. Assim, deverão constituir-se “Polos Escolares”, ou seja, a 

agregação num só espaço (o que não significa num só edifício) de ensino 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo que tal só é possível quando 

os estabelecimentos de ensino se encontram implantados no mesmo 

terreno ou em terrenos contíguos.  

Encontravam-se propostos na Carta Educativa os seguintes “Polos 

Escolares”: 

1. Alqueidão da Serra; 

2. Calvaria de Cima; 

3. São Jorge; 

4. Juncal; 

5. Mira de Aire; 

6. Cruz da Légua – o município decidiu construir o centro escolar não 

em Cruz da Légua, mas sim nas Pedreiras; 

7. Fonte do Oleiro (São João Baptista); 

8. Tojal de Cima (São Pedro); 

9. São Bento – o projeto já se encontra executado; o edifício da Junta 

de Freguesia passou a funcionar como EB1 dado a contiguidade do 

estabelecimento do pré-escolar, tendo sido a Junta de Freguesia 

transferida para a antiga EB1; 

10.Serro Ventoso – o projeto já foi executado. 
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2. Reordenamento da Rede de 1º Ciclo do Ensino Básico  

De uma forma geral, o reordenamento da rede de escolas do 1º Ciclo no 

município passa pelo melhoramento das condições infraestruturais de 

algumas escolas, mas também pelo encerramento de outras, 

acompanhando as orientações da reforma do sistema de ensino.  

A maior parte dos projetos preconizados tinha como horizonte temporal o 

presente ano letivo, sendo de destacar que nenhuma das medidas previa a 

construção de novos estabelecimentos, apenas ampliações. Das escolas 

sinalizadas para encerramento mantém-se em funcionamento as de Casais 

Garridos (Juncal) e Tremoceira (Pedreiras). Como já foi referido no ponto 

anterior, também ocorreu uma alteração ao definido na Carta Educativa 

relativamente ao “Pólo Escolar” em Cruz da Légua, já que este vai ser 

construído nas Pedreiras (CMPM, 2013b). 

3. Reordenamento da Rede de 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário  

A Carta Educativa propõe a manutenção da situação existente para a escola 

de Mira de Aire e a relocalização da escola de Porto de Mós, tendo em conta 

o estado de degradação das instalações da escola, a falta de 

estacionamento para professores e funcionários, os maus acessos e, ainda, 

a perigosidade associada à via principal de entrada e saída da escola – EN 

243, que regista um fluxo de tráfego muito intenso (CMPM, 2013b). 

Quanto ao local proposto para a implementação do novo edifício, propõe-se 

que seja junto à Escola Secundária de Porto de Mós, para permitir o uso 

comum de alguns equipamentos de apoio ao ensino, como é o caso do 

refeitório ou dos elementos desportivos (CMPM, 2013b). 

É também de equacionar a possibilidade da junção dos 2.º e 3.º Ciclos de 

Ensino Básico na mesma escola, ficando apenas a funcionar o Ensino 

Secundário na atual Escola Básica 3.º Ciclo e Ensino Secundário de Porto de 

Mós, e assim libertaria espaço para a instalação do Ensino Profissional junto 

do Ensino Secundário (CMPM, 2013b). 
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Os Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social têm com 

objetivo satisfazer as necessidades de grupos sociais mais carentes ou 

escalões etários mais dependentes, baseando a sua ação na tentativa da 

satisfação das necessidades específicas das crianças, dos jovens e dos 

idosos. No concelho de Porto de Mós, essa ação passa por: 

Apoio à infância 

No ano letivo de 2001/2002, no município de Porto de Mós, existiam 5 

unidades com a valência creche, as quais apoiavam 168 crianças, num total 

de 14 salas, apresentando uma taxa de cobertura de aproximadamente 

21% (segundo CMPM, 2011). 

À data de 2013, e segundo CMPM, 2013b, existiam 4 unidades com a 

valência de creche (considerando apenas os equipamentos públicos e as 

IPSS), que prestavam apoio a 186 crianças, tendo capacidade para 193, o 

que se traduz numa taxa de ocupação média de 96%, apesar das unidades 

localizadas nas Pedreiras e em Porto de Mós terem uma ocupação de 100%, 

e o do Juncal encontrar-se sobrelotado. 

Quadro 30 – Creches no concelho de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2013b). 

Localidade Entidade Nº utentes Capacidade 

Mira de Aire Abrigo Familiar Casa de São José de Mira 
de Aire 41 50 

Juncal 
Centro Paroquial de Assistência da 

Freguesia do Juncal 52 50 

Porto de Mós Santa Casa da Misericórdia 60 60 

Pedreiras Associação de Apoio Infantil de Pedreiras 33 33 

Total 186 193 

 

Em termos de Centros de Atividades de Tempos Livres (ATL), no ano letivo 

2001/2002, existiam 5 unidades localizadas nas freguesias de Alqueidão da 

Serra, Calvaria de Cima (duas unidades privadas), Juncal e São Pedro, as 

quais apoiavam 178 crianças. Nesta data, estavam lotadas as capacidades 

dos ATL das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 
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Quadro 31 – Centros de Atividade de Tempos Livres públicos no concelho 

de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2013b). 

Localidade Entidade 
Nº 

utentes Capacidade 
Estado de 

conservação 

Mira de Aire Abrigo Familiar Casa de São 
José de Mira de Aire 

50 40 Bom 

Alqueidão da 
Serra 

Casa do Povo de Alqueidão da 
Serra 10 24 Razoável 

Calvaria de Cima 
Centro de Dia da Casa do 
Povo de Calvaria de Cima 71 - Razoável 

Porto de Mós Santa Casa da Misericórdia 17 30 - 

Total 148 - - 

 

Pela análise do Quadro acima percebe-se que atualmente existem 4 

unidades públicas de ATL que prestam apoio a 148 crianças, verificando-se 

que se deu o encerramento da unidade com esta valência no Juncal. 

 

Apoio aos idosos 

Em 2003, data de elaboração dos Estudos de Análise e Diagnóstico, a 

situação relativamente ao apoio social a idosos restringia-se à existência de 

5 lares, 5 centros de dia e 2 centros de convívio, que se encontravam quase 

todos lotados ou muito próximo da lotação, o que representava uma taxa 

de cobertura aproximada de 7,2%, ultrapassando largamente os 3,5% 

indicado pelas normas para a programação de Equipamentos Coletivos 

(DGOTDU – 2002). Estes equipamentos prestavam apoio a cerca de 308 

utentes e localizavam-se nas freguesias de Alqueidão da Serra, Juncal, Mira 

de Aire, Pedreiras e São Pedro (adaptado de CMPM, 2011). Também nestas 

freguesias encontrava-se a valência de apoio domiciliário, que prestava 

apoio a 150 utentes. 

Durante os anos que decorreram após a elaboração dos estudos de 

caraterização, verificaram-se algumas alterações significativas na dotação 

concelhia neste tipo de valências, tendo-se verificado uma aposta nos 

mesmos. Considerando apenas as respostas das IPSS, para o ano de 2013, 

verifica-se a existência de 4 lares, 7 centros de dia e 2 centros de convívio, 

abrangendo as localidades de Mira de Aire, Cruz da Légua, Alqueidão da 
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Serra, Calvaria de Cima, Porto de Mós e Juncal. Em termos de apoio 

domiciliário, existem 7 unidades com esta valência localizadas nas 

localidades de Mira de Aire, Cruz da Légua, Alqueidão da Serra, Calvaria de 

Cima, Porto de Mós, Juncal e Mendiga (veja-se Quadro seguinte). 

No conjunto, estes equipamentos dão apoio a 631 idosos, num contexto de 

capacidade para 751. Considerando a população idosa recenseada em 2011 

(5060 idosos), verifica-se uma taxa de cobertura estimada na ordem dos 

13%, substancialmente superior ao que existia em 2003 (CMPM, 2013b). 

Quadro 32 – Centros de Apoio Social a idosos fornecidos por IPSS no 

concelho de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2013b). 

Localidade Entidade Valência Utentes Capacidade 

Mira de Aire 

Abrigo Familiar Casa de 
São José de Mira de Aire 

Lar 36 38 

Centro de Dia 3 15 

Associação Amparo 
Familiar de Mira de Aire 

Centro de Dia 22 30 

Centro de Convívio 24 30 

Apoio Domiciliário 57 57 

Cruz da Légua Associação de Bem-Estar 
da Cruz da Légua 

Centro de Dia 15 20 

Lar 59 62 

Apoio Domiciliário 56 60 

Alqueidão da 
Serra 

Casa do Povo de Alqueidão 
da Serra 

Centro de Convívio 5 30 

Centro de Dia 22 30 

Apoio Domiciliário 42 42 

Calvaria de 
Cima 

Centro de Dia da Casa do 
Povo de Calvaria de Cima 

Centro de Dia 17 15 

Apoio Domiciliário 23 42 

Porto de Mós Santa Casa da Misericórdia 

Centro de Dia 12 30 

Lar 58 60 

Apoio Domiciliário 41 49 

Juncal Solar do Povo do Juncal 

Centro de Dia 27 30 

Lar 26 27 

Apoio Domiciliário 44 42 

Mendiga Centro de Apoio Social da 
Serra de Aire e Candeeiros Apoio Domiciliário 42 42 

Total 631 751 

 

Em termos da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, importa ter em 

consideração os objetivos definidos pelo PROT-Centro em matéria de rede 
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de equipamentos e serviços de Apoio Social, com vista à prossecução dos 

interesses públicos e dos objetivos estratégicos, competirá à Administração 

Central e à Administração Local e a outras instituições públicas ou privadas: 

1. Conceber Planos de Desenvolvimento Social a nível regional e/ou 

sub-regional, que façam um diagnóstico e definam uma estratégia 

sócio territorial, atendendo às prioridades definidas na política 

nacional (combate à pobreza das crianças, idosos e famílias, a 

correção das desvantagens de educação e formação, e a integração 

de deficientes e imigrantes) e à diversidade de contextos sócio 

territoriais (de acordo com as caraterísticas das estruturas 

sociodemográficas e os níveis e tipologia dos problemas presentes e 

emergentes). Neste âmbito, devem também ser criados sistemas de 

monitorização e avaliação das políticas sociais em termos territoriais. 

2. Dar resposta às necessidades de criação de novos lugares em 

equipamentos de apoio a crianças e jovens, garantindo taxas de 

cobertura nas áreas de maior densidade e níveis de equidade 

territorial nas áreas de baixa densidade. 

3. Dar resposta às necessidades de criação de novos equipamentos de 

apoio a idosos, nomeadamente lares de idosos, garantindo taxas de 

cobertura nas áreas de maior densidade e soluções adequadas às 

caraterísticas sociodemográficas das áreas de baixa densidade. 

4. Ao nível da deficiência e saúde mental, deverá promover-se a 

instalação de equipamentos supramunicipais seguindo o modelo do 

sistema urbano da região. 

5. Numa perspetiva intersectorial, a segurança social e os serviços de 

saúde devem caminhar para a conclusão da rede de cuidados 

continuados, na qual as unidades de convalescença se instalam junto 

dos hospitais e as unidades de média e longa duração se encontram 

mais disseminadas pelo território. Por outro lado, a segurança social 

e os serviços de educação devem articular a oferta de serviços na 

área da educação pré-escolar, da escola a tempo inteiro, e da 

educação e da formação para todos e ao longo da vida.  
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No que diz respeito à proposta da 1.ª revisão do PDM, uma vez que se 

prevê uma redução da taxa de natalidade (no horizonte 2021) e tendo em 

conta a capacidade das creches instaladas no município, não haverá 

necessidade de construção de mais equipamentos com esta valência. 

Contudo, a atual capacidade de resposta de alguns dos equipamentos 

instalados, como o da Santa Casa da Misericórdia em Porto de Mós e o facto 

de existirem utentes em lista de espera, será de equacionar a construção de 

mais uma unidade na vila, ou a expansão da existente. No que toca aos 

ATL, propõe-se um alargamento da rede de ATL a pelo menos mais três 

unidades, podendo-se utilizar, para o efeito, as instalações de algumas 

escolas básicas que foram desativadas. Destaca-se aqui o sector sudoeste 

do concelho, por não possuir nenhum equipamento com esta valência (área 

de Arrimal/Mendiga). Em termos de apoio a idosos, face ao aumento da 

população idosa para o horizonte 2021, e admitindo uma taxa de cobertura 

de 20% também para esse ano, o concelho tem necessidade de ampliar a 

sua dotação a este nível a mais quatro centenas de idosos. 

Quadro 33 – Necessidades previsíveis de apoio social à população idosa do 

concelho de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2013b). 

Tipologia 
Capacidade 

em 2013 
Utentes 
em 2013 

Necessidades 
em 2021 

Diferencial entre 
necessidades em 2021 
e capacidade em 2013 

Lar 187 179 

1 155 404 
Centro de Dia 170 118 

Centro de Convívio 60 29 

Apoio Domiciliário 334 305 

Total 751 631 1 155 404 

 

Desta forma, e face aos valores descritos anteriormente, quer em termos 

de carências atuais, bem como de necessidades futuras, propõem-se as 

seguintes intervenções: 

1. Diversidade das valências de apoio social a idosos; 

2. Implementação de equipamentos nas freguesias onde não existem e 

que, simultaneamente, são as que apresentam maiores índices de 
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dependência de idosos e de envelhecimento, como as de Alcaria, São 

Bento e Serro Ventoso. 

3. Integração das orientações desenvolvidas pela Rede Social de Porto 

de Mós. 

Quadro 34 – Equipamentos propostos de apoio a idosos para 2021, no 

concelho de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2013b). 

Tipologia Critério de Dimensionamento 
Unidades 
Propostas Localidades 

Lar de idosos 
Unidade para 30 a 40 pessoas 

Área útil – 24 m2/pessoa 
Área de construção – 32 m2/pessoa 

6 
Mira de Aire (1); Porto 
de Mós (3); Juncal (1); 

Arrimal e/ou Mendiga (1) 

Centro de Dia 
Unidade para 40 a 50 pessoas 

Área útil – 5,5 m2/pessoa 
Área de construção – 7 m2/pessoa 

2 
Mendiga e/ou Arrimal 

(1); São Bento ou 
Alcaria 

Centro de 
Convívio 

Unidade para 40 a 50 pessoas 
Área útil – 3 m2/pessoa 

Área de construção – 4 m2/pessoa 
2 

São Bento e Serro 
Ventoso 

Apoio 
domiciliário - 1 Serro Ventoso ou Alcaria 

Total 11 - 

 

Os Equipamentos de Saúde considerados no âmbito da 1.ª revisão do 

PDMPM englobam a tipologia de centros de saúde, extensões do centro de 

saúde e ainda as farmácias. A prestação de cuidados de saúde diferenciados 

deve assentar num modelo que garanta a equidade territorial. No caso 

concreto do município de Porto de Mós, o seu hospital de referência é o 

Hospital de Santo André, em Leiria, o também chamado Centro Hospitalar 

de Leiria, EPE. 

Centro de Saúde e Extensões 

Em 2003, aquando da elaboração dos Estudos de Análise e Diagnóstico, 

existia um Centro de Saúde em Porto de Mós e extensões do mesmo em 

todas as freguesias. O Centro de Saúde tinha um estado de conservação 

bom, e das suas extensões, apenas 3 delas tinham também um bom estado 

de conservação (Pedreiras, Mira de Aire e Calvaria de Cima), 2 

encontravam-se com um estado razoável (Mendiga e Arrimal), 3 com um 
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estado mau (Alvados, São Bento e Serro Ventoso) e as restantes com um 

péssimo estado de conservação (Alcaria, Alqueidão da Serra e Juncal). 

À data de 2013, alterou-se um pouco a situação de 2003, na medida em 

que encerraram as extensões de saúde existentes em Alcaria e Alvados. 

Verifica-se então a manutenção do Centro de Saúde de Porto de Mós (que 

conta com a habitual prestação de cuidados de saúde, nomeadamente, 

consultas, serviços de enfermagem, entre outros, e não possui nenhuma 

unidade de internamento) e extensões de saúde nas restantes freguesias – 

Alqueidão da Serra, Arrimal, Calvaria de Cima, Juncal, Mendiga, Mira de 

Aire, Pedreiras, São Bento e Serro Ventoso. Destas, apenas a existente em 

Alqueidão da Serra apresenta um mau estado de conservação (à data de 

2010). 

Quadro 35 - Centros de Saúde e Extensões de Saúde existentes em Porto 

de Mós, em 2013, e dados de 2010 (Fonte: CMPM, 2013b)  

Equipamento 
Nº 

Utentes 

Nº Utilizadores 
(Janeiro a 

Outubro 2010) 

Nº Utentes em 
lista de espera 
(sem Médico 

Família) 

Estado de 
conservação 

Centro de Saúde 
Porto de Mós 7 351 5 059 0 Bom 

Extensão de Saúde 
de Alqueidão da 

Serra 
1 865 1 105 0 Mau 

Extensão de Saúde 
de Arrimal 815 557 0 Razoável 

Extensão de Saúde 
de Calvaria de Cima 2 460 1 666 0 Bom 

Extensão de Saúde 
de Juncal 

3 659 2 265 0 Bom 

Extensão de Saúde 
de Mendiga 1 028 823 0 Razoável 

Extensão de Saúde 
de Mira de Aire 5 244 3 043 0 Bom 

Extensão de Saúde 
de Pedreiras 2 905 1 849 0 Razoável 

Extensão de Saúde 
de São Bento 907 688 907 Bom 

Extensão de Saúde 
de Serro Ventoso 

1 312 1 105 0 Bom 
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No que diz respeito ao pessoal ao serviço no Centro de Saúde de Porto de 

Mós e nas suas Extensões, existiam no ano de 2011, segundo o Anuário 

Estatístico para a Região Centro, 13 médicos e 17 enfermeiros. 

No Quadro seguinte apresenta-se o número de enfermeiros e de médicos 

por 1 000 habitantes em Portugal, no concelho de Porto de Mós e na região 

e sub-região das quais fazem parte o concelho, para o período de 2003 a 

2012. Da sua análise constata-se que o número de enfermeiros por 1 000 

habitantes tem vindo aumentar em todas as unidades territoriais em 

análise. No que se refere ao número de médicos por 1 000 habitantes, este 

tem também vindo a aumentar em todas as unidades territoriais à exceção 

do concelho de Porto de Mós, onde o valor foi constante entre 2003 e 2012. 

Quadro 36 – Enfermeiros e médicos por 1 000 habitantes (Fonte: INE, 

2005; INE, 2008; INE, 2010; e INE, 2013). 

Unidade 
Territorial 

Enfermeiros por 1 000 habitantes Médicos por 1 000 habitantes 

2003 2007 2009 2012 2003 2007 2009 2012 

Portugal 4,2 5,1 5,6 6,2 3,3 3,6 3,8 4,2 

Região 
Centro 

4,2 5,0 5,5 6,2 2,8 3,1 3,3 3,8 

Sub-região 
Pinhal 
Litoral 

3,2 3,6 4,0 4,6 1,6 1,7 1,8 2,1 

Porto de Mós 1,0 1,2 2,0 2,1 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Farmácias 

Segundo a Análise e Diagnóstico efetuada ao município, em 2003, existiam 

oito farmácias no concelho de Porto de Mós que se localizavam nas 

freguesias de Alqueidão da Serra, Calvaria de Cima, Juncal, Mendiga, Mira 

de Aire (2 farmácias), Pedreiras e Porto de Mós. 

Segundo CMPM, 2013b, existem agora 9 farmácias no município, 

distribuídas pelas freguesias de Alqueidão da Serra, Calvaria de Cima, 

Juncal, Mendiga, Mira de Aire, Pedreiras, Porto de Mós (S. Pedro) e São 

Bento.  
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Quadro 37 – Farmácias por 1 000 habitantes (Fonte: INE, 2005; INE, 2008; 

INE, 2010; e INE, 2013). 

Unidade Territorial 
Farmácias por 1 000 habitantes 

2003 2007 2009 2012 

Portugal 0,3 0,3 0,3 0,3 

Região Centro 0,3 0,3 0,3 0,3 

Sub-região Pinhal 
Litoral 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Porto de Mós 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

O Quadro acima demonstra que não tem existido alterações ao nível da 

cobertura de farmácias, sendo de salientar que é o concelho quem 

apresenta um maior número de farmácias por 1 000 habitantes, quando 

comparado com a sub-região, a região e mesmo com o país. 

 

No âmbito da 1.ª revisão do PDMPM, volta a destacar-se a importância do 

definido em termos de PROT-Centro em matéria de rede de equipamentos e 

serviços de saúde, com vista à prossecução dos interesses públicos e dos 

objetivos estratégicos estabelecidos nesta componente, competirá à 

Administração Central, em colaboração com a Administração Local: 

1. Reestruturar os Serviços de Saúde Pública Locais de forma a 

proporcionarem uma utilização adequada dos instrumentos 

epidemiológicos essenciais ao cumprimento das suas funções, o que 

significa que os Serviços de Saúde Pública Locais devem organizar-se 

de acordo com critérios geodemográficos. Neste âmbito, é 

fundamental articular a organização dos serviços ao modelo de 

sistema urbano regional, trabalhando em rede, de acordo com as 

necessidades de saúde, as condições de acessibilidade, e a 

necessidade de reforçar a qualidade e a eficiência do sistema. 

2. No âmbito dos cuidados de saúde primários, os centros de saúde, as 

unidades de saúde familiar, os serviços de saúde ao domicílio, as 

unidades móveis de saúde e os serviços multisserviços de 
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proximidade devem garantir uma oferta de serviço de qualidade, 

assente num modelo que garanta a equidade territorial: 

a. Os Centros de Saúde devem abranger áreas com uma 

dimensão geodemográfica que permita vigilância e gestão 

epidemiológica para a maioria dos fenómenos saúde-doença. 

Para atingir a referida dimensão geodemográfica, podem ser 

agrupados centros de saúde, não prejudicando a identidade e a 

denominação dos centros de saúde existentes. Os 

Agrupamentos de Centros de Saúde permitem uma gestão 

articulada e integrada de recursos com uma área de influência 

até 50 000 utentes nas zonas menos povoadas e 200 000 nas 

mais povoadas. Os centros de saúde, e implicitamente os 

agrupamentos de centros de saúde, devem assumir-se como 

centros de recursos de intervenção na comunidade e dinamizar 

uma participação efetiva dos utentes e das comunidades. Na 

Região Centro devem funcionar 18 agrupamentos de Centros 

de Saúde; 

b. De forma a responder com mais qualidade aos desafios que se 

colocam atualmente aos cuidados de saúde primária, as 

Unidades de Saúde Familiar são, ou devem vir a ser, as 

unidades elementares de prestação de cuidados individuais e 

familiares, garantindo a prestação de cuidados de saúde 

gerais, de forma personalizada, com continuidade e 

acessibilidade. Esta responsabilidade focaliza-se num grupo de 

cidadãos que, em geral, varia entre 4 000 e 14 000 utentes; 

c. As unidades móveis devem constituir uma forma de levar os 

cuidados primários a populações muito isoladas, 

designadamente nos territórios de baixa densidade, ou a 

grupos populacionais específicos (grupos de elevado risco de 

saúde e/ou social; 

d. De forma a ser melhorada a prestação de cuidados de saúde 

ao domicílio, os Centros de Saúde /Unidades de Saúde Familiar 
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devem ser dotados dos recursos logísticos e materiais 

necessários e adequados à população presente. 

3. A prestação de cuidados de saúde diferenciados é, dentro da Região 

Centro, da responsabilidade da Rede Hospitalar: Centro Hospitalar de 

Coimbra, Hospitais da Universidade de Coimbra, Guarda, Viseu, 

Tondela, Leiria, Aveiro, Centro Hospitalar da Cova da Beira (Covilhã e 

Fundão), Hospital Amato Lusitano (Castelo Branco), Centro Hospitalar 

Psiquiátrico Sobral Cid de Coimbra, Centro de Medicina de 

Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, Águeda, Seia, Águeda, 

Visconde Salreu (Estarreja), Anadia, Pombal e Cantanhede. 

4. A Rede de Serviços de Urgência deve possuir as valências e os meios 

necessários à prestação de um serviço de emergência de qualidade. 

5. Fomentar a interligação entre centros de saúde-hospitais, via 

Unidades Locais de Saúde, de forma a favorecer uma abordagem 

sistémica da saúde, ou seja a organização e prestação dos cuidados 

de saúde centrada no cidadão. 

6. As tecnologias de informação e comunicação (TIC) e os serviços de 

telemedicina devem também contribuir para uma melhor gestão 

integrada do utente, centrada no cidadão e na resposta às suas 

necessidades. 

 

Face à população esperada para o ano de 2021, quer para o concelho de 

Porto de Mós, quer para as suas freguesias, verifica-se que não existirão 

necessidades ao nível de equipamentos de saúde, no horizonte do Plano. A 

intervenção neste domínio deve privilegiar a melhoria das condições de 

conservação e funcionamento das unidades de saúde já existentes, pelo que 

se propõe a substituição da extensão de saúde que se encontra em mau 

estado de conservação (Alqueidão da Serra). 

Ao nível da dotação de farmácias, a população esperada, em 2021, não irá 

exigir uma maior cobertura desta tipologia de equipamento. De facto, o 

concelho, com as suas nove farmácias, conseguirá responder aos critérios 

oficiais de capitação, apesar de estes terem baixado para os 3 500 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-203- 

habitantes/farmácia (9*3 500 = 31 500 habitantes, e a população esperada 

em 2021 não chega aos 25 000 habitantes) (segundo CMPM, 2013b). 

 

Os Equipamentos Desportivos presentes no concelho de Porto de Mós 

foram alvo de levamento em 2006/2007, aquando da elaboração da Carta 

Desportiva Municipal, que é um instrumento de apoio à decisão e que 

assume uma extrema importância no planeamento da rede de 

equipamentos desportivos a nível municipal. 

Segundo as Normas para a Programação de Equipamentos Coletivos 

(DGOTDU) e em conformidade com as recomendações do Conselho da 

Europa e do Conselho Internacional para a Educação Física e o Desporto 

(UNESCO), deve ser atribuída a quota global de 4 m2 de superfície 

desportiva útil por habitante. 

Em 2003, e segundo informação de CMPM, 2011, a oferta de equipamentos 

desportivos era marcada pela existência dos designados “pavilhões e salas 

de desporto” (24), seguidos pelos grandes campos de jogos (15), pelos 

pequenos campos de jogos (9) e ainda das piscinas (3). De acordo com os 

indicadores oficiais relativos à capitação de superfície desportiva útil (os já 

referenciados 4 m2/habitante), este concelho ficava um pouco aquém do 

definido oficialmente (3,8 m2/habitante). Não obstante, existia um conjunto 

de outras estruturas desportivas/lazer que permitiam completar esta oferta, 

nomeadamente, dois circuitos de manutenção, um clube hípico e dois 

campos de tiro. 

Todas as freguesias possuíam pelo menos uma instalação desportiva, no 

entanto verificavam-se grandes desigualdades espaciais na distribuição 

destes equipamentos quando aferidos com a respetiva população residente. 

Assim, à data existiam áreas úteis/habitante que oscilavam entre 1,0 

m2/habitante, na freguesia de Alcaria, e 7,2 m2/habitante, em Mendiga. 

Em 2013, e segundo o Quadro seguinte, são contabilizados 65 

equipamentos desportivos, destacando-se a tipologia de “pequenos campos 

de jogos” (27), seguido dos “grandes campos de jogos” (16) e depois das 

“salas de desporto” (11). Em menor número encontram-se as tipologias de 
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pavilhões (9) e piscinas/planos de água (2). As freguesias melhor dotadas 

em matéria de equipamentos são, naturalmente, as que integram a vila de 

Porto de Mós, seguida de Mira de Aire. As mais desfavorecidas são Alcaria e 

Alvados. 

O concelho de Porto de Mós apresenta, segundo CMPM, 2013b, uma área 

útil de 3,72 m2/hab. que continua a ser inferior ao valor recomendado 

oficialmente. Em termos das suas freguesias, existe alguma disparidade, 

sendo que algumas apresentam uma superfície desportiva útil superior ao 

valor de referência: Alqueidão da Serra (4,59 m2/hab.); Mendiga (4,50 

m2/hab.); Pedreiras (4,23 m2/hab.); São Bento (6,99 m2/hab.); São João 

Baptista (5,51 m2/hab.); e São Pedro (5,17 m2/hab.). Por tipologia de 

equipamento, também se verifica uma igual disparidade ao nível da sua 

distribuição territorial. Assim, as únicas que se encontram com valores 

superiores aos de referência são os “Grandes Campos de Jogos”, 

“Pavilhões” e “Salas de Desporto”. De referir que a fraca dotação das 

restantes tipologias resulta da sua inexistência em muitas freguesias, como 

por exemplo Alcaria, Alvados, Arrimal, Mendiga, Pedreiras e São Bento, ao 

nível dos “Pequenos Campo de Jogos”, existindo, também, apenas duas 

piscinas, ambas localizadas na vila de Porto de Mós. 

A Carta Desportiva Municipal salienta ainda que da quantidade de grandes 

campos de jogos existentes, isso não é sinónimo de boa dotação a este 

nível, já que alguns destes equipamentos não possuem qualidade e 

encontram-se em mau estado de conservação. 
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Quadro 38 – Equipamentos Desportivos no concelho de Porto de Mós 

(Fonte: CMPM, 2013b). 

Freguesia 

Grandes 
Campos de 

Jogos 

Pequenos 
Campos de 

Jogos 
Pavilhões Salas de 

Desporto 
Planos de 

Água Total 

N.º m2/hab. N.º m2/hab. N.º m2/hab. N.º m2/hab. N.º m2/hab. N.º m2/hab. 

Alcaria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Alqueidão 
da Serra 1 3,53 3 0,74 0 0,00 2 0,32 0 0,00 6 4,59 

Alvados 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Arrimal 1 0,00 0 0,00 1 1,54 0 0,00 0 0,00 2 1,54 

Calvaria 
de Cima 2 2,18 2 0,73 1 0,32 0 0,00 0 0,00 5 3,24 

Juncal 1 1,44 1 0,25 3 0,62 1 0,06 0 0,00 5 2,37 

Mendiga 1 3,54 0 0,00 1 0,95 0 0,00 0 0,00 2 4,50 

Mira de 
Aire 2 2,73 6 0,75 1 0,27 1 0,03 0 0,00 10 3,77 

Pedreiras 2 3,75 0 0,00 1 0,36 1 0,11 0 0,00 4 4,23 

São Bento 1 6,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,99 

São João 
Baptista 2 4,04 4 1,03 1 0,27 3 0,16 0 0,00 10 5,51 

São Pedro 2 3,2 7 1,46 0 0,00 3 0,27 2 0,24 14 5,17 

Serro 
Ventoso 1 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,24 

Total 16 2,7 27 0,58 9 0,31 11 0,10 2 0,03 65 3,72 

 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, e no que diz respeito aos 

equipamentos desportivos, estes não são tratados isoladamente no PROT-

Centro, ao contrário do que se verificou com os equipamentos educativos e 

de saúde, para os quais existiam um conjunto de orientações específicas. 

Contudo, existem referências aos equipamentos desportivos, 

nomeadamente no sector do turismo, onde se diz que ao nível da 

constituição dos núcleos de desenvolvimento turístico, é necessário associar 

equipamentos de recreio e lazer de ar livre (campos de jogos, piscinas, 

percursos pedonais e ciclovias, entre outros), incrementando a relação 

entre estas componentes. 

Também se pode associar uma oferta de equipamentos desportivos à 

definição de áreas incluídas na Estrutura Ecológica, uma vez que 

contribuem para uma funcionalidade e valorização dessas áreas, desde que 
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dimensionados de acordo com as especificidades do sistema onde se insere, 

para não colocar em causa as caraterísticas biofísicas que lhe conferem o 

estatuto para integrar a Estrutura Ecológica. 

Tendo em linha de conta o horizonte temporal 2021 e o cumprimento dos 

valores de referência de cobertura, o município carece de 6 862 m2 de área 

útil de equipamentos desportivos (veja-se Quadro seguinte). 

Quadro 39 - Área desportiva (SDU) proposta para o concelho de Porto de 

Mós, por freguesia, em 2021 (Fonte: CMPM, 2013b). 

Freguesias População 
2001 

População 
2021 

ISDU** 
2001 

ISDU** 
2021 

ISDU 2021 – 
ISDU 2001 

SDU* 
proposta 

Alcaria 256 233 0 

4 
m2/hab. 

4 930 

Alqueidão da 
Serra 1 813 1 699 4,59 0 0 

Alvados 558 443 0 4 1 771 

Arrimal 747 802 1,54 2,46 1 973 

Calvaria de 
Cima 

2 179 2 782 3,24 0,76 2 114 

Juncal 3 241 3 393 2,37 1,63 5 530 

Mendiga 1 016 851 4,5 0 0 

Mira de Aire 3 951 3 607 3,77 0,23 830 

Pedreiras 2 655 2 756 4,23 0 0 

Porto de 
Mós14 

953 732 10,68 0 0 

São Bento 5 788 6 268 6,99 0 0 

Serro Ventoso 1 114 945 0,24 3,76 3 553 

Concelho de 
Porto de Mós 24 271 24 509 3,72 0,28 6 862 

* SDU (Superfície Desportiva Útil) ou DFU (Dimensão Funcional Útil) é a superfície delimitada pelo traçado do 
jogo ou prática, acrescida de áreas de segurança mínimas necessárias que deve corresponder a 4m2/habitante. 
Resulta da multiplicação do ISDU necessário para 2021 face à população esperada para esse mesmo horizonte 

temporal. ** ISDU – Índice de Superfície Disponível Útil (m2/habitante). 

 

Face à exigência do elevado número de m2 de carência em termos de 

superfície desportiva útil, foi redefinida a previsão de equipamentos 

desportivos tendo por base a polarização da população em torno da vila de 

Porto de Mós, e das freguesias de Pedreira, Calvaria de Cima e Mira de Aire 

aliada à, estrutura etária atual e esperada, em 2021, onde se verifica uma 

diminuição da representatividade dos grupos etários mais jovens. Assim, a 

implantação de equipamentos deve fazer-se onde se encontra a população, 
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não fazendo sentido prever equipamentos desportivos nas freguesias onde 

a população é maioritariamente idosa. 

Neste sentido, e integrando as orientações da Carta Desportiva na presente 

revisão do PDM, o reordenamento da rede de equipamentos desportivos 

resume-se ao Quadro abaixo. 

Quadro 40 - Reordenamento da rede de equipamentos desportivos 

municipal (Fonte: CMPM, 2013b). 

Freguesia Lugar Equipamento Âmbito Observações 

Alqueidão 
da Serra 

Alqueidão 
da Serra 

Polidesportivo de Alqueidão da 
Serra Local Terminar Obras 

Campo de Jogos de Alqueidão da 
Serra Local 

Obras de 
Melhoramento 

Campo de Futebol de Alqueidão da 
Serra Local 

Obras de 
Melhoramento 

Alvados Alvados Pista de downhill Municipal 
/Regional 

Construção 

Calvaria 
de Cima São Jorge 

Campo de Futebol de São Jorge Local Obras de 
Melhoramento 

Campo Polidesportivo Local Construção 

Juncal 

Juncal 2 Campos polidesportivos Local Construção 

Chão 
Pardo 

Pavilhão Gimnodesportivo de Chão 
Pardo Local 

Obras de 
Melhoramento 

Cumeira 
de Cima 

Pavilhão da Associação Recreativa 
Cumeirense 

Local Obras de 
Melhoramento 

Mendiga Mendiga Campo das Silveiras Local Obras de 
Melhoramento 

Mira de 
Aire 

Mira de 
Aire 

Construção de 2 campos de ténis Local Construção 

1 Campo Polidesportivo Local Construção 

Estádio Manuel Donato Santos 
Municipal 

/Local 
Obras de 

Melhoramento 

Parque Desportivo de Mira de Aire Municipal 
/Local 

Construção 

Pedreiras Pedreiras 1 Campo Polidesportivo Local Construção 

São Bento São Bento Campo de Futebol de São Bento Local Obras de 
Melhoramento 

São Pedro 
Porto de 

Mós 

Ampliação do Parque Desportivo 
de Porto de Mós Municipal 

Obras de 
Ampliação 

Estádio Municipal Municipal Construção 

Serro 
Ventoso 

Serro 
Ventoso 1 Campo Polidesportivo Local Construção 
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No que diz respeito aos equipamentos culturais e de segurança e proteção 

civil, estes serão abordados no FCD Paisagem e Património Cultural e no 

FCD Fatores Biofísicos e Ambientais, respetivamente. 

 

 

Análise de Tendências 

O concelho de Porto de Mós tem vindo a sofrer um aumento demográfico, 

que foi na ordem dos 0,30% no período intercensitário de 2001 a 2011 

(valor inferior ao registado na sub-região Pinhal Litoral que foi de cerca de 

4%) e a análise dos indicadores relativos às projeções demográficas 

apontam para a continuação do aumento da população residente, na ordem 

dos 0,97% para o horizonte de 2021. 

Verifica-se, assim, que em Porto de Mós, no período temporal 2001-2011: 

• A população residente tem vindo a aumentar; 

• O grau de envelhecimento humano tem vindo a aumentar; 

• As taxas de crescimento efetivo e natural da população são 

negativas; 

• A taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade. 

Sendo assim, torna-se necessário desenvolver a centralidade do concelho 

de Porto de Mós, apostando, nomeadamente, na fixação de nova população 

que não viva no concelho apenas por questões habitacionais, mas que 

desenvolva no território concelhio a sua principal atividade. Da mesma 

forma, há que evitar a periferização das freguesias com menos população, 

minimizando o comportamento recessivo destas em termos de demografia 

(como se verificou nas freguesias de Alcaria, Alvados, Alqueidão da Serra, 

Mendiga, Mira de Aire, São Bento e Serro Ventoso), procurando torná-las 

mais atrativas para a fixação e manutenção das populações locais. Por outro 

lado, é de salientar a dinâmica urbana, demográfica e industrial das 

freguesias do noroeste (Calvaria de Cima, Juncal, Pedreiras, São João 

Batista e São Pedro). 
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O concelho de Porto de Mós apresenta uma dinâmica urbanística associada 

ao crescimento populacional e uma dependência funcional face a outros 

centros urbanos mais dinâmicos, sobretudo de Leiria, que é um dos 

concelhos da sub-região que mais viu a sua população aumentar no período 

2001-2011. Contudo, a reduzida dimensão da Vila de Porto de Mós dificulta 

a emergência de uma verdadeira centralidade. 

Tendo em conta a expressiva presença de população idosa e o aumento do 

índice de dependência de idosos, também se torna necessário continuar a 

apostar e incrementar as políticas de assistência social, uma vez que ao 

nível dos equipamentos de apoio social já se verificam carências. Estima-se 

que a população com mais de 65 anos continue a aumentar e que a 

tendência é que aumente a procura de serviços de apoio, quer se esteja no 

âmbito de adoção do futuro PDM ou não. Salienta-se o facto deste tipo de 

serviços atualmente ser já manifestamente insuficiente. Assim, terá que 

ocorrer um maior investimento e uma maior procura de serviços de apoio à 

terceira idade, nomeadamente centros de dia, serviços de proximidade, 

serviços de saúde e de apoio ao domicílio. Estes serviços terão de chegar às 

várias freguesias do concelho, principalmente aquelas que não usufruem de 

uma boa rede de transportes, para que não se tornem cada vez mais 

isoladas. 

No tocante à formação e educação, as principais linhas de orientação nesta 

área passam pela dinamização da oferta educativa, pelo combate à 

diminuição da população escolar, procurando apostar na fixação 

populacional, nomeadamente de casais jovens. Da mesma forma, há que 

investir na formação profissional e combater o êxodo da população juvenil 

por motivos de estudo e por motivos de trabalho. 

No sector da saúde, as infraestruturas existentes atualmente servem as 

necessidades do concelho. Assim, torna-se necessário apostar numa política 

de saúde que consiga suprir as dificuldades inerentes à existência de uma 

expressiva população idosa, com fraco poder de compra. 

Estas situações, em certos casos, designadamente no que respeita ao bem-

estar da população, poderão evoluir favoravelmente com a revisão do 

PDMPM, dado o eixo estratégico de “Melhoria da equidade e das condições 
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de bem-estar” que assenta no programa de reforço da cobertura dos 

equipamentos coletivos e promoção da integração social. Neste aspeto, a 

própria existência da revisão do PDMPM constitui uma oportunidade para 

melhorar significativamente a situação detetada. 

Como aspetos positivos dos indicadores sociais e de saúde destaca-se a boa 

rede de equipamentos de ensino, a implementação da Carta Educativa, a 

implementação da Carta Desportiva, a concretização do Programa Rede 

Social, a dinamização do centro de Desportos ao Ar Livre de Alvados e a 

existência de várias estruturas de lazer e desporto. Contudo, salienta-se a 

existência de equipamentos de saúde que funcionam em instalações que 

apresentam um mau estado de conservação. Com a implementação da 1.ª 

revisão do PDMPM prevê-se o reforço da rede de equipamentos coletivos e a 

melhoria da qualidade de algumas das unidades de saúde.  

Um dos aspetos negativos a salientar é o fraco nível de instrução e 

qualificação da mão-de-obra existente. Contudo, este aspeto poderá ser 

minimizado com as iniciativas dirigidas à formação profissional. 

No que diz respeito ao cenário da não implementação da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós é expectável que a situação em termos demográficos 

se mantenha e que o enquadramento existente se mantenha ou até mesmo 

se agrave em algumas situações, nomeadamente as questões sociais, falta 

de infraestruturas de apoio a idosos, entre outros.  

Relativamente ao cenário da implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto 

de Mós esperam-se algumas alterações, relativamente ao cenário anterior. 

Com a concretização da proposta de 1.ª revisão do PDM, nomeadamente as 

ações de valorização urbana e ambiental e o aprofundamento do papel da 

Vila de Porto de Mós no contexto sistema territorial e urbano da Alta 

Estremadura e, em particular, no eixo urbano Leiria/Batalha/Porto de Mós, 

poderão aumentar a capacidade atrativa de novos efetivos demográficos da 

sede do concelho. Face às opções estratégicas que emanam da 1.ª revisão 

do PDMPM, a situação poderá ser fortemente alterada com base naquela 

revisão, caso haja uma forte aposta no aprofundamento do papel da vila e 

do concelho no contexto do eixo urbano Leiria/Batalha/Porto de Mós; na 

promoção do desenvolvimento de funções urbanas que qualifiquem e 
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proporcionem uma maior centralidade (demográfica, económica e funcional) 

à sede de concelho; na implementação de ações de valorização urbana e 

ambiental da vila de Porto de Mós; e ainda no reforço de equipamentos 

coletivos. 

Espera-se que os projetos, medidas e ações associadas às opções 

estratégicas expostas contrariem e mitiguem as tendências negativas e 

potenciem as tendências positivas detetadas. 

 

 

6.3.2. Identificação dos efeitos 

O FCD Desenvolvimento Humano, no que respeita ao agregado relacionado 

com a quantidade e qualidade dos recursos humanos, isto é, com o seu 

comportamento demográfico (número de efetivos, natalidade, mortalidade, 

fertilidade e fecundidade) e as suas principais caraterísticas em termos de 

sexo, idade, instrução e qualificações, poderá vir sempre a ser alvo de 

impactes positivos, de forma mais direta ou indireta, por parte de todas as 

opções estratégicas ou, mais particularmente, das intervenções (projetos) 

que promovam a melhoria do ambiente urbano ou rural e das condições de 

operação das empresas. Trata-se de efeitos positivos, de médio/longo 

prazo e permanentes. 

Num contexto de progressivo envelhecimento dos residentes, tanto por via 

do aumento da esperança de vida, como pela diminuição da proporção da 

população mais jovem, o reforço da oferta de equipamentos, sobretudo no 

domínio do apoio social é fundamental. No entanto, considera-se que, para 

além dos equipamentos de segurança social, também deverão ser 

privilegiados as Creches e Jardim-de-infância, fatores essenciais e 

determinantes para que se possam cumprir dois objetivos de 

sustentabilidade: 

1) A criação de condições para uma melhor integração da mão-

de-obra ativa, sobretudo feminina, no mercado de trabalho; 
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2) O fortalecimento de níveis de qualidade de vida que venham a 

funcionar como um fator importante na decisão de fixação e 

atração de casais em idade fértil e que favoreçam a sua 

fecundidade. 

Como na proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós se encontram 

previstos os seguintes projetos no domínio dos equipamentos (segundo 

CMPM, 2013b): 

• Educação – ampliação e requalificação dos polos escolares de Juncal 

e de Porto de Mós; 

• Solidariedade e Segurança Social - Centro de Apoio Social das 

Serras de Aires e Candeeiros (CASSAC); Disponibilização de lotes a 

custos reduzidos em terreno municipal; Apoio à melhoria da 

habitação de famílias carenciadas, com candidaturas a programas 

específicos. 

• Desporto - Parque Desportivo de Mira de Aire; Parque Desportivo de 

Porto de Mós (parcialmente executado); Polidesportivos de Pedreiras 

e Serro Ventoso; Aquisição do campo da Fiandeira em Mira de Aire 

para implementação de equipamentos de apoio ao lazer; 

Dinamização do Centro de Desportos ao Ar Livre de Alvados; 

Elaboração de Cartas de Desporto e Orientação. 

Prevê-se que com a implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

venham a ocorrer efeitos positivos, a médio/longo prazo e 

permanentes ao nível dos indicadores sociais e de saúde. 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-213- 

 
Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Desenvolvimento de infraestruturas 

• Capacidade da atração de população para o município de forma 

a evitar a migração 

• Criação de novos equipamentos de Ação Social de apoio a idosos 

• Aproveitamento de investimentos públicos e/ou privados 

• Equipamentos desportivos no concelho, que permitem 

dinamizarem as atividades desportivas 

• Crescimento demográfico registado nos últimos anos 

• Tendência para o crescimento demográfico do concelho 

(horizonte temporal 2021), em especial nas freguesias de 

Arrimal, Calvaria de Cima, Juncal, Pedreiras e Porto de Mós 

• Previsão de vários projetos no domínio dos equipamentos 

coletivos (educativos; saúde; solidariedade e segurança social e 

desportivos) 

• Intervenções que promovam a melhoria do ambiente urbano ou 

rural e das condições de operação das empresas 

• Evolução positiva dos níveis de ensino atingidos pela população, 

na última década 

- 

Pontos 

fracos 
- 

• Envelhecimento da população residente 

• Diminuição das taxas de natalidade e ocorrência de saldo 

natural negativo, na última década 

• Aumento do índice de dependência de idosos  

• Baixos níveis de recursos humanos na área da saúde 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

 

• Menor ritmo de crescimento demográfico 

comparativamente à sub-região do Pinhal Litoral 

• Mais de metade das freguesias apresentou uma dinâmica 

demográfica recessiva entre 2001 e 2011, mantendo-se 

essa tendência para o ano 2021, embora a projeção para o 

concelho seja de crescimento populacional, isto é, o 

crescimento populacional vai incidir nas mesmas freguesias 

que tem vindo a crescer ao longo dos anos 

• Baixa capacidade de acolhimento de equipamentos de 

Segurança Social e Solidariedade ao nível de valências para 

Idosos 

• Fraco nível de instrução e qualificação de mão-de-obra 

• Existência de equipamentos de saúde que funcionam em 

instalações que apresentam mau ou razoáveis estados de 

conservação 

• Dependência funcional de Porto de Mós, face a outros 

centros urbanos mais dinâmicos (sobretudo, Leiria) 

• Reduzida dimensão da Vila de Porto de Mós, que dificulta a 

emergência de uma verdadeira centralidade 

• Condicionantes legais e ambientais à atividade humana 

impostas pelo Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 
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6.4. Dinâmicas Socioeconómicas 

6.4.1. Situação atual e análise de tendências 

Análise da estrutura e evolução do emprego 

Em 2001, a distribuição da população ativa (um total de 11 981 pessoas, 

correspondente a 49,4% do total de residentes), por grandes agregados de 

atividades, era a seguinte: 5,2% trabalhava nas atividades agrícolas, 52,6% 

na indústria (extrativa e transformadora), construção e produção e 

distribuição de eletricidade, gás e água e, por fim, 42,1% no conjunto das 

atividades que formam o sector terciário. 

Já em 2011, a distribuição da população ativa (um total de 11 553 pessoas, 

correspondente a 47,46%do total de residentes), por grandes agregados de 

atividades era a seguinte: 2,6% trabalhava nas atividades agrícolas, 42,7% 

na indústria (extrativa e transformadora), construção, eletricidade, gás, 

vapor, água quente e fria e ar frio e captação, tratamento e distribuição de 

água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição e, por fim, 54,7% no 

conjunto das atividades que formam o sector terciário. 

Quadro 41 - População residente no concelho de Porto de Mós segundo a 

condição perante a Atividade Económica, em 1991, 2001 e 2011 (CMPM, 

2011 e INE, 2014). 

Condição perante o trabalho 
1991 2001 2011 

N.º % N.º % N.º % 

População com 
atividade 

económica 
(População Ativa) 

Empregada 10 281 97,3 11 593 96,8 10 471 90,6 

Desempregada 284 2,7 388 3,2 1 082 9,4 

Total 10 565 100 11 981 100 11 553 100 

População sem 
atividade 

económica 

Estudante 2 051 22,1 1 543 18,4 1 554 17,0 

Doméstica 2 166 23,4 1 410 16,8 783 8,6 

Reformada 4 194 45,2 4 684 55,9 5 846 64,0 

Incapacidade 
para o trabalho 191 2,1 327 3,9 320 3,5 

Outras 667 7,2 417 5,0 628 6,9 

Total 9 269 100 8 381 100 9 131 100 

População total do concelho 23 343 - 24 271 - 24 342 - 
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O sector primário, em que se estimava estarem empregados cerca de 

2,35% dos ativos em 2011, especializava-se na produção frutícola e 

pecuária (sobretudo suínos, mas também gado bovino e caprino), a que 

acresce a produção de trigo, aveia, milho (incluindo o forrageiro), outras 

culturas forrageiras, uva e azeitona. A agricultura é essencialmente de 

subsistência em que as parcelas de pastagens e forragens têm associadas 

explorações de bovinos de reduzidas dimensões (CMPM, 2013b). 

No concelho destaca-se a produção de fruticultura e de olival. A produção 

de azeite está preferencialmente associada à zona de Serra e a fruticultura 

à zona Noroeste do concelho. A importância da agricultura no concelho 

também se traduz do ponto de vista da existência de diversos Produtos 

Tradicionais de Qualidade, apresenta culturas agrícolas de grande potencial 

produtivo tais como a “Pera Rocha do Oeste” (Denominação de Origem 

Protegida) e a “Maçã de Alcobaça” (Indicação Geografia Protegida) que 

engloba a totalidade do concelho de Porto de Mós. Acresce também que as 

freguesias de Juncal, Pedreiras, Arrimal, Serro Ventoso, Alçaria, Alvados, 

Mendiga e S. Bento estão abrangidas pela Denominação de Origem 

Protegida dos “Azeites do Ribatejo” (CMPM, 2013b). 

As indústrias extrativas, não obstante a existência de pedreiras 

praticamente por todo o concelho, teriam uma produção pouco relevante 

(3,70% da população empregada no concelho). No sector secundário 

predominavam as indústrias transformadoras (28,13% da população 

empregada em 2011 no concelho) e, de entre estas, as mais importantes 

eram as indústrias têxteis e a fabricação de outros produtos minerais não 

metálicos, facto que, apesar de tudo, mostra uma forte complementaridade 

entre as atividades de extração de calcário e a sua transformação. 

Em 2001, tendo em conta a condição perante a atividade económica, os 24 

271 residentes distribuíam-se da seguinte forma: a) 16,1% de inativos 

correspondentes a crianças (dos 0 aos 14 anos) e 34,5% de inativos 

correspondentes a adultos (onde se integram os estudantes com 15 anos ou 

mais, as domésticas, os reformados, os incapacitados para o trabalho e 

outros casos); b) 49,4% de ativos com atividade económica (população 

ativa, estivesse ou não empregada). Também pela análise do Quadro acima 
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denota-se que em 2011, os 24 342 residentes do concelho de Porto de Mós 

distribuíam-se de forma ligeiramente diferente, em especial, denotou-se o 

crescimento dos inativos adultos. Assim, em 2011, existia: a) 15% de 

inativos correspondentes a crianças e 37,5% de inativos correspondentes a 

adultos; b) 47,5% de ativos com atividade económica (população ativa, 

empregada ou não). 

Quadro 42 - Indicadores do mercado de trabalho em 2001 e 2011 (CMPM, 

2011 e INE, 2014). 

Indicadores 
Porto de Mós Pinhal Litoral Região Centro 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

População Total 24 271 24 342 250 990 260 942 2 348 397 2 327 580 

População Empregada 11 593 10 471 117 166 113 204 1 006 373 940 211 

População Desempregada 388 1 082 4 501 11 587 61 491 116 014 

População Ativa (%) 49,4 47,5 48,5 47,8 45,5 45,4 

Taxa de Desemprego (%) 3,2 9,4 3,6 9,3 5,7 11 

Taxa de Desemprego 
Feminina (%) 4,9 11,5 5,4 10,6 8,1 12,1 

 

Com uma taxa de desemprego de 3,2% em 2001, o perfil dos 

desempregados residentes no concelho, o qual acompanhava de perto o do 

Pinhal Litoral, apresentava as seguintes caraterísticas: a) 66% dos 

desempregados eram mulheres; b) mais de 4/5 dos desempregados tinham 

mais de 25 anos; c) quase todos os desempregados procuravam novo 

emprego (95%); e d) mais de 4/5 dos desempregados possuía uma 

escolaridade inferior à mínima obrigatória. 

Em 2011, a taxa de desemprego sofreu um aumento de 135% face a 2001, 

e o perfil dos desempregados apresentava as seguintes caraterísticas: a) 

57,5% dos desempregados eram mulheres; b) 28,4% dos desempregados 

tinham menos de 25 anos; c) 85% dos desempregados procuravam novo 

emprego; e d) cerca de 60% do universo dos desempregados tinham uma 

escolaridade inferior à do secundário. 

Segundo o Gráfico abaixo, em 2001, o sector de atividade predominante no 

concelho de Porto de Mós era o secundário, com 52,6% da população 

empregada, seguido logo de perto do sector terciário, com um valor de 
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42,1% e por último o sector primário representando apenas 5,2% da 

população empregada. Esta estrutura é ligeiramente diferente da 

apresentada na sub-região Pinhal Litoral em 2001, onde se verifica que o 

sector predominante era o terciário apresentando um peso de 50,1%, 

seguido de muito perto do sector secundário (46,1%) e com menos peso o 

sector primário (3,7%). 

Ainda no Gráfico abaixo, percebe-se que em 2011, no concelho de Porto de 

Mós, se verificou uma inversão nos sectores de atividade mais 

representativos: 54,7% dos empregados no sector terciário, 42,7% no 

sector secundário e apenas 2,6% no sector primário. Na sub-região 

verificou-se um agravamento das diferenças entre os sectores de atividade: 

somente 2,0% no sector primário, 38,1% no sector secundário e 60% no 

sector terciário. 

 

Gráfico 4 - População empregada por sectores de atividade económica em 

2001 e 2011 (Fonte: INE, 2014).  
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De acordo com os dados dos Censos de 2011, apresentados no Quadro 

seguinte, as freguesias de São Bento (13,7%), Arrimal (6,8%), Serro 

Ventoso (5,3%), Juncal (4,0%) e São João Baptista (2,9%) são aquelas que 

apresentam um peso do sector de atividade primário superior ao peso do 

sector no concelho de Porto de Mós (2,6%). Contudo, verifica-se que nestas 

freguesias o peso do sector primário era mais representativo aquando dos 

Censos de 2001, e neste campo destaca-se as freguesias de Alvados e 

Alcaria que sofreram uma variação de -88,6% (4,4% para 0,5%) e -81,1% 

(12,2% para 2,3%) da população empregada no sector primário, 

respetivamente. 

Em termos de sector terciário, as freguesias com maior representatividade 

neste sector são, à data de 2011, a de Alcaria (68,9%), a de São Pedro 

(65,8%) e a de São João Batista (64,7%), e as freguesias que sofreram 

maior variação positiva entre 2001 e 2011 foram as de São Bento (+83,3%, 

passando de 16,8% para 30,8%), a de Alvados (+51,7%, passando de 

39,1% para 59,3%), a de Alcaria (+47,9%, passando de 46,6% para 68,9), 

a de Arrimal (45,2%, passando de 31,2% para 45,3%) e a de Juncal 

(+44,7%, passando de 33,8% para 48,9%). 

No que diz respeito ao sector secundário, a única freguesia a ganhar 

representatividade neste sector de atividade foi a de São Bento (+5,1%, 

passando de 52,8% em 2001 a 55,5%, em 2011). Ao invés, as que mais 

perderam população empregada neste sector foram a de Alcaria (-30,2%) e 

a de Alvados (-29%). 
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Quadro 43 - População empregada por sector de atividade económica em 

2001 e 2011 nas freguesias de Porto de Mós (Fonte: INE, 2014). 

Unidade 
Territorial 

Sectores de Atividade 

Primário Secundário Terciário 
(social) 

Terciário 
(económico) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Alcaria 12,2 2,3 41,1 28,7 22,2 28,7 24,4 40,2 

Alqueidão da 
Serra 3,4 1,1 54,1 46,4 19,1 22,7 23,4 29,8 

Alvados 4,4 0,5 56,6 40,2 10,0 17,5 29,1 41,8 

Arrimal 13,0 6,8 55,8 47,8 7,3 11,9 23,9 33,4 

Calvaria de 
Cima 

6,4 2,2 54,8 45,8 9,5 15,2 29,3 36,8 

Juncal 6,0 4,0 60,3 47,0 10,7 16,9 23,1 32,0 

Mendiga 3,7 2,0 56,4 42,9 4,3 8,1 35,6 47,1 

Mira de Aire 0,6 0,3 56,5 43,9 15,3 20,1 27,5 35,7 

Pedreiras 2,3 1,8 62,2 49,0 9,2 16,8 26,3 32,4 

São Bento 30,4 13,7 52,8 55,5 3,9 10,4 12,9 20,4 

São João 
Baptista 

5,4 2,9 36,9 32,5 26,1 27,3 31,5 37,4 

São Pedro 3,5 1,3 42,1 32,9 21,9 23,9 32,5 41,9 

Serro Ventoso 7,3 5,3 49,4 43,8 13,9 16,9 29,5 34,0 

Concelho de 
Porto de Mós 5,2 2,6 52,6 42,7 14,6 19,2 27,5 35,5 

 

Da análise do Quadro abaixo, verifica-se que em 2011 a população 

residente com atividade a trabalhar por conta de outrem é bastante 

relevante no concelho (78,7%) e apresenta um valor superior ao de 2001 

(77,6%). Em oposição, as menores percentagens ocorrem ao nível da 

percentagem de empregados a exercer profissão como membro ativo de 

cooperativa (0,04%), como trabalhador familiar não remunerado (0,56%) e 

ainda outras situações (0,72%). Dentro destas menores percentagens, 

apenas a percentagem de trabalhadores familiares não remunerados 

diminuiu no período intercensitário 2001-2011, passando de 1,26% para 

0,56%. Nas restantes situações perante a profissão, verificou-se uma 

diminuição ao nível dos empregadores (de 11,8% para 11,7%) e ao nível 

dos trabalhadores por conta própria (de 9,1% para 8,2%). 
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Quadro 44 - População residente, com atividade, empregada segundo a 

situação na profissão (Fonte: INE, Censos 2001 e INE, 2014). 

Unidade 
Territorial 

Emprega-
dor 

Trabalho 
por conta 
própria 

Trabalho 
familiar 

não 
remunera-

do 

Trabalho 
por conta 
de outrem 

Membro 
ativo de 

cooperati-
va 

Outra 
situação 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Alcaria 8 8 13 13 0 1 67 64 0 0 2 1 

Alqueidão 
da Serra 80 68 102 87 6 1 535 567 0 0 5 5 

Alvados 26 18 33 21 0 1 192 148 0 0 0 1 

Arrimal 30 28 52 38 2 3 216 223 0 0 1 1 

Calvaria de 
Cima 

101 102 84 65 10 3 901 933 0 0 2 6 

Juncal 128 176 133 109 16 12 1 329 1 164 0 2 2 7 

Mendiga 69 62 47 32 1 2 343 307 0 0 3 5 

Mira de Aire 233 161 148 116 9 8 1 637 1 286 0 0 13 13 

Pedreiras 168 150 104 75 9 5 1 000 953 0 2 2 10 

São Bento 92 47 67 46 49 3 231 230 1 0 1 2 

São João 
Baptista 201 182 117 121 13 10 1 102 1 042 0 0 3 10 

São Pedro 164 157 91 86 20 5 1 106 1 019 2 0 3 10 

Serro 
Ventoso 

65 70 60 51 11 5 332 308 0 0 0 4 

Porto de 
Mós 

1 365 1 229 1 051 860 146 59 8 991 8 244 3 4 37 75 

 

Os dados dos Censos de 2001 e 2011 permitem concluir que a taxa de 

atividade em Porto de Mós registou, neste período intercensitário, uma 

diminuição de 3,65% (em 2001 era de 49,3% e em 2011 de 47,5%), e a 

taxa de desemprego aumentou bastante significativamente, uma vez que 

apresentava um valor de 3,2% em 2001 e um valor de 9,4% em 2011, 

registando assim um aumento de 193,75% (Quadro abaixo). Para o ano de 

2011, as taxas de atividade e de desemprego na sub-região Pinhal Litoral 

eram respetivamente de 47,8% e 9,3%, pelo que o concelho de Porto de 

Mós se encontra com menor taxa de atividade em relação quer à sub-região 

quer em relação ao país, mas maior face à região Centro. Em termos de 

desemprego, o concelho de Porto de Mós encontra-se com taxas abaixo do 
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verificado no país e na região Centro, mas superior à da sub-região Pinhal 

Litoral. 

Quadro 45 - Taxa de atividade e de desemprego em Portugal, na região e 

sub-região e no concelho de Porto de Mós em 2001 e 2011 (Fonte: INE, 

Censos 2001 e 2011). 

Unidade Territorial 
Taxa de atividade (%) Taxa de desemprego (%) 

2001 2011 Variação 2001 2011 Variação 

Portugal 48,1 47,6 -1,04 6,7 13,2 97,01 

Região Centro 45,4 45,4 0 5,7 11 93 

Sub-região Pinhal 
Litoral 

48,4 47,8 -1,24 3,6 9,3 158,33 

Porto de Mós 49,3 47,5 -3,65 3,2 9,4 193,75 

 

Através da análise do Quadro seguinte, destaca-se que o ganho médio 

mensal no concelho de Porto de Mós em 2011 era de 946,03 €, valor 

significativamente inferior ao valor do Continente (1 084,55 €) e da sub-

região Pinhal Litoral (984,39 €), mas superior ao da região Centro (931,09 

€). No tocante à disparidade no ganho médio mensal por escalão de 

empresas observou-se uma descida de 16,8% para 15,4% entre 2002 e 

2011, sendo que o valor em 2011 é ligeiramente inferior ao valor do 

continente (21,6%) e ao valor da região Centro (17,2%), mas superior ao 

da sub-região (14,9%). No que diz respeito à disparidade no ganho médio 

mensal por sector de atividade, em 2002, o valor observado em Porto de 

Mós (6,4%) era inferior ao verificado no continente (11,0%), mas superior 

ao da região Centro (3,5%) e ao da sub-região (3,7%), sendo que em 

2011, o valor do concelho (2,8%) foi inferior quer ao nacional, quer ao da 

região, quer ao da sub-região (6,8, 3,5 e 5,4%, respetivamente). Por 

último, no que se refere à disparidade no ganho médio mensal ao nível das 

habilitações, o valor no município de Porto de Mós em 2011 (26,0%) é 

inferior ao do Continente (38,1%) e ao valor da região Centro (27,0%). 
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Quadro 46 - Indicadores de emprego no Continente, na região Centro, na 

sub-região Pinhal Litoral e em Porto de Mós em 2002, 2007 e 2011 (Fonte: 

INE, 2005; INE, 2009; e INE, 2013). 

Unidade 
Territorial 

Ganho Médio 
Mensal 

(€) 

Disparidade no 
Ganho Médio 
mensal por 
Escalão de 

Empresas (%) 

Disparidade no 
ganho Médio 
mensal por 
Sector de 

Atividade (%) 

Disparidade no 
Ganho Médio 

Mensal por Nível 
de Habilitações 

(%) 

2002 2007 2011 2002 2007 2011 2002 2007 2011 2002 2007 2011 

Continente 815 965 1085 28,7 25,0 21,6 11,0 8,5 6,8 - 40,6 38,1 

Região 
Centro 677 827 931 23,8 20,2 17,2 3,2 2,7 3,5 - 28,1 27,0 

Sub-região 
Pinhal Litoral 

738 886 984 20,1 17,4 14,9 3,7 3,4 5,4 - 22,3 21,1 

Porto de Mós 632 794 946 16,8 19,7 15,4 6,4 5,6 2,8 - 26,6 26,0 

 

 

Estrutura Económica 

Nos últimos anos, os indicadores macroeconómicos têm evidenciado a 

presença de uma economia crescente na sub-região Pinhal Litoral. Esta 

tendência é confirmada pela análise da evolução do Produto Interno Bruto 

(PIB), entre 2003 e 2011, que de acordo com as contas regionais do INE 

revela um acréscimo de 35,43%: crescimento de 3 161 milhões de euros 

em 2003 para 4 281 milhões de euros em 2011 (veja-se Quadro 46). 

Também ao nível da região Centro e do País se verificou um aumento do 

PIB, aumento esse que foi de 32,67% e 32,45% respetivamente, o que 

permite dizer que o crescimento do PIB foi maior na sub-região durante o 

período 2003/2011. 

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) da sub-região, com base nas contas 

regionais 2003-2011 apresenta um acréscimo significativo, variando o VAB 

nesse período de cerca de 37,54%. Simultaneamente verifica-se ligeira 

alteração da estrutura do VAB (que reflete a já referida situação de 

emprego): a repartição do VAB evolui dos cerca de 2% do sector primário, 

40% do sector secundário e 58% do sector terciário para 2,02%, 39,09% e 

58,89%, respetivamente. Segundo o Anuário Estatístico da Região Centro 

de 2012, no ano de 2011, a proporção do VAB das empresas em sectores 
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de alta e média-alta tecnologia é na sub-região de 4,39% contra 8,38% na 

região Centro e contra 10,93% em Portugal e a proporção de pessoal ao 

serviço em atividades TIC (tecnologias de informação e comunicação) é de 

0,84% (na sub-região Pinhal Litoral) contra 2,12% registados no País. Estes 

números refletem um perfil económico na sub-região centrado em 

atividades tradicionais e menos em indústrias de alta e média tecnologia. 

Quadro 47 - Indicadores macroeconómicos entre 2003 e 2011 (Fonte: INE, 

2005 e INE, 2013). 

Unidade 
Territorial 

Produto Interno 
Bruto (Milhões €) 

Valor Acrescentado 
Bruto (Milhões €) Remunerações 

2003 2011 2003 2011 
2003 

(Milhões €) 
2011 

(Milhares €) 

Portugal 130 511 172 859,512 112 521 151 426,449 65 835 86 813,942 

Região Centro 24 135 32 018,871 20 808 28 050,423 12 153 15 508,494 

Sub-região 
Pinhal Litoral 3 161 4 280,521 2 726 3 749,989 - 2 072,145 

 

Da análise do Quadro seguinte observa-se que, à semelhança do que já 

acontece a nível nacional, regional e sub-regional, a esmagadora maioria 

das empresas do tecido empresarial de Porto de Mós são microempresas 

(empresas com menos de 10 trabalhadores). No período de 2004 a 2011 

houve um aumento do número de empresas por km2, sendo este valor 

substancialmente mais reduzido no concelho de Porto de Mós (10,6 

empresas por km2) em relação ao valor da sub-região Pinhal Litoral (17,9 

empresas por km2), mas superior ao valor da região Centro (8,6 empresas 

por km2). 

Em 2011 existiam cerca de 2 764 empresas no município de Porto de Mós 

(8,87% do total da sub-região Pinhal Litoral), com 8 143 pessoas ao serviço 

(8,11% do total da sub-região Pinhal Litoral) e com um volume de faturação 

de aproximadamente 564 259 milhares de euros (6,96% do total da sub-

região Pinhal Litoral). Em suma, o município de Porto de Mós apresenta um 

dinamismo económico no conjunto do Pinhal Litoral e da região Centro, 

também elas com indicadores macroeconómicos bastante dinâmicos. 
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É de salientar, ainda, que quatro das grandes empresas concentram 

24,85% do volume de negócios do município e que o volume médio de 

faturação está abaixo das médias nacional, regional e sub-regional. 

Quadro 48 - Indicadores empresariais em Portugal, na região Centro, na 

sub-região Pinhal Litoral e em Porto de Mós entre 2004 e 2011 (Fonte: 

INE, 2006 e INE, 2013). 

Unidade 
Territorial 

Densidade de 
empresas 
(N.º/km2) 

Proporção de 
empresas com 
menos de 10 
pessoas ao 
serviço (%) 

Volume de 
negócios por 

empresa 
(milhares €) 

Concentração 
do volume de 

negócios nas 4 
maiores 

empresas (%) 

2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 

Portugal 4,9 12,1 88 95,9 - 312,3 - 5,69 

Região Centro 3,2 8,6 87 96,1 - 229,6 - 4,08 

Sub-região 
Pinhal Litoral 

8 17,9 86 94,8 - 260,3 - 6,14 

Porto de Mós 4,3 10,6 86 95,1 - 204,1 - 24,85 

 

• Sector Primário 

Segundo o PROT-Centro, a agricultura e a floresta já não unificam a 

população rural com o território, nem elas próprias coincidem agora com 

este último. Tradicionalmente, a agricultura equivalia a explorações 

agrícolas e à produção agrícola e os seus sistemas de produção e o modo de 

vida da população rural estendiam a sua presença sobre a floresta e todo o 

restante território (matos para estrume, pastoreio de gados, resinagem, 

lenhas para o forno de pão, madeiras para construir casas,...). Onde antes 

havia uma única dimensão (agricultura/floresta = população rural = um 

espaço determinado), há agora dimensões distintas. Na sequência da 

quebra de equivalência entre a produção agrícola e as explorações 

agrícolas, verifica-se que uma larga parte da área destas unidades não é, 

atualmente, gerida com o objetivo principal de produzir para o mercado ou 

tendo o mercado como referencial. Os sistemas de produção que têm este 

último objetivo são agora mais produtivos, mas ocupam menos território: a 

produção agrícola intensificou-se e a sua presença no território retraiu-se. A 

identificação em termos territoriais do conjunto de “fileiras estratégicas” da 

agricultura – as atividades com mais baixos índices de suporte aos preços 
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ou com elevado nível de especialização regional: horticultura e floricultura, 

vinha, fruticultura, olival, arroz, pequenos ruminantes, bovinos-leite, 

avicultura e suinicultura – evidencia a referida retração espacial bem como 

o modo como a sua distribuição diferencia o “espaço agrícolas ou florestais”. 

Ainda assim, a agricultura tem um peso considerável na economia da sub-

região Pinhal Litoral, já que a uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) por 

exploração de apenas 2,2 ha (contra 12,0 ha em Portugal) corresponde um 

valor de produção padrão total por hectare da SAU de 9 516,0 €/ha (contra 

1 264,9 €/ha em Portugal), isto segundo dados para 2009 do Anuário 

Estatístico da Região Centro de 2011. Ainda segundo este documento, a 

SAU por exploração no concelho de Porto de Mós é de 4,0 ha e o valor da 

produção padrão total por hectare da SAU é de 7 458,7€/ha, valor inferior 

ao da sub-região mas significativamente superior ao do país. 

Porto de Mós insere-se numa das 4 áreas de Desenvolvimento Agrícola e 

Florestal designadas no PROT-Centro (áreas que se diferenciam pela sua 

homogeneidade de potencial produtivo e onde se admite existirem 

condições favoráveis para a expansão futura das fileiras estratégicas nelas 

identificadas sem prejuízo de outras atividades agrícolas e florestais), a 

“Área Agrícola e Florestal Litoral” onde se reconhecem como fileiras mais 

relevantes a horticultura, viticultura, culturas de regadio e floresta de 

produção, bem como a produção pecuária intensiva de suínos e bovinos de 

leite. Esta área integra os aproveitamentos hidroagrícolas do Baixo 

Mondego e do Vale do Lis, bem como o Projeto de Desenvolvimento Agrícola 

do Baixo Vouga Lagunar. 

No concelho de Porto de Mós destaca-se a produção de fruticultura e de 

olival. A produção de azeite está preferencialmente associada à zona de 

Serra e a fruticultura à zona Noroeste do concelho. A importância da 

agricultura no concelho também se traduz do ponto de vista da existência 

de diversos Produtos Tradicionais de Qualidade, apresenta culturas agrícolas 

de grande potencial produtivo tais como a “Pera Rocha do Oeste” 

(Denominação de Origem Protegida) e a “Maçã de Alcobaça” (Indicação 

Geografia Protegida) que engloba a totalidade do concelho de Porto de Mós. 

Acresce também que as freguesias de Juncal, Pedreiras, Arrimal, Serro 
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Ventoso, Alçaria, Alvados, Mendiga e S. Bento estão abrangidas pela 

Denominação de Origem Protegida dos “Azeites do Ribatejo” (CMPM, 

2013b). 

Segundo dados do Anuário Estatístico da Região Centro 2012, no ano de 

2011, existiam no concelho de Porto de Mós 178 empresas pertencentes à 

secção A da CAE Rev. 3, isto é, empresas que desenvolvem atividade nas 

áreas de “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” e que 

empregavam, à data, 294 pessoas. 

 

• Sector Secundário 

O município de Porto de Mós consta do mapa nacional dos principais centros 

produtores de rochas ornamentais e rochas industriais. No âmbito das 

primeiras o destaque vai para produção de calcários sedimentares e 

calcários para calçada, enquanto nas rochas industriais existe uma maior 

diversificação, sendo de destacar as areias comuns, a argila comum, os 

calcários sedimentares e o calcário dolomítico (CMPM, 2011). 

A indústria extrativa do concelho de Porto de Mós, com relativa importância 

no contexto sub-regional, tinha registado, em 2011, 109 empresas com 

pessoal ao serviço que empregavam 454 indivíduos, tendo decrescido 

6,03% em termos de número de empresas e decrescido 3,2% em termos 

de número de empregados, isto entre 2008 e 2011, segundo os dados dos 

Anuários Estatísticos da Região Centro. 
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Quadro 49 – Número de empresas e de pessoal ao serviço do sector 

secundário, no concelho de Porto de Mós, segundo a CAE Rev. 3, em 2008 e 

2011 (Fonte: INE, 2010 e INE, 2013). 

CAE Rev. 3 Empresas (N.º) Pessoal ao serviço nas 
empresas (N.º) 

Secção Designação 2008 2011 Variação 
(%) 

2008 2011 Variação 
(%) 

B Indústrias extrativas 116 109 -6,03 469 454 -3,2 

C Indústrias transformadoras 374 339 -9,36 3 262 2 729 -16,34 

D 
Eletricidade, gás, vapor, água 

quente e fria e ar frio 2 7 +250% … 11 - 

E 

Captação, tratamento e 
distribuição de água; 

saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

5 3 -40% 14 25 +78,57 

F Construção 324 277 -14,51 1 391 1 106 -20,49 

Total 821 735 -10,48 - 4 325 - 

 

Os dados mais recentes, relativos a 2011, permitem concluir que no âmbito 

das atividades referenciadas como pertencendo ao sector secundário, são as 

indústrias transformadoras as grandes empregadoras do concelho (cerca de 

63,1%), tendo, ainda, particular importância, a construção (25,6%). 

Contudo, no que diz respeito à evolução mais recente, entre 2008 e 2011, 

estas atividades perderam, respetivamente, 16,34% e 20,49% de pessoal 

ao serviço. Em termos de número de empresas, também foi nestas 

atividades que se deu a maior redução (-9,36% de industrias 

transformadoras e -15,51% de empresas de construção). 

 

• Sector Terciário 

Este sector sofreu, no período intercensitário mais recente, um significativo 

aumento de importância no contexto concelhio, a par da tendência regional 

e nacional para a terciarização da economia. Assim sendo, a população 

empregada neste sector passou a ser 54,7% aquando dos Censos de 2011, 

ao invés dos 42,1% nos Censos de 2001, podendo-se dizer que houve uma 

inversão dos valores quando comparados com os valores da população 

empregada no sector secundário (52,6% em 2001 e 42,7% em 2011). 
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Dentro das atividades do sector terciário, aquelas que têm mais importância 

no concelho de Porto de Mós são o “Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos” (secção G), com 44,5% dos 

empregados do sector secundário. Com significativa importância, encontra-

se também, os “Transportes e armazenagem” (secção H), que associado às 

atividades anteriores, representam cerca de 57,4% de todos os empregados 

do sector terciário. 

As “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” (secção N) foram as 

atividades que mais crescimento teve em termos de emprego (cerca de 

+51%), seguida das “Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas” (secção R) com crescimento de cerca de 22,6% e ainda das 

“Atividades de saúde humana e apoio social” (secção Q), com crescimento 

de 14,8%. Ao invés apresentam-se as “Atividades de informação e de 

comunicação” com uma redução de cerca de 43,8% dos empregados. 

No que diz respeito ao número de empresas do sector terciário, o maior 

crescimento entre 2008 e 2011 foi nas “Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio” (+75,6%) e a maior diminuição, no mesmo período, foi 

nas “Atividades de informação e de comunicação” (-50%), acompanhando a 

situação verificada em termos de pessoas empregadas nestas atividades. 
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Quadro 50 – Número de empresas e de pessoal ao serviço do sector 

terciário, no concelho de Porto de Mós, segundo a CAE Rev. 3, em 2008 e 

2011 (Fonte: INE, 2010 e INE, 2013). 

CAE Rev. 3 Empresas (N.º) Pessoal ao serviço nas 
empresas (N.º) 

Secção Designação 2008 2011 Variação 
(%) 

2008 2011 Variação 
(%) 

G 
Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

768 732 -4,69 1 673 1 568 -6,28 

H Transportes e armazenagem 117 102 -12,82 500 453 -9,40 

I 
Alojamento, restauração e 

similares 167 180 7,78 309 307 -0,65 

J 
Atividades de informação e de 

comunicação 38 19 -50,00 48 27 -43,75 

L Atividades imobiliárias 61 61 0,00 79 73 -7,59 

M Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares 

200 200 0,00 281 270 -3,91 

N Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio 123 216 75,61 165 249 50,91 

P Educação 95 102 7,37 … 210 - 

Q 
Atividades de saúde humana e 

apoio social 88 99 12,50 135 155 14,81 

R 
Atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas e 
recreativas 

41 40 -2,44 53 65 22,64 

S Outras atividades de serviços 192 100 -47,92 215 147 -31,63 

Total 1 890 1 851 -14,60 - 3 524 - 

 

Em conclusão, atualmente predominam no concelho de Porto de Mós as 

empresas com atividades ligadas ao sector terciário (veja-se Gráfico 

abaixo), na área do comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos. Depois seguem-se as empresas de indústrias 

transformadoras e de construção, do sector secundário. Em termos de 

sector primário, também se verifica uma forte existência de empresas deste 

sector, principalmente por no concelho a percentagem destas ser 

significativamente superior à sub-regional nacional, mas também quer à 

regional e nacional. 

Em termos absolutos, observa-se que a atividade empresarial do concelho 

ancorasse, essencialmente, em torno de quatro áreas principais: comércio, 

indústrias (transformadoras e extrativas), construção, agricultura, produção 
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animal, caça, floresta e pesca e ainda uma variedade de atividades ligadas 

ao sector terciário. No entanto, observa-se a pouca presença de atividades 

transversais às áreas de atividade principais. Por exemplo, embora o sector 

da construção ostente um peso importante em termos de dinâmica 

económica, observa-se a pouca expressão das atividades imobiliárias. De 

salientar que, relativamente às outras áreas de atividade predomina uma 

certa escassez de atividades de informação e de comunicação ou até 

mesmo de atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 

(quando comparado com os valores a nível nacional, regional e sub-

regional), mas em termos de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 

ar frio ou de atividades de transporte ou armazenagem, o concelho 

encontra-se à frente do País, da região e até mesmo da sub-região. 
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Gráfico 5 - N.º de empresas segundo a CAE Rev.3, 2011 (Fonte: INE, 

2013). 
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técnicas e similares 

N - Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

P - Educação 

Q - Atividades de saúde humana e apoio 
social 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

S - Outras atividades de serviços 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

A B C D E F G H I J L M N P Q R S

Portugal Região Centro Sub-região Pinhal Litoral Porto de Mós



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-233- 

Análise de Tendências 

O município de Porto de Mós, e tendo por base o seu contexto sub-regional, 

beneficiou nos últimos anos do crescimento económico do País, tendo 

apresentado um maior nível de remuneração e crescimento no Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) em 2011, quando comparado com valores de 

anos anteriores. 

Torna-se necessário nivelar o valor das pensões e da assistência no 

desemprego de forma a evitar a exclusão social dos habitantes do concelho, 

nomeadamente dos grupos mais propensos à exclusão: mulheres, jovens e 

idosos. Mesmo em termos de salários, existe uma desigualdade, 

principalmente quando se compara o ganho médio mensal no concelho de 

Porto de Mós com o nacional. A indústria é uma das atividades mais 

aprazíveis no concelho, mas continua a existir um défice de ofertas 

profissionais em outras áreas de atividade económica. Torna-se assim 

necessário dinamizar a rede local através de uma estratégia integrada de 

intervenção social junto das populações, não esquecendo que o concelho 

apresenta um elevado índice de dependência de jovens e idosos, devido 

essencialmente à taxa de desemprego que se tem agravado. 

Nos últimos anos tem-se observado um progressivo aumento das taxas de 

desemprego, quer total, quer em particular o feminino, nomeadamente 

devido ao declínio do sector têxtil em Mira de Aire e da atividade agrícola 

em certas áreas do concelho. 

Considerando a realidade empresarial do concelho de Porto de Mós, 

observa-se a necessidade de aumentar a competitividade do tecido 

empresarial local investindo numa política de marketing integrado. Da 

mesma forma, torna-se necessário combater as assimetrias geográficas 

entre as freguesias fomentando um desenvolvimento simétrico que 

responda às necessidades e às particularidades de cada uma das unidades 

geográficas. Neste sentido, também se deve adotar políticas baseadas na 

inovação, empreendedorismo e numa sociedade de conhecimento, de modo 

a assegurar um elevado nível do crescimento económico e emprego. 
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Os objetivos imediatos passam pelo incrementar do nível de 

competitividade das empresas atraindo quadros técnicos com formação 

especializada e pelo maximizar da mão-de-obra existente através de 

formação profissional e empresarial. Da mesma forma, há que dotar o 

sector primário e secundário de um maior nível de especialização 

tecnológica. 

Como aspetos positivos destacam-se a importância concelhia, regional e 

nacional do cluster das rochas ornamentais, a existência de um eixo 

industrial e zonas industriais que dinamizam o desenvolvimento do 

município, a concretização de projetos no âmbito da Rede Social e de 

Inserção/Emprego (estímulo à criação do autoemprego), aposta na 

promoção e marketing da imagem de Porto de Mós, associada às rochas 

ornamentais, grutas e património cultural e natural. 

Contudo, é de salientar a massificação da estrutura industrial existente, as 

carências de serviços de apoio às atividades produtivas e o facto da 

estrutura comercial ser débil, de pequena dimensão e com cariz familiar. 

As situações caraterizadas anteriormente, em certos casos, designadamente 

no que respeita às dinâmicas de emprego da população, poderão evoluir 

favoravelmente com a revisão do PDMPM, dados os eixos estratégicos de 

“Valorização e Sustentação Territorial” e de “Dinamização e Modernização 

de base económica”, não esquecendo os referenciais do concelho que vão 

desde “capital nacional das grutas”, “concelho de múltiplas tradições 

industriais: extrativa e transformadora da Pedra (Parque Natural), cerâmica 

decorativa e industrial (área do Juncal), e têxtil (Mira de Aire)” e ainda 

“concelho de viveiros de plantas e da Batalha de São Jorge (Aljubarrota)” 

(segundo Plano Estratégico da Alta Estremadura in CMPM, 2013b). Neste 

aspeto, a própria existência da revisão do PDM de Porto de Mós constitui 

uma oportunidade para melhorar significativamente a situação detetada. 

Relativamente ao cenário da não implementação da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós é expectável uma manutenção do enquadramento existente 

ou até um agravamento de algumas situações, nomeadamente as questões 

sociais, entre elas a taxa de desemprego, falta de infraestruturas de apoio 

às atividades económicas, entre outros. 
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Com a implementação da proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, 

dar-se-á o aumento dos Espaços Industriais existentes, uma vez que está 

prevista a criação de novas zonas industriais - zona industrial de Chão da 

Feira; e a ampliação zona industrial de Porto de Mós. Está igualmente 

previsto um conjunto de ações/projetos para o concelho de Porto de Mós, 

nomeadamente, no que diz respeito ao eixo de “Valorização e Sustentação 

Territorial” (e segundo CMPM, 2013b), está prevista a criação de Parques 

Eólicos (de Serro Ventoso, Alvados, Mira de Aire, Mendiga e Arrimal) e a 

concretização de obras que conduzam à melhoria da rede viária e 

consequentemente das acessibilidades, sendo elas a variante urbana a 

Juncal e Alqueidão da Serra e a rotunda no cruzamento de IC2 com a EM 

242-4, em Tremoceira. Em termos do eixo estratégico “Dinamização e 

Modernização da base económica”, incluem-se aqui todas as ações de 

reordenamento e robustecimento do espaço económico que incidem em 

especial sobre a criação e ampliação das zonas industriais, mas também 

ações de consolidação e afirmação dos clusters competitivos do concelho e 

ainda de qualificação dos recursos humanos. Caso se dê a concretização da 

1.ª revisão do PDMPM, é expectável que venha a ocorrer uma melhoria das 

dinâmicas socioeconómicas do concelho e uma diminuição da taxa de 

desemprego. Espera-se, então, que as ações/projetos dos programas de 

cada um dos eixos estratégicos contrariem e mitiguem as tendências 

negativas e potenciem as tendências positivas detetadas. 

 

 

6.4.2. Identificação dos efeitos 

Relativamente à não implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós, é expectável a manutenção das condições acima descritas, 

nomeadamente o aumento da taxa de desemprego. Com a implementação 

da revisão do PDMPM são esperados alguns efeitos, associados ao 

desenvolvimento de ações/projetos, associadas aos programas de cada um 

dos eixos estratégicos, que abaixo se apontam. 
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Em primeiro lugar, a proposta de 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós prevê 

a definição de novos espaços de atividades económicas o que poderá 

aumentar as taxas de emprego no concelho, pelo que se trata de efeitos 

positivos, de médio/longo prazo e permanentes. Nesta sequência, o 

município poderá aproveitar os espaços não habitacionais disponíveis para a 

instalação de atividades económicas, mobilizando para isso também os 

meios associados ao bem-estar das populações. Desta forma, são 

aumentados os investimentos no concelho, aumentando também a criação 

de meios para a qualidade de vida das populações, nomeadamente ao nível 

do emprego, da qualificação e do rendimento. Prevê-se assim uma melhoria 

da coesão económica e, também, social. Considera-se este efeito positivo, 

de médio/longo prazo e permanente. 

Deve ser realçado o efeito do desenvolvimento de infraestruturas, em 

especial de rede viária, pois estas contribuem para a melhoria das 

condições de prática das atividades produtivas e das acessibilidades, para o 

incremento da qualidade de vida das populações (em especial das do meio 

rural. Este efeito, ao criar condições de infraestruturas que permitam o 

desenvolvimento harmonioso de diversas atividades económicas, tem como 

referencial o aumento da atratividade para a instalação de empresas. 

Considera-se um efeito positivo, de médio/longo prazo e permanente. 

Com a implementação da revisão do PDMPM, espera-se que as intervenções 

de valorização territorial, quer sejam do ponto de vista das 

ações/projetos materiais relacionadas com infraestruturas e equipamentos, 

quer sejam daquelas que se relacionam com a melhoria da equidade e das 

condições de bem-estar (outros dos eixos estratégicos), contribuirão, 

igualmente, de forma direta ou indireta para a melhoria do ambiente 

operativo das empresas. Trata-se de efeitos positivos, de médio/longo 

prazo e permanentes. 

.
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Desenvolvimento de infraestruturas, em especial de rede viária 

• Aproveitamento de investimentos públicos e/ou privados 

• Previsão de vários projetos no domínio dos equipamentos 

coletivos (educativos; saúde; solidariedade e segurança social e 

desportivos) 

• Intervenções que promovam a melhoria do ambiente urbano ou 

rural e das condições de operação das empresas 

• Aumento do nível de vida das populações (poder de compra, 

emprego e rendimentos) 

• Qualificação dos recursos humanos 

• Valorização do espaço rural e património natural 

• Concelho com múltiplas tradições industriais (extrativa e 

transformadora da pedra, cerâmica decorativa e industrial e 

têxtil) 

• Existência do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

que pode ser aproveitado para dinamização das atividades 

turísticas 

• Progressivo aumento do emprego e do número de empresas de 

atividades económicas do sector terciário 

• Importância concelhia, regional e nacional do cluster das rochas 

ornamentais 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Dinâmica urbana, demográfica e industrial das freguesias do 

noroeste (Calvaria da Cima, Juncal, Pedreiras, São João Baptista 

e São Pedro) e do aglomerado de Mira de Aire 

• Procura de localização recente por parte de indústrias, em 

especial da extrativa e transformadora da pedra, cerâmica 

decorativa e industrial e têxtil 

• Aposta na promoção e marketing da imagem de Porto de Mós, 

associada às rochas ornamentais, grutas e património cultural e 

natural 

• Concretização de projetos Rede Social, e Inserção/Emprego, no 

estímulo à criação de autoemprego 

- 

Pontos 

fracos 
- 

• Envelhecimento da população residente 

• Fraco nível de instrução e qualificação de mão-de-obra 

• Dependência funcional de Porto de Mós, face a outros 

centros urbanos mais dinâmicos (sobretudo, Leiria) 

• Reduzida dimensão da Vila de Porto de Mós, que dificulta a 

emergência de uma verdadeira centralidade 

• Condicionantes e restrições legais e ambientais à atividade 

humana impostas pelo Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Aumento das taxas de desemprego (total e feminino) 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- 

• Estrutura comercial débil, de pequena dimensão e de cariz 

familiar 

• Potenciais conflitos com a atividade turística 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 

 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-240- 

6.5. Fatores Biofísicos e Ambientais 

6.5.1. Situação atual e análise de tendências 

Recursos hídricos e qualidade das águas 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro alterada pelos DL n.os 

231/2008, de 28 de Novembro; 245/2009, de 22 de Setembro; 60/2012, de 

14 de Março; 130/2012, de 22 de junho) transpôs para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro), que estabelece um 

quadro de ação comunitária no domínio da política da água. Tem por 

objetivo proteger as massas de água superficiais interiores, costeiras e de 

transição, e subterrâneas. Este diploma estipula como objetivos ambientais 

o bom estado, ou o bom potencial, das massas de água, que devem ser 

atingidos até 2015, através da aplicação dos programas de medidas 

especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas (APA, I.P.19 ). 

Os planos de gestão de região hidrográfica, enquanto instrumentos de 

planeamento dos recursos hídricos, visam a gestão, a proteção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias 

hidrográficas integradas numa região hidrográfica (APA, I.P.20 ). 

A região hidrográfica é constituída por uma ou mais bacias hidrográficas, e 

é a unidade territorial de gestão da água. 

O concelho de Porto de Mós está inserido em três Bacias Hidrográficas, a do 

Tejo, a do Lis e a das Ribeiras do Oeste, como se pode observar na figura 

abaixo. 

                                                           
19 APA, I.P. - http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834 
20 APA, I.P. - http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834 
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Figura 15 - Bacias Hidrográficas no município de Porto de Mós (Fonte: 

CMPM, 2011a) 

 

Os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região 

hidrográfica do Tejo, nomeadamente o Plano de Gestão da Bacia 

Hidrográfica do Tejo, foi aprovado pela RCM n.º 16-F/2013, de 22 de 

Março. Este plano é um instrumento de planeamento que visa, em 

particular, identificar os problemas mais relevantes das massas de água, 

prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente problemáticas, 
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bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos 

através da elaboração de um programa de medidas que garanta a 

prossecução dos objetivos estabelecidos na Lei da Água. 

A região hidrográfica do Tejo é uma região hidrográfica internacional com 

uma área total de aproximadamente 81 310 km2, dos quais 25 666 km2, ou 

seja 32%, são em território nacional, (dos 25 666 km2, 748 km2 

correspondem à área do plano de água das massas de água costeiras e de 

transição) (APA, I.P., 2012a). 

De acordo com o DL n.º 347/2007, de 19 de Outubro, a região hidrográfica 

do Tejo é limitada pelo território espanhol a Este, pelas bacias hidrográficas 

das ribeiras do Oeste e do Lis a Oeste, pela bacia hidrográfica do Mondego a 

Norte e pela bacia hidrográfica do Douro a Nordeste. A Sul e a Sudeste é 

limitada pelas bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana, respetivamente. 

Na região hidrográfica do Tejo encontram-se delimitadas 425 massas de 

água superficiais, distribuídas pelas seguintes categorias: 419 massas de 

água Rios, 4 massas de água de Transição, 2 massas de água Costeiras 

(APA, I.P., 2012a). 

A região engloba 94 concelhos, dos quais 55 estão totalmente inseridos 

nesta região hidrográfica e 39 estão parcialmente abrangidos, e representa 

mais de 28% do território nacional, refletindo-se esta importância em 

termos hidrológicos, de proteção de recursos e conservação da natureza, 

demográficos, sociais e económicos (APA, I.P., 2012a). 

A bacia hidrográfica do Tejo é dividida em 23 sub-bacias hidrográficas, das 

23 sub-bacias definidas, 17 correspondem às bacias hidrográficas dos 

principais afluentes do Tejo e as restantes resultam da integração de 

pequenas bacias hidrográficas intermédias que drenam diretamente para o 

Tejo (designadas por Tejo Superior e Tejo Inferior), para o estuário 

(Estuário e Grande Lisboa), ou para o Oceano Atlântico (Ribeiras Costeiras 

do Sul e Água Costeira do Tejo) (APA, I.P., 2012a). 

O território de Porto de Mós integra as seguintes sub-bacias, a do Almonda, 

a do Alviela e a de Rio Maior. Destas três sub-bacias a de Rio Maior é a que 

tem uma maior área, com 922 km2 (como se pode observar no Quadro 
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abaixo), sendo que em termos da própria bacia hidrográfica do Tejo é a 

sub-bacia que apresenta área maior.  

Quadro 51 – Sub-bacias da região hidrográfica do Tejo presentes no 

concelho de Porto de Mós (Fonte: APA I.P., 2012a). 

Sub-bacia Afluente 
Área da bacia hidrográfica dos 

principais afluentes (km2) 

Rio Almonda Rio Almonda 167 

Rio Alviela Rio Alviela 274 

Rio Maior Vala da Azambuja 922 

 

Na caraterização e quantificação das pressões antropogénicas significativas 

nas massas de água superficiais são tidas em consideração as pressões 

qualitativas, tópicas e difusas, e as pressões quantitativas (captações de 

água) (APA, I.P., 2012a). 

No que se refere às fontes tópicas de poluição das massas de água 

superficiais, foram identificadas e caraterizadas as seguintes categorias de 

pressões: 

• Urbanas – ETAR urbanas e domésticas, fossas sépticas coletivas e 

descarga de coletores de águas residuais urbanas; 

• Pecuária – Suiniculturas abrangidas e não abrangidas pela Diretiva 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição e aviculturas; 

• Indústria – Indústrias abrangidas e não abrangidas pela Diretiva 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, incluindo os sectores da 

agroindústrias abrangidos pela Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais (matadouros, indústrias de lacticínios 

e adegas), os restantes sectores da indústria transformadora e 

aterros sanitários, outras instalações de tratamento e valorização de 

resíduos, centrais térmicas e instalações de armazenamento e 

distribuição de combustíveis e lixeiras encerradas; 

• Industria extrativa (APA, I.P., 2012a). 

No Quadro abaixo apresenta-se a carga poluente de origem urbana, na 

indústria e na pecuária nas sub-bacias do Rio Almonda, do Rio Alviela e de 
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Rio Maior. Em que a carga poluente de origem tópica foi estimada para os 

parâmetros CBO5 (Carência Bioquímica de Oxigénio), CQO (Carência 

Química de Oxigénio), SST (Sólidos Suspensos Totais), NTotal (Azoto Total) e 

PTotal (Fósforo Total).  

Quadro 52 – Cargas poluentes com origem urbana, na indústria e na 

pecuária estimadas para as sub-bacias da região hidrográfica do Tejo 

presentes no concelho de Porto de Mós (Fonte: APA I.P., 2012a). 

Sub-bacia 

Cargas poluentes com origem urbana 

CQO 
(t/ano) 

CBO5 

(t/ano) 
SST 

(t/ano) 
NTotal 

(t/ano) 
PTotal 

(t/ano) 

Rio Almonda 1 254 748 396 334 108 

Rio Alviela 118 66 51 23 7 

Rio Maior 1 994 1 174 698 493 158 

Região 
hidrográfica do 

Tejo 
87 589 47 569 37 936 13 725 4 276 

Sub-bacia 

Cargas poluentes com origem na indústria 

CQO 
(t/ano) 

CBO5 

(t/ano) 
SST 

(t/ano) 
NTotal 

(t/ano) 
PTotal 

(t/ano) 

Rio Almonda 198 27 27 12 1 

Rio Alviela 758 145 5 395 2 

Rio Maior 2 529 1 557 288 254 4 

Região 
hidrográfica do 

Tejo 
21 598 7 759 4 821 1 295 88 

Sub-bacia 

Cargas poluentes com origem na pecuária 

CQO 
(t/ano) 

CBO5 

(t/ano) 
SST 

(t/ano) 
NTotal 

(t/ano) 
PTotal 

(t/ano) 

Rio Almonda 164 66 110 17 6 

Rio Alviela 153 61 102 16 5 

Rio Maior 12 278 4 894 8 222 1 240 428 

Região 
hidrográfica do 

Tejo 
22 556 9 004 15 076 2 263 772 

 

Na sub-bacia do Almonda a maioria da carga poluente tem origem urbana, 

já na sub-bacia do Alviela a origem da maioria da carga poluente é a 
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indústria. Por fim a sub-bacia de Rio Maior tem como maior origem poluente 

a pecuária (APA, I.P., 2012a). 

Na Figura abaixo apresenta-se os resultados percentuais do estado das 

massas de água por sub-bacia da região hidrográfica do Tejo., em que as 

sub-bacias estão ordenadas segundo um gradiente Norte/Sul, na margem 

direita e na margem esquerda do rio Tejo. 

 

Figura 16 - Resultados percentuais do estado das massas de água por sub-

bacia da região hidrográfica do Tejo (Fonte: APA I.P., 2012a). 

 

As sub-bacias localizadas na região Norte da margem direita do rio Tejo 

apresentam melhores resultados. À medida que o rio Tejo percorre o seu 

curso até ao limite da zona de estuário, as sub-bacias na margem direita 

vão progressivamente apresentando pior qualidade. De facto, a Sudoeste da 

sub-bacia Tejo Inferior na margem direita, registam-se três massas 

classificadas com mau estado, verificando-se uma degradação progressiva 
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das massas de água. Na margem esquerda do rio Tejo, o padrão é 

semelhante, embora a percentagem de massas de água com bom estado, 

seja inferior à observada na margem direita do rio Tejo (APA, I.P., 2012a). 

Apesar de o Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo ter dado lugar ao Plano de 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, aprovado pela RCM n.º 16-F/2013, 

como acima foi referido, a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós teve em 

linha de conta o Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro. Assim, o Relatório da 

Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós apresenta os objetivos 

operacionais do Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo com a respetiva 

articulação com as propostas do PDM, como se pode observar no Quadro 

abaixo. 
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Quadro 53 – Articulação dos objetivos operacionais do Plano Bacia 

Hidrográfica do Tejo com a proposta do PDM (Fonte: CMPM, 2013b). 

Objetivos operacionais do Plano Bacia 
Hidrográfica do Tejo 

Articulação com as Propostas do PDM de 
Porto de Mós 

Gestão da Procura. Abastecimento de água às populações e atividades económicas 

1.3 - Implementar/reforçar o cumprimento 
do disposto no DL n.º 46/94 no que 
respeita à utilização do domínio hídrico 

O domínio Hídrico é cartografado na Planta 
de Condicionantes 

Proteção da Natureza 

3.1 - Manter ou melhorar o estado ecológico 
dos ecossistemas aquáticos 
dulçaquícolas e garantir a sua 
integridade e bom funcionamento 
ecológico 

Criação da categoria de Espaços Naturais 
com ocupações e utilizações adequadas à 

proteção dos meios ribeirinhos. 

3.6 - Garantir regras de atuação 
ecologicamente adequadas nas ações 
correntes de uso, manutenção e 
reabilitação de sistemas hídricos 

A regulamentação dos Espaços Naturais 
garante a manutenção dos sistemas hídricos 

Proteção contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição 

1.2 - Estabelecimento de critérios a respeitar 
na delimitação das áreas inundáveis e 
na consequente representação gráfica, 
nomeadamente no âmbito dos PDM 

No âmbito da elaboração da Reserva 
Ecológica Nacional, foi feito o levantamento 

das zonas ameaçadas pelas cheias. 

4.3 - Elaborar planos de emergência para 
atuação em caso de acidentes de 
poluição 

A Câmara Municipal detém um Plano 
Municipal de Emergência e Proteção Civil. 

 

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do Oeste foi 

aprovado pela RCM n.º 16-B/2013, de 22 de Março, este plano é um 

instrumento de planeamento que visa, em particular, identificar os 

problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de 

futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas 

estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um 

programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 

estabelecidos na Lei da Água. 

As bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste estão integradas na região 

hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e ribeiras do Oeste – Região 

Hidrográfica 4 – definida pelo DL n.º 347/2007, correspondendo-lhe uma 
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área em terra de 2 412 km2, que representa 17% da região hidrográfica 

supracitada. As bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste constituem uma 

estreita faixa, com cerca de 120 km de extensão e uma largura máxima da 

ordem dos 35 km (APA, I.P., 2012b). 

A área total das bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste engloba 8 bacias 

com áreas superiores a 70 km2. Estas bacias correspondem às 7 bacias 

hidrográficas das principais linhas de água, a que acresce uma bacia 

correspondente à área sobrante que integra as pequenas linhas de água 

que drenam diretamente para o Oceano Atlântico (APA, I.P., 2012b). 

As bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste confinam com a região 

hidrográfica do Tejo, a Este, e com a bacia hidrográfica do Lis, a Norte e 

Nordeste. O alinhamento montanhoso das Serras de Candeeiros e de 

Montejunto, prolongada para Sul pelas elevações de Malveira, da 

Carregueira e pelo extremo nascente da Serra de Sintra, faz a separação de 

águas (linha da cumeada) com a região hidrográfica do Tejo. A separação 

com a bacia do rio Lis não é tão marcada em termos fisiográficos. Nas 

bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste encontram-se delimitadas 40 

massas de água superficiais, distribuídas pelas seguintes categorias: 36 

massas de água rios e quatro massas de água costeiras (APA, I.P., 2012b). 

As bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste englobam 17 concelhos, dos 

quais 5 estão totalmente inseridos nestas bacias e 12 parcialmente. No que 

respeita à proteção de recursos e conservação da natureza, são 

identificadas várias zonas protegidas e áreas classificadas, incluindo zonas 

designadas para a captação de água para consumo humano, águas 

balneares, zonas sensíveis em termos de nutrientes, Zonas de Proteção 

Especial, Sítios de Importância Comunitária, zonas de infiltração máxima, e 

áreas protegidas (APA, I.P., 2012b). 

O território de Porto de Mós encontra-se integralmente no interior da bacia 

de Alcobaça, com 421 km2, que inclui o rio Alcoa. 

Na caraterização e quantificação das pressões antropogénicas significativas 

nas massas de água superficiais são tidas em consideração as pressões 
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qualitativas, tópicas e difusas, e as pressões quantitativas (captações de 

água) (APA, I.P., 2012b). 

No que se refere às fontes tópicas de poluição das massas de água 

superficiais, foram identificadas e caraterizadas as seguintes categorias de 

pressões: 

• Urbanas – ETAR urbanas e domésticas, fossas sépticas coletivas e 

descarga de coletores de águas residuais urbanas; 

• Pecuária – Suiniculturas abrangidas e não abrangidas pela Diretiva 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição e aviculturas; 

• Indústria – Indústrias abrangidas e não abrangidas pela Diretiva 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, incluindo os sectores da 

agroindústrias abrangidos pela Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais (matadouros, indústrias de lacticínios 

e adegas), os restantes sectores da indústria transformadora e 

aterros sanitários, outras instalações de tratamento e valorização de 

resíduos, centrais térmicas e instalações de armazenamento e 

distribuição de combustíveis e lixeiras encerradas; 

• Industria extrativa (APA, I.P., 2012b). 

No Quadro abaixo apresenta-se a carga poluente de origem urbana, na 

indústria e na pecuária bacia de Alcobaça. Em que a carga poluente de 

origem tópica foi estimada para os parâmetros CBO5 (Carência Bioquímica 

de Oxigénio), CQO (Carência Química de Oxigénio), SST (Sólidos Suspensos 

Totais), NTotal (Azoto Total) e PTotal (Fósforo Total).   
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Quadro 54 – Cargas poluentes com origem urbana, na indústria e na 

pecuária estimadas para as bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste o 

presentes no concelho de Porto de Mós (Fonte: APA I.P., 2012b). 

Origem da carga 
poluente 

Bacia de 
Alcobaça 

Bacia 
Hidrográfica das 
ribeiras do Oeste 

C
a
rg

a
s 

p
o

lu
e
n

te
s 

co
m

 o
ri

g
e
m

 
u

rb
a
n

a
 

CQO (t/ano) 659 11 687 

CBO5 (t/ano) 395 6 654 

SST (t/ano) 623 4 882 

NTotal (t/ano) 126 2 233 

PTotal (t/ano) 40 708 

C
a
rg

a
s 

p
o

lu
e
n

te
s 

co
m

 o
ri

g
e
m

 n
a
 

in
d

ú
st

ri
a
 

CQO (t/ano) 98 1 119 

CBO5 (t/ano) 0 598 

SST (t/ano) 25 149 

NTotal (t/ano) 0 169 

PTotal (t/ano) 0 7 

C
a
rg

a
s 

p
o

lu
e
n

te
s 

co
m

 o
ri

g
e
m

 n
a
 

p
e
cu

á
ri

a
 

CQO (t/ano) 1 673 11 964 

CBO5 (t/ano) 669 4 736 

SST (t/ano) 1 116 8 080 

NTotal (t/ano) 162 1 245 

PTotal (t/ano) 54 601 

 

Na bacia do Alcobaça a maioria da carga poluente tem origem na pecuária, 

a carga poluente com origem na indústria é a menor (APA, I.P., 2012b). 

Na Figura abaixo apresenta-se os resultados percentuais do estado das 

massas de água por bacia das bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste., 

em que as bacias estão ordenadas segundo um gradiente Norte/Sul. 
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Figura 17 - Resultados percentuais do estado das massas de água por 

bacia das bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste (Fonte: APA I.P., 

2012b). 

 

As bacias localizadas na região Norte apresentam melhores resultados, no 

que diz respeito às massas de água superficiais interiores. É nesta região 

que se situam as únicas duas massas de água superficiais interiores 

classificadas com bom estado, respetivamente nas bacias Rio Alcobaça e 

Ribeiras Costeiras do Oeste. Existem ainda duas massas de água costeiras 

classificadas com bom estado, pertencentes às bacias Rio Arnóia e Ribeiras 

Costeiras do Oeste. Importa referir que a bacia Ribeiras Costeiras do Oeste 

apresenta quatro massas de água classificadas com mau estado, localizadas 

nas zonas média e inferior das bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste 

(APA, I.P., 2012b). 

Apesar de o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste ter dado 

lugar ao Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do Oeste, 

aprovado pela RCM n.º 16-B/2013, como acima foi referido, a 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós teve em linha de conta o Plano da Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 26/2002, de 5 de abril. Assim o Relatório da Proposta da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós apresenta os objetivos operacionais do Plano da Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Oeste com a respetiva articulação com as 

propostas do PDM, como se pode observar no Quadro abaixo. 
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Quadro 55 – Articulação dos objetivos operacionais do Plano de Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Oeste com a proposta do PDM (Fonte: CMPM, 

2013b). 

Objetivos operacionais do Plano Bacias 
Hidrográficas das Ribeiras do Oeste 

Articulação com as Propostas do PDM de 
Porto de Mós 

Proteção da Natureza 

Manter ou melhorar o estado ecológico dos 
ecossistemas aquáticos dulçaquícolas e 

garantir a sua integridade e bom 
funcionamento ecológico Os Espaços Naturais, onde se integram os 

ecossistemas aquáticos dulçaquícolas, 
acautelam estas questões ao nível da 

regulamentação. 

Proteger os meios aquáticos e ribeirinhos de 
especial interesse ecológico por terem sido 

detetadas situações de elevado valor 
conservacionista e ou elevada proximidade 

da situação pristina 

Ordenamento do território do domínio hídrico 

Definir áreas de infiltração máxima, tendo 
em vista o ordenamento do território, 

contemplando a sua utilização, de acordo 
com o DL n.º 93/90 

No âmbito da elaboração da Reserva 
Ecológica Nacional, as áreas de infiltração 

máxima serão cartografadas 

 

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, 

Mondego e Lis foi aprovado pela RCM n.º 16-B/2013, de 22 de Março, este 

plano é um instrumento de planeamento que visa, em particular, identificar 

os problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência 

de futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as 

linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de 

um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 

estabelecidos na Lei da Água. 

Este plano abrange as bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, 

constituída pelas respetivas bacias hidrográficas e as ribeiras da costa entre 

a Barrinha de Esmoriz e a foz do rio Lis. Assim sendo, o território do plano 

abrange 68 concelhos, dos quais 39 integralmente e ocupa uma área de 

cerca de 11 477 km2 (ARH Centro, 2012a). 

A bacia hidrográfica do Lis abrange área territorial parcial dos concelhos de 

Leiria, Pombal, Ourém, Batalha, Marinha Grande, Alcanena e Porto de Mós. 
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Os concelhos referidos são abrangidos pelas nomenclaturas de Unidades 

Territoriais II Centro e Lisboa e Vale do Tejo, e pelas nomenclaturas de 

Unidades Territoriais III, Pinhal Litoral e Médio Tejo (ARH Centro, 2012a). 

Para a região hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis encontram-se 

identificados 4 tipos de rios, nomeadamente, rios Montanhosos do Norte 

(M), rios do Norte de Pequena Dimensão (N1 ≤ 100), rios do Norte de 

Média-Grande Dimensão (N1 ≥ 100) e rios do Litoral Centro (ARH Centro, 

2012a). 

A bacia hidrográfica do Lis é dividida em sub-bacias hidrográficas principais 

e o território de Porto de Mós integra a do Alto Lis. Esta sub-bacia divide-se 

na do rio Lena e na do rio Lis e desenvolve-se sobre o Maciço Calcário 

Estremenho, com permeabilidade muito elevada e drenagem 

essencialmente efetuada através de galerias que surgem à superfície no 

rebordo do Maciço.  

Na Figura abaixo pode-se observar a representação geográfica da 

classificação dos elementos físico-químicos gerais para as massas de água 

"rio” das bacias hidrográficas de Vouga Mondego e Lis, no caso específico do 

município de Porto de Mós as massas de água “rio” estão classificadas com 

a classificação “Bom ou superior”. 
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Figura 18 - Representação geográfica da classificação dos elementos 

físico-químicos gerais para as massas de água "rio” das bacias 

hidrográficas de Vouga Mondego e Lis (Fonte: ARH Centro, 2012b). 

 

Na Figura abaixo apresenta-se a representação geográfica da classificação 

do estado ecológico para as massas de água "rio” das bacias hidrográficas 
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de Vouga Mondego e Lis, no caso específico do município de Porto de Mós 

as massas de água “rio” estão classificadas com um estado ecológico 

“Bom”. 
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Figura 19 - Representação geográfica da classificação do estado ecológico 

para as massas de água "rio” das bacias hidrográficas de Vouga Mondego e 

Lis (Fonte: ARH Centro, 2012b).  
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Os Rios do Litoral Centro correspondem ao tipo mais problemático com 38% 

das massas de água em incumprimento, das quais 28% apresentam estado 

ecológico de "Razoável", 9% de "Medíocre" e cerca de 1% de "Mau" (ARH 

Centro, 2012b). 

Existe um gradiente Este-Oeste em que as massas de água com estado 

ecológico de "Bom" se concentram no interior do território nacional, 

enquanto que as massas de água que não cumprem os objetivos ambientais 

da DQA se localizam, maioritariamente, na zona litoral. O estado ecológico 

das massas de água parece traduzir, desta forma, o gradiente de pressões 

antropogénicas da região hidrográfica (ARH Centro, 2012b). 

O sector inferior da bacia hidrográfica do rio Vouga é aquela que apresenta 

os maiores problemas de qualidade ecológica, destacando-se o rio Águeda e 

o Cértima com a classificação de "Mau", pelo elemento biológico 

invertebrados bentónicos. Na mesma bacia hidrográfica quatro massas de 

água apresentam o estado ecológico de "Medíocre", sendo que a 

degradação da qualidade ecológica reflete-se, geralmente, para os dois 

elementos biológicos. O sector inferior da bacia hidrográfica do rio Mondego 

e a bacia hidrográfica do rio Lis apresentam um grande número de massas 

de água com estado ecológico de "Razoável" (ARH Centro, 2012b). 

Em suma, a qualidade ecológica dos rios reflete a pressão antropogénica 

verificada nos recursos hídricos, apresentando uma pior qualidade junto das 

áreas mais industrializadas e com maior densidade populacional. 

Apesar de o Plano de Bacia Hidrográfica do Lis ter dado lugar ao Plano de 

Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis, aprovado 

pela RCM n.º 16-B/2013, como acima foi referido, a 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós teve em linha de conta o Plano da Bacia Hidrográfica do Lis, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/2002, de 3 de abril, este 

aponta nos objetivos operacionais quais deverão ser vertidos no PDM. Assim 

o Relatório da Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós apresenta os 

objetivos operacionais do Plano da Bacia Hidrográfica do Lis com a respetiva 

articulação com as propostas do PDM, como se pode observar no Quadro 

abaixo. 
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Quadro 56 – Articulação dos objetivos operacionais do Plano Bacia 

Hidrográfica do Lis com a proposta do PDM (Fonte: CMPM, 2013b). 

Objetivos operacionais do Plano da 
Bacia Hidrográfica do Lis 

Articulação com as Propostas do PDM de 
Porto de Mós 

Ordenamento do território e Domínio Hídrico  

Salvaguardar os conflitos de uso do solo com 
os locais de maior vulnerabilidade dos 

aquíferos. Ao abrigo da legislação da REN as áreas de 
maior suscetibilidade de contaminação de 

aquíferos serão identificadas e 
consequentemente salvaguardadas  

Assegurar que, no âmbito da revisão dos 
PDM e elaboração de PEOT, os locais de 

maior vulnerabilidade dos aquíferos, sejam 
convenientemente salvaguardados na 

definição de ocupações do solo.  

Salvaguardar os conflitos de uso do solo com 
as captações de água.  

As captações de água não se localizam em 
espaço urbano ou espaço industrial  Assegurar que, no âmbito da revisão dos 

PDM, as captações de água não se localizam 
em espaço urbano ou industrial  

 

O concelho de Porto de Mós depende maioritariamente dos recursos hídricos 

subterrâneos próprios para abastecimento público. A gestão do sistema de 

abastecimento de água está atribuída à Câmara Municipal (CMPM, 2011a). 

A elevada dependência das origens de água subterrânea, é um indicador da 

importância a atribuir a todos os aspetos da Hidrogeologia do concelho e à 

preservação da qualidade da água, para consumo das gerações futuras. 

Acresce ainda a circunstância de uma parte do concelho de Porto de Mós 

estar integrado no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), 

constituído em 1979 para preservar um património geológico, espeleológico 

e natural raro em Portugal (CMPM, 2011a). 

Em termos hidrogeológicos, reconhecem-se na área do concelho de Porto de 

Mós, dois sistemas aquíferos de expressão regional: 

• Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho (aquífero cársico-

fissurado); 

• Sistema Aquífero de Alpedriz (aquífero detrítico poroso, na área 

noroeste do concelho). 
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A maior extensão do concelho, aproximadamente 212 km2, é ocupada por 

formações carbonatadas jurássicas do Maciço Calcário Estremenho, que 

definem um sistema aquífero carsificado e fissurado, com circulação 

preferencial através de diáclases, fraturas e condutas cársicas, muito 

heterogéneo em termos de produtividades. Estas formações apresentam-se 

mais vulneráveis à poluição, pelo que esta situação deverá ser acautelada 

(CMPM, 2011a). 

 

Figura 20 - Mapa simplificado dos aquíferos do concelho de Porto de Mós 

(Fonte: CMPM, 2011a).  
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Na região noroeste do concelho, nas freguesias do Juncal e Calvaria de 

Cima, os depósitos pliocénicos e cretácicos do sector Sul do Sistema 

Aquífero de Alpedriz (28 km2) definem um sistema multiaquífero confinado 

de produtividade variável e boa qualidade para consumo humano, que é 

explorado através de furos de captação para abastecimento municipal e 

também captações particulares (CMPM, 2011a). 

A avaliação da vulnerabilidade à poluição dos aquíferos foi realizada a partir 

de metodologias quantitativas e qualitativas descritas no Plano de Bacia do 

Tejo (PBH, 1999, 2000). Foram referenciados 17 furos de captação 

municipal, nove nascentes cársicas importantes e 19 origens subterrâneas 

(17 furos e 2 poços) a partir do Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH), dos quais 11 constituem estações de 

monitorização do INAG. Faltará referenciar os furos licenciados registados e 

ainda centenas de furos de captação não licenciados dispersos por todo o 

concelho (CMPM, 2011a). 

Os poços destinam-se a rega de culturas de subsistência e captam águas 

freáticas de potabilidade duvidosa, em especial quando situados próximos 

de povoações e em zonas de agricultura e pecuária (CMPM, 2011a). 

A mesma situação de qualidade de água subterrânea duvidosa, 

nomeadamente ao nível bacteriológico, ocorre frequentemente em furos de 

captação em zonas urbanas, devido ao deficiente saneamento básico e 

elevada permeabilidade e fracturação/carsificação do maciço calcário 

(CMPM, 2011a). 

Constata-se uma maior densidade de exploração de água subterrânea nas 

freguesias da Juncal e Calvaria de Cima, correspondente ao aquífero poroso 

de Alpedriz, do que nas freguesias situadas em áreas do maciço calcário. 

Na área do concelho de Porto de Mós pode reconhecer-se o sector Sul do 

Sistema Aquífero de Alpedriz, nas freguesias de Juncal e Calvaria de Cima, 

totalizando 28 km2. O Sistema Aquífero, constitui um sistema multicamada, 

que ocupa uma área total de cerca de 93 km2, confinado na sua maior 

extensão. Em certos locais as captações apresentavam artesianismo 

repuxante, na época da construção. Uma das áreas de recarga do sistema 
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corresponde aos afloramentos cretácicos do concelho de Porto de Mós, que 

corresponde às camadas periféricas do Sinclinal de Alpedriz-Porto de Carro 

(CMPM, 2011a). 

As camadas captadas são fundamentalmente os arenitos cretácicos, embora 

algumas captações captem exclusivamente as camadas carbonatadas do 

cretácico sobrejacente aos arenitos ou captem as duas formações 

conjuntamente. Existem também captações particulares implantadas no 

Terciário, captando quer os depósitos do Eocénico- Oligocénico, quer o 

Miocénico (Complexo greso-argiloso de Alpedriz) (CMPM, 2011a). 

Em termos gerais, o complexo detrítico Cretácico é o mais produtivo com 

possibilidade de caudais superiores a 10 l/s (Almeida et al., 2000). 

A maioria das águas deste sistema tem mineralização baixa a moderada, 

dureza baixa e fácies cloretada sódica ou bicarbonatada cálcica. Não são 

conhecidos problemas de contaminação antrópica do aquífero cretácico, 

confirmando que se trata de um aquífero relativamente pouco vulnerável, 

dado ter um tempo de residência presumivelmente longo (Almeida et al., 

2000). 

Para a caraterização hidroquímica do sistema, dispõe-se também de três 

registos do SNIRH. De acordo com os dados de qualidade disponíveis, as 

águas captadas neste sistema apresentam-se com excelente qualidade 

química e bacteriológica, de acordo com a legislação em vigor à data da 

elaboração da “Atualização dos Estudos de Caraterização da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós- Análise e Diagnóstico (Adenda)” (DL n.º 243/2001, 

de 5 de Setembro) (CMPM, 2011a). Não se verificam desconformidades 

sistemáticas dos valores paramétricos, com exceção do pH e Ferro, pelo que 

se conclui da excelência das águas subterrâneas para consumo humano 

(Quadro abaixo).  
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Quadro 57 - Estações de monitorização de qualidade de águas 

subterrâneas no concelho de Porto de Mós, Sistema Aquífero de Alperdiz 

(Fonte: CMPM, 2011a). 

 

 

As águas subterrâneas do Sistema Aquífero de Alpedriz são de boa 

qualidade para uso agrícola. A maioria das águas pertencem à classe C1S1 

pelo que representam um perigo baixo de salinização e alcalinização dos 

solos (CMPM, 2011a). 

O concelho de Porto de Mós abrange 212 km2 do Sistema Aquífero do 

Maciço Calcário Estremenho (MCE). Este integra-se na Unidade 

Hidrogeológica Ocidental e estende-se pelos distritos de Leiria e Santarém, 

abrangendo 10 concelhos. Ocupa uma extensão total de aproximadamente 

de 768 km2 e está repartido pelas bacias hidrográficas do Tejo, Lis e 

Ribeiras do Oeste (CMPM, 2011a). 

Na área do concelho de Porto de Mós, identificam-se essencialmente 

formações possantes de idade jurássica dos Calcários da Serra de Aire, 

Camadas de Cabaços e Montejunto, Formação de Barranco do Zambujal, 

Calcários bioclásticos de Codaçal e Formação de Chão das Pias. As 

formações aquíferas dominantes são os calcários e calcários dolomíticos 

carsificados do Jurássico Médio, em especial os termos do Bajociano, 

Batoniano e Caloviano (170 M.A. a 150 M. A.) (CMPM, 2011a). 

A carsificação do MCE é intensa, apesar de corresponder a um carso jovem. 

As estruturas cársicas podem ser megalapiás, lapiás de diversos tipos 

geralmente pouco profundos, dolinas e mais raramente uvalas, algares e 

redes de galerias subterrâneas. O endocarso está representado por algares, 

galerias e condutas. As galerias e condutas surgem a profundidades 

variáveis, ocorrendo por vezes a 80 m abaixo do nível das nascentes. Os 

algares são estruturas relativamente antigas e abundantes no maciço 
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calcário. Possuem profundidades variáveis, podendo intersectar zonas com 

vestígios de circulação fóssil ou atual e as maiores profundidades situam-se 

entre os 100 m e 150 m (CMPM, 2011a). 

Este sistema é muito complexo, apresentando um comportamento típico de 

aquífero cársico, caraterizado pela existência de um número reduzido de 

nascentes perenes e várias nascentes temporárias com caudais elevados 

mas com variações muito acentuadas ao longo do tempo. É constituído por 

vários subsistemas cuja delimitação coincide aproximadamente com 

grandes unidades morfoestruturais que dividem o Maciço Calcário 

Estremenho. Cada um desses subsistemas está relacionado com um 

nascente cársica perene e, por vezes, com várias nascentes temporárias 

que descarregam apenas em períodos de ponta (Almeida et al, 2000). 

A análise da composição físico-química das águas subterrâneas 

provenientes do sistema do MCE indica que a fácies hidroquímica 

predominante é bicarbonatada cálcica, mediamente mineralizadas e duras a 

muito duras ou seja com apreciável concentração de carbonato de cálcio 

(Almeida et al., 2000). 

Relativamente à qualidade química para consumo humano, as águas do 

Sistema Aquífero do MCE são globalmente de boa qualidade, situando-se a 

maioria dos parâmetros abaixo dos respetivos valores paramétricos, embora 

possam ocorrer algumas exceções, nomeadamente em relação aos cloretos 

e condutividade elétrica (CMPM, 2011a). 

No entanto, dada a vulnerabilidade deste tipo de sistema aquífero, podem 

ocorrer contaminações súbitas de diversos tipos, sendo conhecidos casos 

pontuais de excesso de gorduras, hidrocarbonetos, metais pesados, entre 

outros (CMPM, 2011a). 

Do ponto de vista bacteriológico, a qualidade da água subterrânea pode 

considerar-se deficiente, pois ocorrem frequentemente valores superiores 

aos admissíveis de coliformes fecais e totais, estreptococos e, por vezes, 

salmonelas, relacionados com as deficientes condições de saneamento 

básico na área do maciço calcário (CMPM, 2011a). 
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Para a caraterização hidroquímica do sistema, dispõe-se também de três 

registos do SNIRH. De acordo com os dados de qualidade disponibilizados, 

as águas captadas neste sistema apresentam-se com razoável qualidade 

química e bacteriológica, de acordo com a legislação em vigor à data da 

elaboração da “Atualização dos Estudos de Caraterização da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós- Análise e Diagnóstico (Adenda)” (DL n.º 243/2001) 

(CMPM, 2011a). Não se verificam desconformidades sistemáticas dos 

valores paramétricos, com exceção de Mira d’Aire para os coliformes e 

estreptococos (Quadro abaixo). 

Quadro 58 - Estações de monitorização de qualidade de águas 

subterrâneas no concelho de Porto de Mós, sistema Aquífero do MCE 

(Fonte: CMPM, 2011a) 

 

 

Relativamente à aptidão para rega, a maioria das águas do sistema do MCE 

pertence à classe C2S1 pelo que representam um perigo de salinização 

médio e perigo de alcalinização baixo para os terrenos agrícolas  

Em termos de Vulnerabilidade21 à poluição o Sistema Aquífero do MCE 

apresenta uma vulnerabilidade elevada, já o Sistema Aquífero de Alpedriz 

apresenta uma vulnerabilidade baixa a intermédia (CMPM, 2011a). 

Uma questão extremamente importante que se levanta com a circulação de 

águas em maciços cársicos é a contaminação das águas subterrâneas, ou 

seja, a vulnerabilidade deste tipo de aquíferos à poluição. As zonas cársicas 

são altamente sensíveis às atividades poluentes porque na maioria dos 

casos, a infiltração dá-se de uma forma muito rápida para o aquífero sem 
                                                           
21 Entende-se por Vulnerabilidade, a maior ou menor capacidade de atenuação das camadas 
superiores do aquífero à passagem dos poluentes. Trata-se portanto de uma propriedade 
intrínseca do sistema geológico e dos reservatórios aquíferos. Cada grupo de contaminantes 
é afetado por inúmeros fatores que incluem o tipo e a espessura do solo, as caraterísticas e a 
espessura da zona não saturada, a taxa de recarga, as caraterísticas do aquífero, entre 
outras. 
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que os poluentes sejam depurados, decompostos ou retidos pelo solo. A 

fragilidade dos sistemas aquíferos cársicos face á poluição (e a sua 

proteção) resulta da existência de galerias e condutas de acesso direto 

entre a superfície e os níveis de circulação ativa, como por exemplo, os 

algares ou o próprio diaclasamento dos maciços. Acontece, por vezes, que 

os algares são usados, como depósito de resíduos domésticos e efluentes 

industriais. Este tipo de ações contribui para a degradação da qualidade da 

água, tornando-a imprópria para consumo, nomeadamente do ponto de 

vista bacteriológico (CMPM, 2011a). 

Assim, a vulnerabilidade das águas subterrâneas em zonas calcárias deverá 

ser considerada nos projetos de construção de habitações, parques 

industriais, infraestruturas e complexos agropecuários, nomeadamente no 

que se refere às condições de saneamento básico e tratamento e 

espalhamento de efluentes. 

De acordo com a Diretiva-Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE), os 

Estados–membros deverão garantir a proteção, o melhoramento e a 

reconstituição de todas as massas de água subterrâneas de modo a garantir 

o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas com o objetivo 

de alcançar um “bom estado” das águas subterrâneas até ao ano 2015. 

A delimitação dos perímetros de proteção de captações destinadas ao 

abastecimento público de água para consumo humano é realizada de acordo 

com o disposto na Lei n.º 58/2005, de 29 de Agosto, com a redação que lhe 

foi dada pelos DL n.os 231/2008, 245/2009, 60/2012 e 130/2012, e 

observando o estabelecido no DL n.º 382/99, de 22 de Setembro, que foi 

alterado pelo DL n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

O DL n.º 382/99 estabelece as normas e os critérios para a delimitação de 

perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas 

dessas captações. Este perímetro de proteção é a área contígua à captação 

na qual se interditam ou condicionam as instalações e as atividades 

suscetíveis de poluírem as águas subterrâneas, As captações de água 

subterrânea destinadas ao abastecimento público de aglomerados 

populacionais com mais de 500 habitantes ou cujo caudal de exploração 
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seja superior a 100 m3/dia ficam abrangidas por este diploma para todas as 

zonas de proteção previstas. As restantes captações são abrangidas por 

este diploma no que diz respeito à delimitação da zona de proteção 

imediata. 

De acordo com o regime de utilização de recursos hídricos, aprovado pelo 

DL n.º 226-A/2007, a atribuição do título de utilização destinado à captação 

para abastecimento público pressupõe a prévia delimitação do respetivo 

perímetro de proteção. 

A delimitação de perímetros de proteção de origens de água, além de 

constituir uma obrigação legal, é uma ferramenta essencial para a proteção 

da qualidade da água nas origens, e consequentemente, para a qualidade 

da água abastecida. 

O abastecimento público do concelho de Porto de Mós, depende 

maioritariamente das águas subterrâneas, exploradas a partir de várias 

captações, o que desde já é indicador da importância a atribuir aos aspetos 

relacionados com a caraterização hidrogeológica. 

Na definição dos perímetros de proteção consideram-se normalmente 3 

zonas contíguas com caraterísticas objetivos distintos (1 do artigo 3.º do DL 

n.º 382/99): 

a) Zona de proteção imediata — área da superfície do terreno contígua à 

captação em que, para a proteção direta das instalações da captação 

e das águas captadas, todas as atividades são, por princípio, 

interditas; 

b) Zona de proteção intermédia — área da superfície do terreno 

contígua exterior à zona de proteção imediata, de extensão variável, 

tendo em conta as condições geológicas e estruturais do sistema 

aquífero, definida por forma a eliminar ou reduzir a poluição das 

águas subterrâneas, onde são interditas ou condicionadas as 

atividades e as instalações suscetíveis de poluírem aquelas águas, 

quer por infiltração de poluentes, quer por poderem modificar o fluxo 

na captação ou favorecer a infiltração na zona próxima da captação; 
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c) Zona de proteção alargada — área da superfície do terreno contígua 

exterior à zona de proteção intermédia, destinada a proteger as 

águas subterrâneas de poluentes persistentes, tais como compostos 

orgânicos, substâncias radioativas, metais pesados, hidrocarbonetos 

e nitratos, onde as atividades e instalações são interditas ou 

condicionadas em função do risco de poluição das águas, tendo em 

atenção a natureza dos terrenos atravessados, a natureza e a 

quantidade de poluentes, bem como o modo de emissão desses 

poluentes. 

De acordo com o artigo 3.º do DL n.º 382/99 “a delimitação dos perímetros 

de proteção obedece a critérios geológicos, hidrogeológicos e económicos 

estabelecidos em função das caraterísticas do aquífero em que se encontra 

a captação, as condições da captação e os caudais de exploração, mediante 

a realização de estudos hidrogeológicos e económicos”.  

Segundo o mesmo artigo do referido diploma “quando não existam e não 

seja possível realizar os estudos hidrogeológicos, mediante prévio parecer 

favorável das entidades competentes, a determinação das zonas de 

proteção poderá ser feita através de recurso ao método do raio fixo, (…), ou 

outro método considerado mais adequado”. “Os estudos hidrogeológicos e a 

aplicação do método do raio fixo têm de ser realizados por técnicos com as 

habilitações académicas adequadas para o efeito”.  

“O perímetro de proteção poderá não incluir as zonas de proteção 

intermédia ou a zona de proteção alargada relativamente a captações de 

águas subterrâneas em sistemas aquíferos cujo risco de poluição seja 

reduzido, demonstrado por estudos hidrogeológicos. Sempre que se 

justifique, nomeadamente em zonas em que haja conexão hidráulica direta 

ou através de condutas cársicas ou fissuras, o perímetro de proteção poderá 

ainda englobar zonas de proteção especial, mediante a realização de 

estudos hidrogeológicos específicos” (5 e 6 do artigo 3.º do DL n.º 382/99). 

Assim, a delimitação dos perímetros de proteção das captações, impõe 

restrições de utilidade pública em áreas significativas, que se traduzem em 

custos económicos, pelo que os estudos de delimitação dos perímetros de 
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proteção têm de ser baseados em critérios hidrológicos e económicos 

suficientemente rigorosos (CMPM, 2011a). 

A vulnerabilidade dos aquíferos cársicos face à poluição apresenta-se como 

um grave problema, devendo os sistemas aquíferos ser salvaguardados na 

sua qualidade para as gerações futuras. Deste modo, no articulado do 

regulamento do PDM, deve ser considerada esta situação, de forma a que 

as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos do concelho de 

Porto de Mós sejam objeto de uso condicionado do território, conforme a 

legislação em vigor. Além disso, as áreas potencialmente permeáveis 

deverão ser articuladas com as outras condicionantes, nomeadamente 

licenciamentos já aprovados, áreas sociais, industriais e outras e eliminadas 

pequenas áreas sem representatividade espacial. Ao nível da análise de 

risco da poluição dos recursos hídricos subterrâneos, as áreas identificadas 

como altamente vulneráveis e de permeabilidade moderada e alta devem 

ser “cruzadas” com os focos de poluição identificados e potenciais do 

concelho, definindo desta forma áreas de risco, que deverão ser objeto de 

acompanhamento rigoroso pelas entidades da tutela e entidades municipais 

(CMPM, 2011a). 

Assim sendo, deverão ser elaborados estudos necessários ao licenciamento 

das captações municipais junto das entidades competentes, nomeadamente 

dos perímetros de proteção (DL n.º 382/99) das captações que exploram 

aquíferos cársicos devido à sua maior vulnerabilidade à poluição (CMPM, 

2011a). 

 

A água mineral natural é uma água considerada bacteriologicamente 

própria, de circulação profunda, com particularidades físico-químicas 

estáveis na origem dentro da gama de flutuações naturais, de que resultam 

propriedades terapêuticas ou simplesmente efeitos favoráveis à saúde. As 

Termas Salgadas da Batalha, apesar de terem a sua área de captação das 

águas inserida no concelho da Batalha, apresentam parte da proposta para 

a “Zona Intermédia de Proteção” no concelho de Porto de Mós (CMPM, 

2011a).  



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-269- 

No caso específico do Plano de Ordenamento do Território da Região Centro 

(PROT-Centro), uma das visões estratégicas é “potenciar a biodiversidade e 

as suas mais valias ambientais”. Além disso, “a estratégia territorial do 

PROT-Centro identifica um conjunto de valores ambientais cuja interação 

com os sistemas urbanos e de ocupação industrial envolventes requerem do 

Plano uma atenção particular”, dos quais se destaca: “promover condições 

de utilização sustentável dos recursos hídricos enquanto recursos com valor 

económico, social e ambiental”. 

O PROT-Centro apresenta um conjunto de normas orientadoras, que se 

organizam em torno de quatro grupos: 

• Normas Gerais (G); 

• Normas Específicas por Domínio de Intervenção (DI); 

• Normas Específicas de Base Territorial (TG); 

• Orientações de Política Sectorial (OS). 

Neste Plano uma das suas Normas Gerais é “a proteção e valorização 

ambiental enquanto pilar fundamental de um desenvolvimento sustentável, 

deve regular domínios sectoriais diversificados” em vários termos dos quais 

se destaca: “recursos hídricos: assegurar a sustentabilidade das 

disponibilidades da água como recurso económico, social e ambiental”. 

No que diz respeito às normas específicas por domínio de intervenção existe 

um capítulo dedicado ao “Sistema de Proteção e Valorização Ambiental”, 

onde se identifica: 

• DI67. No domínio dos recursos hídricos, é necessário: 

1. Assegurar que a gestão territorial assuma o princípio da melhoria 

da qualidade físico-química e ecológica das águas superficiais e 

estado químico e quantitativo das subterrâneas; 

2. Definir condições e perímetros de proteção de águas superficiais e 

subterrâneas classificadas como de Boa e Muito Boa qualidade, 

evitando a sua degradação; 
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3. Promover estratégias e programas conducentes a uma utilização 

sustentada da água baseada numa proteção a longo prazo dos 

recursos hídricos disponíveis; 

4. Promover e implementar as medidas adequadas para um efetivo 

controlo das fontes de poluição tópica com especial incidência nas 

zonas classificadas como sensíveis; 

5. Promover a adoção de medidas de minimização relativas à 

poluição difusa, nomeadamente no que concerne ao Código de 

Boas Práticas Agrícolas, em particular nas zonas classificadas 

como vulneráveis; 

6. Promover a utilização preferencial de águas superficiais como 

fonte de abastecimento para fins múltiplos, nomeadamente 

assegurando o fornecimento em quantidade suficiente de água de 

boa qualidade, contribuindo para uma utilização sustentável, 

equilibrada e equitativa; 

7. Garantir a satisfação das necessidades de água para rega, em 

particular nas áreas de regadio; 

8. Promover a proteção das águas subterrâneas enquanto reservas 

estratégicas em situações hídricas extremas (cheias e secas); 

9. Elaborar planos de ordenamento que fomentem a proteção e 

salvaguarda das águas estuarinas; 

10.Promover a implementação de medidas de proteção na prevenção 

do risco potencial de contaminação antropogénica das águas 

subterrâneas, com especial incidência nos aquíferos que 

apresentam maior vulnerabilidade; 

11.Promover a regularização dos caudais e utilização da água para 

fins múltiplos (rega e abastecimento) através das barragens 

consideradas pertinentes; 

12.Promover a implementação de um sistema regional de avisos de 

rega, com especial incidência nos perímetros de rega em 
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exploração, de forma a garantir a gestão racional da água para 

rega; 

13.Promover a modernização dos perímetros de rega em exploração, 

no intuito de tornar mais eficiente a utilização da água enquanto 

recurso natural. 

Já no que se refere às Orientações de Políticas Sectoriais existe novamente 

um capítulo dedicado ao “Sistema de Proteção e Valorização Ambiental”, de 

onde se destacam as seguintes orientações: 

• OS36. No domínio dos recursos hídricos, é necessário: 

1. Promover a adoção do princípio da gestão integrada sustentada 

dos recursos hídricos (águas superficiais e águas subterrâneas) da 

Região Centro, com o enquadramento definido na Diretiva 

Comunitária da Água e Lei da Água. 

2. Acompanhar a gestão das bacias hidrográficas da administração 

da região hidrográfica do Centro através da participação ativa e 

empenhada nos respetivos órgãos consultivos. 

3. Acompanhar a gestão das bacias hidrográficas dos rios 

internacionais Douro e Tejo através da participação ativa e 

empenhada dos órgãos consultivos. 

4. Garantir o bom funcionamento da rede de monitorização da 

qualidade da água (superficial e subterrânea) da Região Centro. 

5. Reforçar a rede de monitorização da qualidade da água visando a 

melhoria do ambiente aquático através da adoção de medidas 

específicas para a redução gradual e cessação ou eliminação por 

fases das descargas e/ou emissões e perdas de substâncias 

prioritárias. 

6. Promover a realização de estudos conducentes à identificação e 

elaboração de propostas para novos empreendimentos hidráulicos 

tendo em vista a armazenagem estratégica de água superficial 

para utilizações com fins múltiplos (abastecimento, rega e 

combate a incêndios), em particular em situações de seca. 
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Qualidade do Ar 

As principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos no concelho de 

Porto de Mós são: 

• O tráfego rodoviário que circula no IC2/EN1, EN8, EN243, EM242-4, 

IC9 e nos principais aglomerados urbanos (Porto de Mós e Mira de 

Aire) – emissões de NOx, CO, PM10; 

• As zonas industriais de Porto de Mós e de Mira de Aire e do Juncal e 

três zonas de suporte às indústrias extrativas em Codaçal, em Chão 

da Mendiga e em Bemposta; 

• As Pedreiras de grande dimensão localizadas na zona do Codaçal, 

Alvados, Salgueiras, Cabeça Veada e Espinheiro – emissões de PM10. 

O Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, realizado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, dispõe de informação, ao nível de concelho, sobre 

as emissões atmosféricas relativamente ao ano 2009. No Quadro seguinte 

apresenta-se a estimativa das emissões totais relativamente ao concelho de 

Porto de Mós, bem como o total nacional. 

Quadro 59- Quadro Emissões totais em 2009 excluindo fontes naturais 

(Fonte: APA, I.P., 2011) 

 Total Nacional Porto de Mós 

SOx 707,26 0,249 

NOx 1584,95 2,085 

NH3 212,777 0,796 

NMVOC 1353,052 1,178 

PM10 780,793 0,915 

Pb 1,432 0,002 

Cd 0,017 0,000 

Hg 0,017 0,000 

CH4 3652,587 5,931 

CO2 364385,390 327,210 

N2O 79,681 0,160 
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Do total dos concelhos a nível nacional, Porto de Mós é o 140.º em termos 

de emissões de SOx e o 110.º em termos de emissões de PM10, em grande 

parte devido à atividade industrial (emissões de SOx) e à atividade das 

pedreiras (PM10). O valor das emissões, não sendo elevado em termos 

absolutos, reflete efetivamente a importância destas atividades ao nível do 

concelho. As emissões de NOx normalmente associadas ao tráfego 

rodoviário situam-se 129.º do total dos concelhos no contexto nacional. Em 

termos de emissões de CO2, o concelho de Porto de Mós é o 136.º concelho 

com maiores emissões no contexto nacional (APA, I.P., 2011). 

 

O DL n.º 102/2010, de 23 de Setembro, transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa - Diretiva CAFE, que resultou da revisão da Diretiva-quadro relativa 

à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente (Diretiva n.º 96/62/CE, 

de 27 de Setembro), estabelece medidas destinadas a definir e fixar 

objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, com o fim de evitar, 

prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente. 

Neste contexto, são definidos procedimentos mais exigentes para a 

avaliação da qualidade do ar nas unidades de gestão estabelecidas para 

esse efeito (zonas e aglomerações), com um enfoque particular nas 

medidas de controlo e garantia de qualidade das medições, na 

rastreabilidade de todas as medições, na utilização de métodos de 

referência e equipamentos aprovados, na determinação da equivalência de 

métodos que não são de referência e na realização de exercícios de inter-

comparação. 

Por outro lado, é atribuída uma importância crescente à utilização de 

modelos de avaliação da qualidade do ar, quer como complemento das 

medições fixas (estações de monitorização) quer como meio de avaliação 

em zonas onde não é necessária a medição fixa. Ao nível do Fórum Europeu 

para a Modelação da Qualidade do Ar (FAIRMODE) estão a ser estabelecidos 

critérios harmonizados que orientem a utilização de modelos de qualidade 
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do ar e estão a ser estudados sistemas de garantia e controlo de qualidade 

dos seus resultados visando estabelecer uma metodologia para a sua 

validação. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto autoridade competente na 

matéria de qualidade do ar, é responsável pela coordenação da troca de 

informação com a Comissão Europeia, relativa à transmissão de dados e à 

gestão e avaliação da qualidade do ar ambiente. Neste âmbito, é submetida 

anualmente, os relatórios de avaliação e restante informação para 

cumprimento dos requisitos da legislação da qualidade do ar. 

O índice de qualidade do ar é uma ferramenta que permite: 

• Uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do 

ar. Este índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, 

especialmente das aglomerações existentes no país, mas também de 

algumas áreas industriais e cidades;  

• Um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar, 

através da consulta direta ou através dos órgãos de Comunicação 

Social; 

• Dar resposta às obrigações legais (APA, I.P.22). 

São cinco os poluentes englobados no índice de qualidade do ar: 

• O dióxido de azoto (NO2); 

• O dióxido de enxofre (SO2); 

• O monóxido de carbono (CO); 

• O ozono (O3); 

• As partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 

microns (PM10). 

O índice de qualidade do ar permite traduzir a qualidade do ar de uma 

determinada aglomeração, área industrial ou cidade, através de uma 

classificação simples e intuitiva, baseada na comparação das concentrações 

medidas com gamas de concentrações associadas a uma escala de cores, a 

informação sobre a qualidade do ar deverá ser de fácil acesso ao público, 

através da consulta direta ou através dos órgãos de Comunicação Social 

                                                           
22 APA, I.P. - http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=3 
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dando resposta às obrigações legais. O índice varia para cada poluente 

entre “Muito Bom” e “Mau”, de acordo com a referida matriz de 

classificação. Esta classificação foi preparada de modo a incorporar no seu 

cálculo a alteração dos valores limite, devido a variação das respetivas 

margens de tolerância, ao longo do tempo. Desta forma os resultados 

obtidos num determinado ano não são diretamente comparáveis com os de 

outro ano, uma vez que a gama de concentrações da matriz de classificação 

se adapta todos os anos até 2010, altura em que deixou de existir qualquer 

margem de tolerância para os poluentes considerados no cálculo do índice 

(APA, I.P.23). 

Salienta-se o facto de, em virtude da metodologia de cálculo do índice, este 

por vezes não refletir algumas situações pontuais de concentrações 

elevadas de poluentes num local específico da Zona ou Aglomeração. Esta 

situação verifica-se uma vez que, aquando do cálculo de um valor médio, 

são homogeneizadas as concentrações mais elevadas das diversas estações 

de medição. 

No Quadro seguinte apresenta-se a classificação do índice de qualidade do 

ar proposto para o ano 2013, de forma a exemplificar o respetivo cálculo. 

Quadro 60 – Matriz de Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto 

para 2013 (Fonte: APA, I.P.24). 

Poluente em 
causa / 

Classificação 

CO NO2 O3 PM10 SO2 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 200 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 199 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 13 
NOTA: Todos os valores anteriormente indicados estão em µg/m3 

 

Independentemente de quaisquer fatores de sinergia entre diferentes 

poluentes, o grau de degradação da qualidade do ar estará mais 

                                                           
23APA, I.P. - http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=7  
24 APA, I.P. - http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=7&ano_esc=2013 
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dependente da pior classificação verificada entre os diferentes poluentes 

considerados, pelo que o índice de qualidade do ar será definido a partir do 

poluente que apresentar pior classificação (por exemplo: valores médios 

registados numa dada área: SO2 - 35 µg/m3 (Muito Bom), NO2 - 180 µg/m3 

(Médio); CO - 6000 µg/m3 (Bom), PM10 - 15 µg/m3 (Muito Bom) e O3 - 365 

µg/m3 (Mau) o IQar será mau, devido às concentrações observadas para o 

ozono) (APA, I.P.25). 

Em termos de monitorização da qualidade do ar, verifica-se que a rede de 

qualidade do ar não dispõe de nenhuma estação no concelho de Porto de 

Mós, situando-se as mais próximas no concelho de Leiria (a da Ervedeira) e 

no concelho da Chamusca.  

Recorrendo, no entanto, às duas campanhas de amostragem que foram 

efetuadas em 2000 e 2001 a nível nacional, no âmbito do programa de 

Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (MAOT/DGA/DCEA/FCT-UNL, 

2001a e MAOT/DGA/DCEA/FCT-UNL, 2001b) em relação aos poluentes 

Dióxido de Azoto (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e Ozono (O3), é possível 

ter uma imagem dos níveis e da distribuição das concentrações medidas em 

localizações de fundo, ou seja, sem influência direta do tráfego ou da 

indústria ao longo do território nacional.  

As campanhas de avaliação da concentração dos principais poluentes 

atmosféricos recorreram ao uso de amostragem por difusão passiva, tendo 

sido utilizados tubos de difusão passiva sujeitos a um período de 7 dias de 

exposição por campanha. A amostragem, definida a nível nacional, foi 

estabelecida a partir de uma malha dividida em quadrículas de 20 por 20 

km, quadrículas estas onde se inseriam os pontos escolhidos de cada 

amostragem. 

Para a avaliação da distribuição das concentrações de SO2, NO2 e O3 no 

território de Portugal Continental utilizaram-se os resultados obtidos nas 

duas campanhas de avaliação realizadas em Portugal Continental e Regiões 

Autónomas.  

                                                           
25 http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=7 
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As figuras seguintes apresentam a distribuição espacial da concentração dos 

poluentes SO2, NOx e O3 ao nível do território continental sob a forma de 

curvas de isoconcentração. 

 

Figura 21 - Máxima Concentração obtida nas duas campanhas para 

Portugal Continental (Fonte: MAOT/DGA/DCEA/FCT-UNL, 2001a e 

MAOT/DGA/DCEA/FCT-UNL, 2001b (adaptado)). 

 

A análise da Figura acima mostra que o concelho de Porto de Mós se insere 

numa área onde os níveis de concentração dos poluentes SO2 e O3 são 

bastante baixos, verificando-se contudo em relação ao poluente NO2 valores 

comparativamente mais elevados, uma vez que é na faixa litoral que se 

concentra grande parte do tráfego rodoviário, que é o grande responsável 

pela emissão de NOx. Não obstante, os valores das concentrações de fundo 

obtidos situam-se bastante abaixo dos limites legislados. 

 

No caso específico do Plano de Ordenamento do Território da Região Centro 

(PROT-Centro), uma das visões estratégicas é “potenciar a biodiversidade e 

as suas mais valias ambientais”. Além disso, “a estratégia territorial do 

PROT-Centro identifica um conjunto de valores ambientais cuja interação 

com os sistemas urbanos e de ocupação industrial envolventes requerem do 
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Plano uma atenção particular”, dos quais se destaca: Valorizar a gestão 

sustentável do recurso ar, tendo em consideração os efeitos decorrentes 

das alterações climáticas. 

O PROT-Centro apresenta um conjunto de normas orientadoras, que se 

organizam em torno de quatro grupos: 

• Normas Gerais (G); 

• Normas Específicas por Domínio de Intervenção (DI); 

• Normas Específicas de Base Territorial (TG); 

• Orientações de Política Sectorial (OS). 

Neste Plano uma das suas Normas Gerais é “a proteção e valorização 

ambiental enquanto pilar fundamental de um desenvolvimento sustentável, 

deve regular domínios sectoriais diversificados” em vários termos dos quais 

se destaca: “qualidade do ar e alterações climáticas: potenciar o uso dos 

recursos naturais com ênfase especial na gestão sustentável e valorização 

do recurso ar”. 

No que diz respeito às normas específicas por domínio de intervenção existe 

um capítulo dedicado ao “Sistema de Proteção e Valorização Ambiental”, 

onde se identifica: 

• DI64. Em termos de qualidade do ar e alterações climáticas, é 

necessário: 

1. Elaborar planos de emergência de curto prazo para enfrentar 

possíveis episódios de poluição previstos pelo sistema nacional de 

previsão da qualidade do ar, disponibilizado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente; 

2. Impedir a não ultrapassagem do número máximo de excedências 

permitidas aos valores limite de concentração de poluentes 

atmosféricos, nomeadamente ozono e partículas, garantindo a 

elaboração e aplicação dos Planos e Programas para a melhoria da 

qualidade do ar; 
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3.  Promover ações preventivas e minimizadoras de impactes 

negativos no ambiente no sector dos transportes que promovam 

especificamente a melhoria da qualidade do ar; 

4.  Garantir a dotação suficiente em quantidade e qualidade de 

espaços verdes urbanos; 

5.  Sensibilizar a população para as questões da poluição 

atmosférica, através de ações junto das escolas, ações televisivas 

e outras; 

6. Promover a articulação com as restantes regiões do país, em 

principal, com a Região Norte, dada a influência desta região nos 

níveis de qualidade do ar registados na Região Centro; 

7. Aplicar técnicas de modelação numérica da qualidade do ar 

complementares à informação fornecida pela rede de 

monitorização da qualidade, uma vez que não será possível que 

esta cubra toda a Região; 

8.  Redefinir e densificar a rede de monitorização da qualidade do ar 

da Região, tendo como base as campanhas experimentais e os 

resultados da modelação numérica, com aumento do número de 

estações de monitorização nas zonas mais interiores da Região; 

9. Seguir o normativo previsto, em matéria de planeamento e gestão 

de mobilidade, no domínio das acessibilidades e transportes 

promovendo o transporte público, assim como, o normativo da 

energia no que respeita à utilização de transportes coletivos e de 

veículos eficientes com menos emissões (ZEVs); 

10.Condicionamento da instalação de atividades ou funções 

consideradas sensíveis à poluição atmosférica (habitação, escolas, 

hospitais e outros) em zonas de influência de fontes de emissão 

de poluentes atmosféricos e de fraca qualidade do ar; 

11.Condicionamento da instalação de novas indústrias em zonas com 

taxas elevadas de emissão de poluentes atmosféricos e de fraca 

qualidade do ar.  
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Ruído 

Da análise dos dados existentes no Relatório Técnico da Articulação do 

Regulamento Geral do Ruido com o Plano Diretor Municipal de Proto de Mós, 

observa-se que as fontes relevantes para o estabelecimento do ambiente 

sonoro do concelho de Porto de Mós são: 

• Tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes - IC2/N1, EN 8, 

EN243, EN 362, EM362, EM 242-4 

As principais fontes são as vias estruturantes que servem e 

atravessam o concelho e que apresentam volumes de tráfego 

significativo, designadamente o IC 2 e a EN 8. 

• Ruído industrial - indústria extrativa e de transformação da pedra 

e de cerâmica, entre outras e de ruído de tráfego rodoviário de 

pesados associados a estas atividades; 

As fontes de ruído mais significativas estão associadas à indústria 

extrativas e de transformação de pedra, com emissão de níveis 

sonoros muito elevados.  

De referir que a maioria destas indústrias se localiza em áreas 

afastadas de usos do solo com sensibilidade ao ruído e próximas 

das vias rodoviárias principais tais como das EN 8, IC2, 242-4, 

243 e 362, reduzindo desta forma os eventuais impactes 

negativos no ruído ambiente local. 

 

Futuramente, ao nível local do concelho de Porto de Mós, as situações de 

potencial maior conflito em termos de afetação do ambiente sonoro são: 

• Acréscimo da área industrial e previsível aumento de tráfego de 

pesados com consequente eventual aumento das emissões 

sonoras, traduzindo-se numa degradação do ambiente sonoro 

local; 

• O desenvolvimento naturalmente previsível de ordem urbanística, 

resultante da construção de novos edifícios habitacionais nos 

aglomerados de maior dimensão, acarretará uma maior 

movimentação de pessoas e de veículos, induzindo um acréscimo 
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dos níveis sonoros observados. Contudo, não será espectável que 

estas movimentações assumam grande significado, pelo que não é 

previsível uma degradação significativa do ambiente sonoro local; 

• A exploração dos Parque Eólicos de Serro Ventoso, de Mira de 

Aire, de Mendiga e de Alvados, poderá afetar negativamente o 

ambiente sonoro local devido ao ruído emitido pelo normal 

funcionamento dos aerogeradores. 

 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente é atualmente enquadrada pelo 

Regulamento Geral do Ruído26, estabelece o regime de prevenção e controlo 

da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar 

das populações. 

O artigo 3.º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a 

“área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, 

ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas 

unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local ”. 

“Zona mista” é “área definida em plano municipal de ordenamento do 

território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, 

para além dos referidos na definição de zonas sensível”. 

Segundo o Regulamento Geral do Ruído, as zonas mistas não devem ficar 

expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden (diurno), e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln 

(noturno); e as zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente 

exterior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), 

expresso pelo indicador Ln. 

O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que 

“compete aos municípios estabelecer (…) a classificação, a delimitação e a 

disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”. Esta classificação deverá 

ser definida em função do tipo de usos do solo existentes e/ou previstos no 

concelho de Porto de Mós. 
                                                           
26 DL n.º 278/2007, de 1 de Agosto, que altera o DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que 

aprova o Regulamento Geral do Ruído. 
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Assim sendo, a proposta de Regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós “identifica, zonas sensíveis, zonas mistas e zonas de conflito, definidas 

da seguinte forma: 

a) As zonas sensíveis correspondem aos Espaços de Uso Especial que 

integram equipamentos de ensino, saúde e assistência a crianças e 

idosos, e não podem ficar expostos a ruído ambiente exterior 

superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador de ruído diurno-

entardecer-noturno (Lden), e superior a 45 dB(A), expresso pelo 

indicador de ruído noturno (Ln); 

b) As zonas mistas correspondem aos Aglomerados Rurais, às Áreas de 

Edificação Dispersa, aos Espaços destinados a Equipamentos e às 

restantes áreas integradas em perímetro urbano, com exceção dos 

Espaços de Atividades Económicas, e não podem ficar expostos a 

ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador 

de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), e superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador de ruído noturno (Ln); 

c) As zonas de conflito correspondem àquelas onde os níveis de ruído 

identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os valores identificados 

nas alíneas anteriores” (artigo 95.º - “Identificação”- da Secção III – 

“Classificação Acústica”) 
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Figura 22 - Carta de Classificação de Zonas (Fonte: adaptado de 

Laboratório de Acústica (Departamento de Engenharia do Ambiente/Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão/Instituto Politécnico de Leiria), 2013). 

 

A proposta de Regulamento refere que “para as zonas de conflito, 

identificadas na Planta de Ordenamento, a Câmara Municipal deve proceder 

à elaboração e à aplicação de Planos de Redução de Ruído, prevendo 

técnicas de controlo do ruído. Na elaboração de Planos de Redução de Ruído 

tem de ser dada prioridade às zonas mistas e sensíveis sujeitas a níveis 

sonoros contínuos equivalentes do ruído ambiente exterior superiores em 5 

dB(A) aos valores referidos no Artigo 95.º”. E “nas zonas de conflito 

inseridas em Espaços Centrais, Residenciais ou de Usos Mistos, na ausência 

de Planos de Redução de Ruído, é interdita a construção de edifícios 

habitacionais, exceto se não exceder mais de 5 dB(A) os valores limites 
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fixados para as zonas mistas e sensíveis”. Refere ainda que “nos Espaços 

Residenciais Urbanizáveis e nos Espaços de Uso Especial Urbanizáveis 

identificados como zonas de conflito, na construção de novos edifícios têm 

de ser assegurados mecanismos de redução do ruído como faixas 

arborizadas, barreiras acústicas e projetos de acústica que cumpram os 

requisitos estabelecidos na legislação em vigor” (artigo 96.º - “Regime 

específico”- da Secção III – “Classificação Acústica”). 

Do Solo Urbano excluíram-se das classificações anteriores as subcategorias 

de espaço afetas a atividades económicas, uma vez que os usos existentes 

e previstos não se encontram nas definições referidas e não fazem qualquer 

sentido na avaliação de conflito relativa aos níveis de ruído, uma vez que 

elas próprias se podem assumir como potenciais fontes de ruído (CMPM, 

2013b). 

A análise das Zonas de Conflito mostra que o município de Porto de Mós 

apresenta algumas áreas com níveis de ruído elevados, particularmente ao 

longo dos principais eixos rodoviários, nomeadamente ao longo do IC2/EN1 

e EN243. No entanto, a situação mais crítica, do ponto de vista acústico, é a 

zona urbana em redor do IC2, classificada como Espaços de Usos Mistos, 

que apresenta um intenso volume de tráfego rodoviário ao longo de todo o 

dia (CMPM, 2013b). No sentido de minimizar esta situação, como referido 

anteriormente a proposta de Regulamento integra orientações e restrições à 

edificação nestas zonas. 

Para todas as Zonas de Conflito, ou seja, para as Zonas Sensíveis e Zonas 

Mistas identificadas em que o nível de exposição ao ruído contrarie o 

disposto no regime legal, a Câmara Municipal tem que proceder à 

elaboração e à aplicação de planos de redução de ruído, prevendo técnicas 

de controlo do ruído como sejam barreiras acústicas, condicionamento do 

tráfego rodoviário, mecanismos de controle da velocidade praticada – 

lombas, estreitamento de vias, semáforos atuados, entre outras (CMPM, 

2013b). 

Nas Zonas de Conflito, na ausência de Planos de Redução de Ruído, é 

interdita a construção de edifícios de habitação e equipamentos escolares, 

de saúde e assistência a crianças e idosos (CMPM, 2013b).  
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Alterações Climáticas, Energia e Emissões de Gases com Efeito de 

Estufa 

No âmbito da problemática das alterações climáticas, a energia, 

principalmente a que provém de fontes renováveis, tem um papel relevante 

para a diminuição deste problema, nomeadamente através de: 

desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes; melhoria da 

eficiência energética, permitindo a redução das emissões dos Gases com 

Efeito Estufa e a redução da dependência do petróleo; utilização de fontes 

de energia renováveis; e introdução de tecnologias de baixo carbono. De 

acordo com o Relatório sobre o Inventário Nacional Português de GEE 1990-

2007 (submetido à Convenção-Quadro para as Alterações Climáticas) 

(Pereira et al, 2009), em 2007 o sector energético foi considerado a maior 

fonte de GEE. O gás que mais contribui para os GEE é o CO2, com uma 

percentagem de 77%. A maioria destas emissões provém de atividades 

relacionadas com a energia, sendo estas responsáveis por cerca de 90% 

das emissões de CO2. 

 

Enquadramento legal, políticas e estratégias 

O organismo internacional responsável por avaliar as mudanças climáticas 

ocorrentes no planeta é o Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Estabelecido em 1988 pela United Nations Environment Programme e pela 

World Meteorological Organization, este órgão científico tem como missão 

fornecer uma visão científica clara sobre o estado atual do conhecimento 

em mudanças climáticas e seus potenciais impactos ambientais e 

socioeconómicos. Periodicamente, este órgão publica relatórios, sendo que 

durante o presente ano espera-se que sejam lançadas as várias 

componentes do já 5º relatório. Até ao momento, apenas foi divulgado o 

relatório sobre ciência climática que aborda diversos aspetos, entre eles a 

velocidade atual e futura a que o planeta está a aquecer, os impactes sobre 

as comunidades e biodiversidade e as principais medidas de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas. Destacam-se algumas das consequência 

graves previstas, das quais o aumento da temperatura global poderá atingir 
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4,8º Celsius entre o período 2081-2100, o aumento da ocorrência de 

fenómenos extremos: ondas de calor, chuvas intensas e subida do nível do 

mar (poderá atingir 98 cm até 2100). Para os países do Sul da Europa e da 

região Mediterrânica aponta-se menos chuvas mas mais concentradas no 

tempo e associadas a cheias, mais fogos, custos muito elevados para 

combater a subida do nível do mar, menor produção agrícola, maior 

pobreza, e uma enorme perda de biodiversidade. 

As Alterações Climáticas e Energia, temáticas relacionadas e dependentes 

entre si, constituem, também na Europa, uma preocupação prioritária. 

Encontram-se publicados os livros Verde e Branco e Diretivas que, direta ou 

indiretamente visam a orientação de uma estratégia conjunta no espaço 

europeu, para o cumprimento de objetivos ambientais que, na sua maioria, 

advêm de orientações mundiais, como as preconizadas na Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, assinada em 

1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (ratificada pela Comunidade 

Europeia através da Decisão n.º 94/69/CE, de 15 de Dezembro de 1993); 

ou no Protocolo de Quioto, adotado em 1997 em Quioto (assinado pela 

Comunidade Europeia em 29 de Abril de 1998 e aprovado pela Decisão do 

Conselho n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril, entrando assim em vigor antes 

da Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo). 

Entre as orientações do Livro Branco intitulado “Adaptação às alterações 

climáticas: para um quadro de ação europeu”, destacam-se as seguintes: 

• Garantir que as alterações climáticas sejam tidas em conta na 

aplicação da Diretiva n.º 2007/60/CE27; 

• Avaliar a necessidade de aplicação de medidas para reforçar a 

eficiência da água na agricultura, nos agregados familiares e nos 

edifícios; 

• Garantir que a adaptação nas zonas costeiras e marinhas seja tida 

em conta (...); 

                                                           
27 Diretiva n.º 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 
2007, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. 
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• Ter em conta os impactes das alterações climáticas no processo de 

análise estratégica da política energética; 

• Desenvolver metodologias para projetos de infraestruturas 

resistentes aos potenciais efeitos das alterações climáticas (...); 

• Avaliar a viabilidade da incorporação dos impactes climáticos nas 

normas de construção, designadamente eurocódigos; 

• Elaborar orientações, até 2011, para garantir a tomada em 

consideração dos impactos climáticos nas Diretivas de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) e AAE. 

 

O enquadramento legal português cuja temática se prende diretamente e 

indiretamente com o tema em análise é vasto e contempla políticas, 

estratégias e outros instrumentos de regulamentação. 

Para o presente PDM optou-se por considerar os documentos legais que se 

analisam de seguida: 

• Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas; 

• Programa Nacional das Alterações Climáticas; 

• Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 

2013-2016 (PNAEE 2016) 

• Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o período 

2013-2020 (PNAER 2020); 

• Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação 

(REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro; 

• Programa Estratégico da Região de Leiria; 

• Plano Estratégico da Alta Estremadura. 
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A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, 

aprovada pela RCM n.º 24/2010, de 1 de Abril, “pretende aumentar a 

consciencialização sobre as alterações climáticas, manter atualizado e 

disponível o conhecimento científico sobre as alterações climáticas e os seus 

impactes e, ainda, reforçar as medidas que Portugal terá de adotar, à 

semelhança da comunidade internacional, com vista ao controlo dos efeitos 

das alterações climáticas”. Neste sentido, foram definidos quatro objetivos 

para esta estratégia: 

• “Informação e conhecimento - constitui a base de todo o exercício de 

adaptação às alterações climáticas e foca -se sobre a necessidade de 

consolidar e desenvolver uma base científica e técnica sólida;  

• Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta - 

constitui o fulcro da Estratégia, e corresponde ao trabalho de 

identificação, definição de prioridades e aplicação das principais 

medidas de adaptação;  

• Participar, sensibilizar e divulgar - identifica o imperativo de levar a 

todos os agentes sociais o conhecimento sobre alterações climáticas e 

a transmitir a necessidade de ação e, sobretudo, suscitar a maior 

participação possível por parte desses agentes na definição e 

aplicação da Estratégia;  

• Cooperar a nível internacional - aborda as responsabilidades de 

Portugal em matéria de cooperação internacional na área da 

adaptação às alterações climáticas, bem como no acompanhamento 

das negociações levadas a cabo nos diversos fora internacionais”. 

De influência direta sobre o PDM destaca-se o objetivo, reduzir a 

vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta. Segundo este “a 

maioria dos sectores da sociedade será afetado, em maior ou menor 

extensão, pelos impactes das alterações climáticas”. Pelo que, “esses 

impactes devem ser caraterizados em termos de risco, isto é, de uma 

combinação entre gravidade potencial e probabilidade de ocorrência. Dessa 

análise deverá resultar a identificação de sectores/projetos onde a ação e 

tomada de medidas de adaptação precoces seja considerada prioritária. 
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Neste contexto, assume particular relevância o que se tem convencionado 

chamar «ações sem arrependimento», isto é, ações cuja aplicação faz 

sentido, mesmo que as previsões de alterações climáticas não se venham a 

verificar na sua plenitude”. 

Ainda segundo este objetivo “existem potencialmente muitas relações e 

ligações, quer entre diferentes sectores, quer entre diferentes regiões, que 

podem vir a ser afetados por problemas semelhantes”. Pelo que, “a 

adaptação às alterações climáticas requer, portanto, o envolvimento de um 

vasto conjunto de atores públicos e privados da sociedade”. 

Segundo a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas os 

sectores estratégicos para adaptação às alterações climáticas, onde se irão 

focar esforços de identificação de impactes e de definição de medidas de 

adaptação, são os seguintes: 

• Ordenamento do território e cidades; 

• Recursos hídricos; 

• Segurança de pessoas e bens; 

• Saúde; 

• Energia e indústria; 

• Biodiversidade; 

• Agricultura, florestas e pescas; 

• Turismo; 

• Zona costeira. 

Dos sectores estratégicos enumerados anteriormente destaca-se o 

ordenamento do território, visto que, “é em sede de ordenamento do 

território que muitas das decisões com impacto na capacidade de adaptação 

do território e da sociedade aos efeitos das alterações climáticas podem ser 

tomadas, maximizando a sua eficácia”. Além disso, “os territórios são 

diversos e essa diversidade tem consequências, quer na sua vulnerabilidade 

aos efeitos das alterações climáticas, quer nas suas condições para fazer 

face a esses efeitos, nomeadamente através da adoção atempada de 
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medidas de adaptação”. Assim, “a abordagem do ordenamento do território 

permite evidenciar as condições específicas e particulares de cada território 

e tomá-las em devida consideração na análise dos efeitos das alterações 

climáticas. Permite igualmente otimizar as soluções de adaptação, evitando 

formas de ocupação do solo que acentuem a exposição aos efeitos regional 

e localmente mais significativos, e tirar partido das condições próprias de 

cada território para providenciar soluções mais sustentáveis a custos 

compatíveis”. 

 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006) foi 

aprovado pela RCM n.º 104/2006, de 23 de Agosto (e sofreu alterações 

designadas de “Novas Metas 2007” aprovadas pela RCM n.º 1/2008, de 4 

de Janeiro) sendo que congrega um conjunto de políticas e medidas de 

aplicação sectorial através das quais se visa o cumprimento do Protocolo de 

Quioto, que se organizam em dois tipos: políticas e medidas de referência e 

políticas e medidas adicionais. 

O PNAC 2006 constitui “o suporte para a preparação do Plano Nacional de 

Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE II)28 para o segundo período do 

comércio europeu de licenças de emissão (CELE), bem como para a 4.ª 

comunicação nacional e para o relatório de progresso demonstrável a 

submeter à United Nations Framework for Climate Change Convention” e 

também constitui “suporte à análise do compromisso de Portugal relativo ao 

primeiro período de cumprimento do Protocolo de Quioto. Sistematiza e 

apresenta a estimativa de projeções de emissões de GEE com origem 

antropogénica para as diversas parcelas do balanço nacional líquido de 

emissões de gases com efeito de estufa geradas no território nacional para 

o ano de 2010 (assumido como ano médio do período de 2008 a 2012), 

fornecendo ainda referências para o ano de 2020” (Relatório Síntese do 

PNAC 2006). 

                                                           
28 O PNALE II foi aprovado pela RCM n.º 1/2008, de 4 de Janeiro. Já a lista das instalações 
existentes participantes no CELE, para o período 2008-2012 e a respetiva atribuição inicial 
de licenças de emissão, foi aprovada e publicada pelo Despacho Conjunto n.º 2836/2008, 
dos Ministérios das Atividades Económicas e do Trabalho e do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, publicado a 5 de Fevereiro. 
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As “Novas Metas 2007” referem-se a “políticas e medidas do sector de 

oferta de energia, em particular o aumento da participação das fontes 

renováveis e do gás natural, e a instrumentos de política para a promoção 

da eficiência energética no consumo de eletricidade, bem como a uma 

aceleração da taxa de penetração dos biocombustíveis no consumo 

automóvel, e de instrumentos de eficiência energética nos veículos, em 

particular o imposto automóvel” (Anexo I da RCM n.º 1/2008). 

A RCM n.º 93/2010, de 26 de Novembro, formaliza o início dos trabalhos 

para o desenvolvimento de instrumentos importantes da política das 

alterações climáticas: o Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2020 (RNBC 

2020) e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas para o período 

2013-2020 (PNAC 2020). Adianta, ainda, que o PNAC 2020 deve identificar 

“as políticas, medidas e instrumentos a adotar, as responsabilidades 

sectoriais, o financiamento e o mecanismo de monitorização e controlo, 

tendo em vista dar resposta à limitação de emissões para os sectores não 

abrangidos pelo CELE” e que este conjuntamente com o RNBC 2020 são 

“necessários como forma de garantir o cumprimento das obrigações de 

Portugal no âmbito da União Europeia, do Protocolo de Quioto da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e das 

negociações em curso sobre o regime climático pós-2012” visando os 

seguintes objetivos: “redução de emissões de GEE, aumento do recurso a 

fontes de energia renovável e promoção da eficiência energética”. 

No n.º 4 da RCM n.º 93/2010 determina-se “que se proceda à elaboração 

do Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020, para o período 

2013-2020 (PNAC 2020)” e que este em articulação com o RNBC 2020 deve 

“consolidar e reforçar as políticas, medidas e instrumentos de carácter 

sectorial previstos no PNAC 2006 e Novas Metas 2007, definir novas 

políticas, medidas e instrumentos como objetivo de dar resposta à limitação 

de emissões para os sectores não abrangidos pelo CELE, designadamente 

os sectores residencial, dos serviços dos transportes da agricultura e 

florestas e dos resíduos, e ainda de parte da atividade industrial e prever as 

responsabilidades sectoriais, o financiamento e os mecanismos de 

monitorização e controlo” (alíneas a), b) e c) do n.º 5). Por último, é 
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estabelecido o prazo de 31 de Dezembro de 2012 para a elaboração e 

aprovação do PNAC 2020 (n.º 7 da RCM n.º 93/2010), mas até à data tal 

ainda não ocorreu. 

 

O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 

2013-2016 (Estratégia para a Eficiência Energética - PNAEE 2016) e o 

Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o período 

2013 -2020 (Estratégia para as Energias Renováveis - PNAER 2020) foram 

aprovados pela RCM n.º 20/2013, de 10 de Abril. Estes planos são 

instrumentos de planeamento energético que estabelecem o modo de 

alcançar as metas e os compromissos internacionais assumidos por Portugal 

em matéria de eficiência energética e de utilização de energia proveniente 

de fontes renováveis. Para além da densificação das metas a atingir, os 

referidos Planos identificam ainda as barreiras existentes, bem como o 

potencial de melhoria em matéria de eficiência energética e de incorporação 

de energia proveniente de fontes renováveis nos vários setores de 

atividade, com vista ao estabelecimento dos programas e medidas mais 

adequados à observância dos referidos compromissos, tendo em conta a 

realidade nacional. 

A RCM n.º 20/2013 aprovou a revisão do PNAEE 2008-2015 e do PNAER 

2010, pois embora ambos os planos visassem o cumprimento das metas 

europeias “20–20–20”29, estes foram aprovados em contextos político-

económicos diferentes do atual e com lógicas de planeamento distintas 

entre si, pelo que importou revê-los de forma integrada, com vista a 

potenciar sinergias que permitam maximizar a eficácia e eficiência no 

aproveitamento de recursos humanos e financeiros escassos, num contexto 

macroeconómico mais exigente e de redução do consumo de energia. Assim 

sendo, com esta revisão pretende-se traçar uma estratégia sustentável de 

                                                           
29 As metas europeias «20–20–20», visam alcançar, em 2020, (i) 20% de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos níveis de 1990, (ii) 20% de quota 
de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto e (iii) 20% de redução 
do consumo de energia primária relativamente à projeção do consumo para 2020 (efetuada 
a partir do Baseline 2007 por aplicação do modelo PRIMES da Comissão Europeia), mediante 
um aumento da eficiência energética, foi estabelecido para Portugal, para o horizonte de 
2020, um objetivo geral de redução no consumo de energia primária de 25% e um objetivo 
específico para a Administração Pública de redução de 30%. 
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eficiência energética e de exploração de energias renováveis para Portugal 

contribuindo para uma economia competitiva e de baixo carbono, à luz do 

panorama económico e tecnológico que marcará a próxima década, 

procurando sustentá-los num quadro regulatório que viabilize o sucesso da 

sua consecução de forma realista e pragmática. 

A implementação do PNAEE 2016 e do PNAER 2020 deve beneficiar de uma 

estrutura comum de acompanhamento e monitorização da evolução e dos 

resultados das medidas e ações desenvolvidas em cada Plano, devendo ser 

igualmente prevista a sua articulação com a estrutura de acompanhamento 

e monitorização do Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020, 

permitindo a disponibilização de informação para a avaliação dos 

compromissos nacionais em matéria de energia e clima. 

No que respeita especificamente ao PNAEE, o principal objetivo da sua 

revisão é o de projetar novas ações e metas para 2016, integrando as 

preocupações relativas à redução de energia primária para o horizonte de 

2020, constantes da Diretiva n.º 2012/27/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Outubro, relativa à eficiência energética, que altera as 

Diretivas n.º 2009/125/CE e n.º 2010/30/UE e revoga as Diretivas n.º 

2004/8/CE e n.º 2006/32/CE. 

 

O PNAEE 2016 abrange as seguintes áreas específicas: Transportes, 

Residencial e Serviços, Indústria, Estado, Comportamentos e Agricultura. 

Estas áreas agregam um total de 10 programas, que integram um leque de 

medidas de melhoria da eficiência energética, orientadas para a procura 

energética e que, de uma forma quantificável e monitorizável, visam 

alcançar os objetivos propostos. 

A área dos Transportes integra os seguintes programas de melhoria da 

eficiência energética: 

• Eco Carro, que agrega as medidas direcionadas para a melhoria 

da eficiência energética nos veículos; 

• Mobilidade Urbana, que abrange as medidas relacionadas com a 

necessidade de incentivar a utilização de transportes coletivos e 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-294- 

de modos suaves de transporte em detrimento do transporte 

individual motorizado, com um enfoque particular nas zonas 

urbanas; 

• Sistema de Eficiência Energética nos Transportes, que integra 

medidas que visam dinamizar a utilização das redes ferroviárias 

de passageiros, bem como a gestão energética das frotas de 

transportes. 

A área de Residencial e Serviços integra os seguintes programas de 

melhoria da eficiência energética: 

• Renove Casa e Escritório, que integra um conjunto de medidas 

destinadas a potenciar a eficiência energética na iluminação, 

eletrodomésticos e reabilitação de espaços; 

• Sistema de Eficiência Energética nos Edifícios, que reúne as 

medidas que resultam do processo de certificação energética nos 

edifícios; 

• Integração de Fontes de Energia Renováveis Térmicas/ Solar 

Térmico, relativo às medidas dirigidas à promoção de uma maior 

integração de fontes de energia renovável nos edifícios e 

equipamentos residenciais e de serviços. 

A área da Indústria é abrangida por um programa designado por Sistema de 

Eficiência Energética na Indústria, que inclui a revisão do SGCIE, 

continuando a destacar–se as medidas transversais no setor industrial e 

outras medidas setoriais para a eficiência no processo industrial. 

A área do Estado é agrupada num programa designado por Eficiência 

Energética no Estado, com um conjunto de medidas dirigidas à certificação 

energética dos edifícios do Estado, aos Planos de Ação de Eficiência 

Energética, designadamente no âmbito do Programa de Eficiência 

Energética na Administração Pública - ECO.AP, frotas de transporte do 

Estado e à Iluminação Pública. 

A área da Agricultura é abrangida por um programa designado Eficiência 

Energética no Setor Agrário e tem como objetivo agrupar e dinamizar as 
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ações realizadas neste setor com vista a induzir a redução de consumos 

energéticos. 

A área de Comportamentos integra medidas que visam promover hábitos e 

atitudes de consumidores energeticamente eficientes, como sejam a 

recomendação de produtos eficientes, através de campanhas de 

sensibilização e comunicação. Estas medidas visam potenciar as 

oportunidades de eficiência energética de todas as áreas do PNAEE. Por 

serem de mais difícil monitorização e quantificação, o respetivo contributo é 

adicional à meta estabelecida para o PNAEE 2016. 

 

O PNAER 2020 visa rever o peso relativo objetivo de cada uma das fontes 

de energia renovável no mix energético nacional e respetivas metas de 

incorporação a atingir em 2020, de acordo com o seu custo de produção 

(levelized cost of energy) e consequente potencial de funcionamento em 

regime de mercado. A revisão do PNAER é feita com respeito pelos 

compromissos assumidos por Portugal em matéria de energias renováveis, 

nos termos previstos na Diretiva n.º 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Abril de 2009, mas em articulação com os novos 

cenários de procura de energia no período de 2013-2020. 

A Diretiva Energias Renováveis estabelece, no seu artigo 4.º, a obrigação 

de cada Estado-Membro aprovar e notificar à Comissão um plano nacional 

de ação para as energias renováveis, fixando os objetivos nacionais para as 

quotas de energia proveniente de fontes renováveis consumida pelos 

setores da eletricidade, do aquecimento e arrefecimento e dos transportes 

no horizonte de 2020. Apenas a meta setorial para os transportes (10%) é 

vinculativa, não prevendo a Diretiva meta obrigatórias específicas para o 

setor da eletricidade ou para o setor do aquecimento e arrefecimento. 

O DL n.º 141/2010, de 31 de Dezembro, que transpôs parcialmente a 

referida Diretiva, estabeleceu, no artigo 2.º, as metas nacionais para a 

utilização de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final 

bruto de energia e no consumo energético nos transportes em 2020, 
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correspondentes a 31% e a 10%, respetivamente, que são assumidas no 

PNAER. 

O PNAER estabelece as trajetórias de introdução de fontes de energia 

renovável de acordo com o ritmo da implementação das medidas e ações 

previstas em cada um dos seguintes setores: eletricidade; aquecimento e 

arrefecimento; e transportes. Para tal, identifica e descreve as medidas 

específicas setoriais, bem como as medidas gerais necessárias para alcançar 

os compromissos globais nacionais. 

Assim, a meta de Portugal para a quota de energias renováveis no consumo 

final bruto de energia para 2020 é de 31,0% - a quinta mais elevada da UE 

- e reflete essencialmente dois aspetos: i) o caminho já percorrido na 

promoção das FER que colocam Portugal numa posição de liderança em 

capacidade instalada térmica e elétrica e ii) o potencial existente para o 

desenvolvimento de novos projetos. 

 

O Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE), que integra o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação 

(REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS), foi aprovado pelo DL n.º 118/2013, de 20 

de Agosto. Este procede à transposição da Diretiva 2010/31/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio, relativa ao desempenho 

energético dos edifícios, que veio reformular o regime estabelecido pela 

Diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro, vindo assim clarificar alguns dos princípios do texto inicial e 

introduzir novas disposições que visam o reforço do quadro de promoção do 

desempenho energético nos edifícios, à luz das metas e dos desafios 

acordados pelos Estados-Membros para 2020. Em consequência, foi 

aproveitada a ocasião para rever a legislação nacional sobre esta matéria, 

passando a reunir-se, num único diploma, toda a legislação relevante ao 

assunto. Esta revisão consubstancia-se em melhorias ao nível da 

sistematização e âmbito de aplicação, atendendo, simultaneamente, aos 

interesses inerentes à aplicabilidade integral e utilidade deste quadro 
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legislativo, e aos interesses de simplificação e clareza na produção 

legislativa de carater predominantemente técnica. 

O DL n.º 118/2013 revogou o DL n.º 78/2006, de 4 de Abril (que aprovou o 

Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios - SCE), o DL n.º 79/2006, de 4 de Abril (que aprovou o 

Regulamento dos Sistemas energéticos de Climatização em Edifícios - 

RSECE) e o DL n.º 80/2006, de 4 de Abril (que aprovou o Regulamento das 

caraterísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios - RCCTE). 

Assim, o DL n.º 118/2013 visa “assegurar e promover a melhoria do 

desempenho energético dos edifícios através do Sistema Certificação 

Energética dos Edifícios (SCE), que integra o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação (REH), e o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS)” (n.º 1 

do artigo 1.º). No SCE são abrangidos, “sem prejuízo de isenção de 

controlo prévio nos termos do Regime jurídico da urbanização e da 

edificação, os edifícios ou frações, novos ou sujeitos a grande intervenção, 

nos termos do REH e RECS” (n.º 1 do artigo 3.º) e os demais edifícios ou 

frações descriminadas no artigo 3.º. 

O REH tem por objetivo “estabelece[r] os requisitos para os edifícios de 

habitação, novos ou sujeitos a intervenções, bem como os parâmetros e 

metodologias de caraterização do desempenho energético, em condições 

nominais, de todos os edifícios de habitação e dos seus sistemas técnicos, 

no sentido de promover a melhoria do respetivo comportamento térmico, a 

eficiência dos seus sistemas técnicos e a minimização do risco de ocorrência 

de condensações superficiais nos elementos da envolvente” (artigo 22.º). 

Os edifícios abrangidos pelo presente regulamento devem, em termos de 

comportamento térmico, “ser avaliados e sujeitos a requisitos tendo em 

vista promover a melhoria do seu comportamento térmico, a prevenção de 

patologias, o conforto ambiente e a redução das necessidades energéticas, 

incidindo, para esse efeito, nas caraterísticas da envolvente opaca e 

envidraçada, na ventilação e nas necessidades nominais anuais de energia 

para aquecimento e arrefecimento” (n.º 1 do artigo 24.º), sendo que para 

tal são definidos “requisitos de qualidade térmica da envolvente nos novos 
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edifícios e nas intervenções em edifícios existentes, requisitos de ventilação 

dos espaços, impondo um valor mínimo de cálculo para a taxa de renovação 

do ar em edifícios novos e respetiva adaptação no caso de intervenções em 

edifícios existentes e valores de necessidades nominais de energia útil para 

aquecimento e arrefecimento do edifício e limites a observar no caso de 

edifícios novos e de grandes intervenções em edifícios existentes” (alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 24.º). 

Já em termos de eficiência dos sistemas técnicos, os edifícios abrangidos 

pelo presente regulamento devem “ser avaliados e sujeitos a requisitos, 

tendo em vista promover a eficiência dos sistemas, incidindo, para esse 

efeito, na qualidade dos seus sistemas técnicos, bem como nas 

necessidades nominais anuais de energia para preparação de água quente 

sanitária e de energia primária” (n.º 1 do artigo 25.º), sendo que para 

atingir estes objetivos foram estabelecidos “requisitos ao nível da qualidade, 

da eficiência e do funcionamento dos sistemas técnicos a instalar nos 

edifícios, regras para cálculo do contributo das energias renováveis na 

satisfação das necessidades energéticas do edifício e valores de 

necessidades nominais de energia primária do edifício e o respetivo limite a 

observar no caso de edifícios novos e de grandes intervenções em edifícios 

existentes” (alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 25.º). 

O RECS tem por objetivo “estabelece[r] as regras a observar no projeto, 

construção, alteração, operação e manutenção de edifícios de comércio e 

serviços e seus sistemas técnicos, bem como os requisitos para a 

caraterização do seu desempenho, no sentido de promover a eficiência 

energética e a qualidade do ar interior” (artigo 32.º). O regulamento 

estabelece, entre outros, “os requisitos de qualidade térmica da envolvente 

nos edifícios novos e nas intervenções em edifícios existentes” (n.º 2 do 

artigo 34.º), “os requisitos de conceção e de instalação dos sistemas 

técnicos nos edifícios novos e de sistemas novos nos edifícios existentes 

sujeitos a grande intervenção, um Indicador de Eficiência Energética para 

caraterização do desempenho energético dos edifícios e dos respetivos 

limites máximos (…) e a obrigatoriedade de fazer uma avaliação energética 

periódica dos consumos energéticos dos edifícios existentes, verificando a 
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necessidade de elaborar um plano de racionalização energética (…)” 

(alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 35.º). 

 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-

Centro) incorporou e assumiu as opções estratégicas que o Plano Nacional 

de Política e de Ordenamento do Território (PNPOT) identificou para a 

Região Centro, das quais se destaca “explorar o potencial para a produção 

de energias renováveis”. O PNPOT é um dos instrumentos chave para a 

implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

(ENDS), que é um instrumento de orientação estratégica, para o horizonte 

de 2015, que tem como objetivo orientar o processo de desenvolvimento do 

País numa perspetiva de sustentabilidade. A ENDS constitui um referencial 

global para os diversos instrumentos de política pública assegurando, por 

um lado, a sua articulação e, por outro, que assumam uma visão prospetiva 

de desenvolvimento que conjugue de forma equilibrada as três vertentes do 

desenvolvimento sustentável; a Estratégia apresenta como um dos seus 

objetivos o “crescimento sustentado, Competitividade à escala global e 

Eficiência energética”.  

Uma das Visões Estratégicas que o PROT-Centro aponta é “Valorizar o 

potencial de energias renováveis da Região como fator de diferenciação 

competitiva”, nos seguintes domínios: 

• A utilização racional de energia é um dos recursos energéticos que 

mais pode contribuir para o desagravamento da intensidade 

energética da economia, devendo o sector público, dado o seu 

potencial de poupança e de disseminação, ter um papel chave na 

promoção da eficiência energética na Região; 

• Território de referência a nível continental em termos de instalação 

de fontes de energia eólica e de valorização da biomassa como um 

dos mais relevantes recursos endógenos da Região, e fator de 

desenvolvimento socioeconómico do interior; 

• Pleno aproveitamento dos potenciais aproveitamentos hidroelétricos 

identificáveis na Região;  
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• Exploração do potencial associado à valorização da tecnologia dos 

biocombustíveis como fonte de energias renováveis, e à valorização 

da produção de combustível derivado de resíduos, designadamente 

no âmbito da pré-deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos e 

no aproveitamento do seu potencial energético; 

• Criação de condições para a valorização da energia solar como fonte 

de produção de água quente para um potencial estimado de 400 000 

casas beneficiárias potenciais dessa tecnologia; 

• Valorização a médio-longo prazo do potencial da energia das ondas 

na costa da Região com aposta em projetos pilotos de demonstração 

do potencial existente. 

• Exploração do potencial de energia geotérmica, em que a Região se 

destaca no território continental. Trata-se de uma tecnologia 

promissora, com previsível elevado impacto a curto-médio prazo, 

para produção de calor de alta temperatura e de eletricidade, 

implicando redução significativa do consumo elétrico e de gás 

natural, em toda a região. 

O PROT-Centro apresenta um conjunto de normas orientadoras, que se 

organizam em torno de quatro grupos: 

• Normas Gerais (G); 

• Normas Específicas por Domínio de Intervenção (DI); 

• Normas Específicas de Base Territorial (TG); 

• Orientações de Política Sectorial (OS). 

No que diz respeito às normas específicas por domínio de intervenção existe 

um capítulo dedicado ao sistema produtivo “Energia”, onde se identifica: 

DI32. No domínio da utilização racional de energia, caberá à 

administração central e local: 

1. Apoiar a realização de ações piloto de promoção da utilização 

racional de energia, principalmente da energia elétrica, tendo 

como público-alvo os sectores residencial, dos serviços e 

industrial; 
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2. Promover o desenvolvimento de um programa de melhoria da 

eficiência energética nos edifícios públicos da Região Centro, de 

modo a promover a criação de competências técnicas regionais e 

a servir como exemplo para o sector privado. 

DI33. As entidades responsáveis devem promover o aproveitamento da 

biomassa florestal para a produção de energia de acordo com o 

potencial existente. 

DI34. As entidades responsáveis devem promover a exploração do 

potencial hidroelétrico da Região através da concretização do Plano 

Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico e da 

exploração do potencial das mini-hídricas. 

DI35. No domínio de valorização dos recursos energéticos regionais de 

Energia das ondas, as entidades responsáveis devem promover a 

criação de um centro tecnológico para desenvolvimento de novos 

sistemas e que servirá de apoio para a monitorização dos sistemas 

instalados. 

DI36. No domínio de valorização dos recursos energéticos regionais de 

Biogás, as entidades competentes devem: 

1. Promover a sua utilização para produção de energia 

desenvolvendo sistemas e tecnologias adequados; 

2. Promover a fiscalização da poluição difusa proveniente das 

atividades agroindustriais. Estabelecer a obrigatoriedade de 

implementação de medidas ambientais efetivas, onde a digestão 

anaeróbia tem um papel relevante, tal como o pré-tratamento por 

digestão anaeróbia de resíduos orgânicos industriais. 

DI37. No domínio da valorização dos recursos energéticos eólicos 

regionais, as entidades responsáveis devem promover a coordenação 

estratégica regional da promoção dos recursos regionais, incluindo o 

potencial offshore, sem embargo das competências definidas a nível 

central sobre este domínio das energias renováveis. 
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DI38. No domínio de valorização dos recursos energéticos regionais de 

Energia solar, a concretização do PROT-Centro exige que as entidades 

responsáveis promovam a utilização da energia solar térmica no 

sector residencial, nos equipamentos sociais tais como parques 

escolares, centros de dia, lares, centros de saúde e hospitais, entre 

outros e irrigação nos locais isolados. 

DI39. Avaliar o potencial de produção de Biodiesel na Região. 

DI40. Apoio ao desenvolvimento da energia geotérmica para a produção 

de calor de alta temperatura e de eletricidade. 

DI41. Os PMOT devem proceder à reserva dos espaços-canal para 

implantação de infraestruturas lineares ainda não construídas, como 

é o caso das redes elétricas. 

Já no que se refere às Orientações de Políticas Sectoriais existe novamente 

um capítulo dedicado ao sistema produtivo “Energia”, de onde se destacam 

as seguintes orientações: 

OS9. Assegurar a distribuição territorialmente equitativa de acessos a 

fontes de energia alternativa nomeadamente a postos de 

abastecimento elétrico para viaturas automóveis. 

OS10. Dinamizar ações de formação avançadas sobre gestão de energia, 

especialmente destinada às atividades profissionais com maiores 

consumos de energia. 

OS13. Promover apoios ao desenvolvimento, fabrico e divulgação de 

equipamento na Região para fileira florestal nomeadamente para 

corte, limpeza, peletização e para a produção de energia térmica. 

OS14. Fomentar campanhas de informação e sensibilização para o 

consumo doméstico de produtos de aproveitamento de resíduos 

florestais. 

OS15. Adotar um esquema remuneratório incentivador para a produção 

independente de energia elétrica utilizando biomassa produzida na 

região, preferencialmente em aplicações de cogeração. 
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OS16. Conceber e concretizar um corpo de incentivos para recolha de 

biomassa florestal, assim como, ação semelhante para resíduos de 

madeira produzidos na atividade das indústrias de serração. 

OS17. No domínio da valorização dos recursos energéticos hidroelétricos 

regionais, as entidades responsáveis devem reforçar a componente 

de avaliação e acompanhamento ambiental dos projetos, 

designadamente com a concentração de esforços na fase do 

licenciamento da obra para, em articulação com os promotores, 

serem definidas as melhores soluções ambientais. 

OS19. No domínio de valorização dos recursos energéticos regionais de 

Biogás, é fundamental: 

1. Promover incentivos à utilização das tecnologias existentes para 

produção de Biogás para os diversos tipos de produtores 

agropecuárias. 

2. Lançar um concurso para o desenvolvimento de novas tecnologias 

e na demonstração da sua viabilidade técnica, tanto a nível 

ambiental como energética (ciclo de vida). 

3. Desenvolver sistemas de codigestão nas Estações de Tratamento 

de Águas Residuais municipais e fomentar a sua utilização através 

de sensibilização para as suas vantagens. 

OS20. Apoiar e incentivar a investigação e desenvolvimento de novas 

tecnologias, assim como ao fabrico na Região dos componentes mais 

relevantes de sistemas eólicos. 

OS23. No domínio de valorização dos recursos energéticos regionais de 

Energia solar, a concretização do PROT-C exige que as entidades 

responsáveis: 

3. Criem uma linha de incentivos ao desenvolvimento de serviços de 

energia e para as autarquias de forma a promover a utilização 

solar em equipamentos sociais tais como parques escolares, 

centro de dia, lares, centros de saúde e hospitais, entre outros. 
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O Programa Estratégico da Região de Leiria para o horizonte temporal 

de 2020 estabelece uma visão para a região alicerçada nas suas 

especificidades e alinhada com as orientações da União Europeia para o 

Quadro Estratégico Comum 2014-2020. Esta visão tem como ambição que 

“em 2020, a Região de Leiria será um território aberto ao mundo, 

caraterizado por oportunidades económicas e de emprego sustentados na 

simbiose entre ensino/investigação/produção. Uma região coesa e inclusiva, 

reconhecida pela qualidade de vida.” Como sustentado no documento, 

pretende-se que “ a Região de Leiria seja um território de crescimento 

económico notável, assente em pessoas capacitadas e qualificadas, 

responsáveis por empresas de base tecnológica, que interagem 

frequentemente com as melhores instituições de ensino superior e centros 

de investigação e desenvolvimento localizados dentro da Região ou 

disseminados pelo mundo. Será um território aberto aos mercados globais, 

seja em termos de exportações e turismo, seja em termos de atração de 

investimento estrangeiro. O resultado da simbiose entre as instituições 

presentes no território e a exposição à concorrência mundial será a 

especialização em áreas de atividade de excelência, assentes nas 

potencialidades locais, com uma vocação para a produção de bens 

diferenciados e de elevado valor acrescentado, capaz de conceder um 

elevado nível de emprego à sua população” (CMPM, 2013b). 

Para alcançar este desígnio são mobilizados 11 objetivos estratégicos 

gerais, dos quais se destaca o relacionado com a “Energia” nomeadamente: 

“promover a utilização eficiente de energia proveniente de fontes 

renováveis” (CMPM, 2013b).  

Embora já desfasado no tempo, o Plano Estratégico da Alta 

Estremadura, também se preconiza ações/medidas que vão de encontro 

com as alguns dos objetivos gerais do Programa Estratégico da Região de 

Leiria para o horizonte temporal de 2020. Este Plano Estratégico tem como 

grande objetivo “desenvolver a Alta Estremadura como um território coeso, 

competitivo, solidário, sustentável, qualificado e de bem-estar, fundado 

num quadro de valorização de recursos e patrimónios, de aprofundamento 

de articulações funcionais, de robustecimento da base económica, da 
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garantia de emprego e formação, de crescente inovação e 

internacionalização, de atração estratégica e seletiva de investimento, de 

promoção da cidadania e de uma governança moderna”. E define três eixos 

estratégicos de intervenção: (1) Eixo 1 – Valorização e Sustentação 

Territorial, (2) Eixo 2 – Dinamização e Modernização da Base Económica e 

(3) Eixo 3 – Melhoria da Equidade e das Condições de Bem-estar. Nesse 

sentido e não obstante já terem decorridos mais 10 anos desde a sua 

formulação, e como algumas das suas premissas se mantém válidas e são 

coerentes com as estratégias formuladas a nível nacional e regional, o 

Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós considerou-o 

referencial estratégico (adaptado de CMPM, 2013b). 

Assim no âmbito do Plano Estratégico da Alta Estremadura, foram definidas 

algumas ideias fundamentais, constituindo-se três eixos que enquadram as 

opções de intervenção para o território sub-regional e, consequentemente, 

as opções estratégicas e de intervenção para o concelho de Porto de Mós. 

Sob a égide de ideias referenciais como “Capital nacional das grutas; 

Concelho de múltiplas tradições industriais: extrativa e transformadora da 

Pedra (Parque Natural), cerâmica decorativa e industrial (área do Juncal), e 

têxtil (Mira de Aire); Concelho de viveiros de plantas e da Batalha de São 

Jorge (Aljubarrota)”, foram definidas as seguintes opções estratégicas para 

o concelho de Porto de Mós:  

• Aprofundar o papel da vila e do concelho no contexto do eixo urbano 

Leiria/Batalha/Porto de Mós;  

• Promover o desenvolvimento de funções urbanas que qualifiquem e 

proporcionem uma maior centralidade (demográfica, económica e 

funcional) à sede de concelho;  

• Implementar ações de valorização urbana e ambiental da vila de 

Porto de Mós;  

• Recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental do 

concelho;  

• Reforçar e qualificar os espaços de apoio à atividade industrial;  

• Promover ações de qualificação profissional e tecnológica do tecido 

empresarial;  
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• Consolidar, diversificar e qualificar as apostas turísticas concelhias, 

na procura de novos públicos-alvo;  

• Preservar a atividade agrícola e florestal concelhia e valorizar a 

produção olivícola;  

• Reforçar a rede de equipamentos coletivos (CMPM, 2013b).  

As opções de intervenção no concelho de Porto de Mós, definidas no âmbito 

dos instrumentos estratégicos referidos, preconizam uma maior 

aproximação à escala de intervenção municipal, dos princípios estratégicos 

definidos anteriormente, concorrendo para a concretização dos grandes 

objetivos de desenvolvimento económico e social de Porto de Mós. Estas 

opções de intervenção correspondem, assim, a um conjunto de programas, 

ações, medidas e projetos, que visam a territorialização das opções 

estratégicas definidas, tendo sido adotados, para o efeito, não só os 

projetos estratégicos definidos pelo Plano Estratégico da Alta Estremadura, 

bem como aqueles que se encontram em execução ou que constituem uma 

intenção do município para os próximos anos, dos quais aqui se destacam 

os relacionados com a energia, nomeadamente as ações/projetos de 

instalação dos parques eólicos de Serro Ventoso, Alvados, Mira de Aire, 

Mendiga e Arrimal pertencentes ao programa de Infraestruturação e 

valorização territorial, do eixo de Valorização e Sustentação Territorial 

(CMPM, 2013b). 

 

 

Energia 

O sector energético é fundamental para o aumento da competitividade da 

economia nacional e municipal, seja através da redução da fatura 

energética, seja através de medidas para a proteção do ambiente (tendo 

em conta o impacte das alterações climáticas) ou seja através do contributo 

para a modernização tecnológica dos agentes económicos e das empresas. 
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Caraterização da Produção de Energia Elétrica 

Portugal é um país com escassos recursos energéticos endógenos, 

nomeadamente, aqueles que asseguram a generalidade das necessidades 

energéticas da maioria dos países desenvolvidos (como o petróleo, o carvão 

e o gás). A escassez de recursos fósseis conduz a uma elevada dependência 

energética do exterior (79,3% em 2011), nomeadamente das importações 

de fontes primárias de origem fóssil. Importa assim aumentar a 

contribuição das energias renováveis: hídrica, eólica, solar, geotérmica, 

biomassa. A taxa de dependência energética tem vindo a decrescer desde 

2005. O valor mais elevado da década registou-se no ano de 2005 devido à 

baixa produtibilidade das centrais hídricas resultado de um ano hidrológico 

muito seco, e a subida registada em 2011 foi devida sobretudo ao aumento 

do consumo de carvão na produção de energia elétrica, para compensar a 

redução na produção hídrica (Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

 

O contributo das energias renováveis no consumo de energia primária tem 

vindo a aumentar significativamente. O petróleo mantém um papel 

essencial na estrutura de abastecimento, representando 45,9% do consumo 

total de energia primária em 2011, contra 48,7% em 2010. Já o consumo 

de carvão representou, em 2011, 9,9% do total do consumo de energia 

primária, prevê-se uma redução progressiva do peso do carvão na produção 

de eletricidade, devido ao seu impacto nas emissões de CO2 (DGEG). 

O gás natural contribuiu, no último decénio, para diversificar a estrutura da 

oferta de energia e reduzir a dependência exterior em relação ao petróleo. 

Manifestou uma evolução positiva no mix energético, representando este 

combustível, em 2011, 19,9% do total do consumo em energia primária 

contra 19,5% em 2010 (DGEG). 

O contributo das energias renováveis, em 2011, no consumo total de 

energia primária foi de 22,8% contra 23,4% em 2010. 

Em 2011, foram produzidos 25.612 GWh de energia elétrica a partir de 

Fontes de Energia Renováveis, tendo atingido 10.622 MW de potência 
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instalada sendo 5.332 MW em hídrica, 711 MW em biomassa, 4.378 MW em 

eólica, 29 MW em geotérmica e 172 MW em fotovoltaica. 

 

A energia eólica tem um papel de complementaridade na produção de 

energia elétrica e contribui para a diversificação dos modos de produção e 

para a diminuição da dependência energética do exterior. Por cada MW/h de 

energia elétrica de origem eólica são reduzidas entre 0,8 a 0,9 toneladas de 

emissões de Gases com Efeito de Estufa que seriam produzidas pela 

utilização dos combustíveis fósseis na produção de energia elétrica. Esta 

Fonte de Energia Renovável gera cinco vezes mais emprego por Euro 

investido do que as tecnologias associadas ao carvão ou ao nuclear. Um 

indicador das vantagens económicas da energia eólica é o valor do retorno 

económico correspondente ao seu desenvolvimento que inclui os custos do 

trabalho, os custos de matérias-primas para o fabrico e instalação, 

transportes, exportações e o valor da eletricidade produzida. Por outro lado, 

embora os parques eólicos tenham pequeno impacte sobre o ambiente 

quando comparados com as centrais convencionais, existem alguns aspetos 

a considerar, como sejam o ruído provocado pela deslocação das pás e o 

impacte visual na paisagem. 

Assim, a energia eólica tem vindo a registar uma subida tanto a nível da 

Potência Instalada como da Energia Elétrica produzida, exceto no ano de 

2011, para esta última, onde houve uma ligeira diminuição. Pelo que, em 

2011, Portugal registou um décimo lugar no Top Mundial da Capacidade 

Instalada Acumulada de Energia Eólica, um décimo sexto lugar no Top 

Mundial da Nova Capacidade Instalada de Energia Eólica e um décimo 

terceiro lugar no Top Mundial de Capacidade Instalada Offshore Acumulada 

de Energia Eólica. E registou ainda, nesse mesmo ano, a nível mundial, um 

sexto lugar na Capacidade Instalada de Energia Eólica por km2, um sexto 

lugar na Capacidade Instalada de Energia Eólica per capita e um terceiro 

lugar na Capacidade Instalada de Energia Eólica por PIB (DGEG). 

No concelho de Porto de Mós destaca-se a presença do Parque Eólico de 

Chão Falcão. Este parque eólico já sofreu duas ampliações e possuiu 
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atualmente uma potência total de 80,5MW, conta com 35 aerogeradores e 

potência nominal de 2 300kW (Energias Endógenas de Portugal30). 

 

Outro tipo de energia a considerar é a energia solar. Portugal é um dos 

países da Europa com melhores condições para aproveitamento da energia 

solar, dispondo de um número médio anual de horas de Sol variável entre 2 

200 e 3 000 horas. As grandes vantagens da utilização desta energia são: a 

sua utilização direta (aquecer e iluminar edifícios, fornecimento de água 

quente sanitária nos sectores doméstico, serviços, indústria e 

agropecuária); aplicações distribuídas (transformação da energia solar em 

eletricidade); e disponibilidades geográficas, sobretudo em locais onde 

outras fontes de energia não estão presentes ou são escassas. A tecnologia 

fotovoltaica associada à eficiência energética e à arquitetura bioclimática, 

integrada na rede elétrica, deverá constituir um contributo substancial para 

as necessidades energéticas nacionais, podendo induzir o desenvolvimento 

local e consolidar a economia local, a melhoria do ambiente e o aumento da 

fiabilidade do abastecimento de energia elétrica, diminuindo os custos ao 

nível das infraestruturas de produção centralizada, transporte e distribuição 

de eletricidade. 

 

Caraterização do Consumo de Energia Elétrica 

Para caraterizar o consumo de energia elétrica recorreu-se aos dados mais 

recentes, disponibilizados na página da internet do Instituto Nacional de 

Estatística, bem como com recurso à página de internet da Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG). 

O consumo de Energia Final, em 2011, atingiu o valor de 16 913 ktep, 

tendo-se verificado uma redução de 4,4% face a 2010. Registou-se uma 

diminuição do consumo de petróleo de 18,0%, de 3,0% na eletricidade e 

um aumento de 0,7% no gás natural (DGEG). Constata-se uma forte 

                                                           
30 Energias Endógenas de Portugal - 
http://e2p.inegi.up.pt/relatorios/Portugal_Parques_Eolicos_201312.pdf 
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incidência dos setores de indústria e transportes no consumo de energia 

final. 

No setor doméstico, assistiu-se a uma diminuição do consumo de energia 

elétrica por unidade de alojamento (2 531 kWh/alojamento em 2011 contra 

2 672 kWh/alojamento em 2010). 

Portugal registou em 2011 um consumo de eletricidade per capita de 4 581 

kWh e um consumo de energia final per capita de 1,56 tep/habitante. 

Na região Centro, no ano de 2011, o maior consumo de energia ocorreu no 

consumo industrial, que representou 48,16% do consumo total, seguindo-se 

do consumo doméstico que representou 23,11%, e os menores consumos 

vem da agricultura, com apenas 2,66% e dos outros, com 0,90%. 

Comparando estes dados com o ano de 2001, também se verificou a maior 

fatia do consumo no consumo industrial (com53,69%), seguido do consumo 

doméstico (com 21,08%) e as menores fatias pertenceram, mais uma vez, 

à agricultura (com 2,17%) e aos outros (com 1,36%). 

No ano de 2011, o consumo total de energia foi de 12 603 528 990 kWh, o 

que representou um decréscimo de cerca de 2,83% face ao ano de 2010. Já 

entre 2001 e 2011 verificou-se um aumento de cerca de 21% do consumo 

total, sendo que foi nos anos de 2007 e 2010 que houve os maiores 

consumos de energia. 
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Gráfico 6 – Consumo de energia elétrica na região Centro, por tipo de 

consumo, para o período 2001-2011 (Fonte: INE, 2014). 

 

No concelho de Porto de Mós existe um consumo total de energia elétrica no 

valor de 128 450 620 kWh no ano de 2011, o que corresponde a 1,02% do 

consumo total da Região Centro. A maior fatia do consumo, neste concelho, 

é do consumo industrial (com 45,13%) seguido do consumo doméstico 

(com 23,47%) e do consumo não-doméstico (com 22,18%). Já a menor é 

do consumo na iluminação interior de edifícios do Estado, com 2,27%. Esta 

tendência também se verifica no ano de 2001, onde o consumo industrial 

representou 58,84%, o doméstico representou 23,20%, o não-doméstico 

representou 11,15% e o consumo na iluminação interior de edifícios do 

Estado representou 1,31%. Assim, entre o ano de 2001 e 2011, deu-se um 

aumento no consumo total de energia no concelho, que esteve na ordem 

dos 21,6%. 
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Gráfico 7 - Total do consumo de energia elétrica (kWh) nos concelhos da 

sub-região Pinhal Litoral (Fonte: INE, 2014). 

 

O concelho de Porto de Mós é um dos concelhos da sub-região Pinhal Litoral 

com menor consumo de energia elétrica (Gráfico acima), ficando apenas à 

frente do concelho da Batalha. Em termos de variação do consumo de 

energia elétrica nos últimos cinco anos, deu-se um decréscimo no consumo 

em todos os concelhos da sub-região, à exceção de Porto de Mós 

(aumentou de 123 055 789 kWh, em 2007 para 128 450 620 kWh, em 

2011, o que representa um crescimento de cerca de 4,38%) e da Marinha 

Grande (aumentou de 450 739 982 kWh, em 2007 para 480 261 543 kWh, 

em 2011, o que representa um crescimento de cerca de 6,55%). 
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Gráfico 8 - Consumo de energia elétrica na agricultura por consumidor 

(kWh/cons.) nos concelhos da sub-região Pinhal Litoral (Fonte: INE, 

2014). 

 

 

Gráfico 9 - Consumo de energia elétrica na indústria por consumidor 

(kWh/cons.) nos concelhos da sub-região Pinhal Litoral (Fonte: INE, 

2014).  
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O concelho de Porto de Mós é o concelho com maior consumo de energia 

elétrica no sector agrícola por consumidor (Gráfico 17). A evolução no 

período de 2007 a 2011 mostra um crescimento no consumo de energia 

elétrica, havendo um ligeiro decréscimo em 2008. Já no sector industrial 

(Gráfico 18), Porto de Mós apresenta-se como um dos menores 

consumidores de energia elétrica, apenas acima do concelho da Batalha (no 

ano de 2011), e no período em análise apresentou um consumo 

considerado estável. 

 

Gráfico 10 - Consumo de energia elétrica no concelho de Porto de Mós, por 

tipo de consumo, para o período 2001-2011 (Fonte: INE, 2014). 

 

Por análise do Gráfico abaixo é possível constatar que o número total de 

consumidores de energia elétrica no concelho de Porto de Mós tem vindo a 

aumentar (passou de 13 098, no ano de 2001, para 14 158, no ano de 

2011). O maior número de consumidores sempre foi o do tipo doméstico 

(cerca de 82%, no ano de 2011) e o menor sempre foi o do tipo industrial 

(2,45%, existindo somente 342 consumidores também no ano de 2011). 
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Gráfico 11 - Número de consumidores de eletricidade, no concelho de Porto 

de Mós, por tipo de consumo, no período 2001-2011 (Fonte: INE, 2014). 

 

Emissões de dióxido de carbono 

O dióxido de carbono é o principal composto resultante da queima de 

combustível, quer ao nível da produção de energia, dos transportes ou da 

indústria, sendo também o principal gás que contribui para o efeito de 

estufa (INE, 2008a). 

As emissões de CO2 em Portugal resultaram, na sua maioria, dos seguintes 

sectores de atividade: 

• Transportes Rodo/Ferroviários, com 32%;  

• Produção de Energia, com 31%;  

• Combustão Industrial, com 24% (APA, I.P., 2011).  

Estes três sectores contribuíram com cerca de 87% para o total de 

emissões de CO2 em 2009. Destaca-se ainda o sector Pequenas Fontes de 

Combustão (7%), onde se incluem as atividades residenciais, comércio e 

serviços. Ao nível do concelho, verifica-se que os concelhos onde se 

encontram instaladas as centrais termoelétricas são aqueles que 
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apresentam uma maior quantidade de CO2 emitida para a atmosfera, tais 

como, Sines, Abrantes e Alenquer (APA, I.P., 2011). 

 

Segue-se uma breve apresentação da distribuição das emissões de dióxido 

de carbono (CO2) por sector de atividade do distrito de Leiria, onde se inclui 

o concelho de Porto de Mós (Quadro 60) (dados adaptados do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional/ 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro/Direção 

de Serviços de Monitorização Ambiental/Divisão de Monitorização Ambiental 

(MAOTDR/CCDR-Centro/DSMA/DMA), 2006). 

Verifica-se que o sector que se destaca é o cimenteiro e cal hidráulica, com 

uma percentagem equivalente a mais de metade do total das emissões de 

CO2 (cerca de 54,72%). Posteriormente, os sectores cerâmico (cerca de 

18,71%) e vidreiro (16,43%) são os responsáveis por uma maior 

quantidade de emissões. Os sectores de atividade química (cerca de 0,35%) 

e de pasta de papel e papel (cerca de 0,49%) são os que apresentam um 

menor número de emissões de CO2. 

De seguida apresentam-se os dados relativos à emissão de CO2 por 

concelho, no distrito de Leiria (Quadro abaixo). 

Quadro 61 - Emissões de CO2 no distrito de Leiria por concelho (t) (Fonte: 

adaptado de MAOTDR/CCDR-Centro/DSMA/DMA, 2006). 

Concelho Área (Km2) CO2 (t) Percentagem (%) 

Alvaiázere 161,00 526 0,04 

Ansião 179,98 50 102 3,38 

Batalha 103,56 11 432 0,77 

Castanheira de Pêra 66,86   

Figueiró dos Vinhos 171,95 476 0,03 

Leiria 564,66 870 907 58,72 

Marinha Grande 181,37 240 293 16,20 

Pedrógão Grande 128,59 0 0 

Pombal 626,36 247 719 16,70 

Porto de Mós 264,88 61 749 4,16 

Total 2 449,21 1 483 204 100 
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Verifica-se que o concelho de Leiria é aquele que apresenta maiores valores 

de emissão de CO2 (cerca de 58,72%), seguido pelos concelhos de Pombal 

(cerca de 16,70%) e Marinha Grande (cerca de 16,20%), embora estes dois 

últimos apresentem taxas muito menores de emissão de CO2 que o 

concelho de Leiria, que realmente se destaca. Nesta perspetiva, o concelho 

de Porto de Mós encontra-se no 4.º lugar do Quadro, com uma 

percentagem de emissões de cerca de 4,16%, praticamente a par com o 

concelho de Ansião, com uma percentagem um pouco menor (cerca de 

3,38%).  

De notar que estes dados se referem apenas às emissões de dióxido de 

carbono por fontes fixas. O Quadro abaixo apresenta os dados relativos às 

emissões de CO2 por Fontes Fixas, emissões de CO2 por Fontes Móveis e o 

total das emissões por Fontes Fixas e Móveis do concelho de Porto de Mós. 

Quadro 62 - Emissões de CO2 do concelho de Porto de Mós (Fonte: 

adaptado de MAOTDR/CCDR-Centro/DSMA/DMA, 2006). 

CO2 - Fontes fixas (t) CO2 – Fontes móveis (t) CO2 - Total (t) 

61 749 68 594 130 343 

 

Verifica-se então que as emissões de CO2 por fontes móveis apresentam um 

valor mais elevado que as emissões por fontes fixas. 

Por fim, apresentam-se os dados existentes relativos à emissão de CO2 por 

freguesia, no concelho de Porto de Mós (Quadro abaixo). De notar que 

foram encontrados dados apenas para 4 das 13 freguesias do concelho, 

nomeadamente Calvaria de Cima, Juncal, Mira de Aire e Pedreiras. Ainda 

assim, considerou-se importante apresentar os dados. 

Quadro 63 - Emissões de CO2 do concelho de Porto de Mós (Fonte: 

adaptado de MAOTDR/CCDR-Centro/DSMA/DMA, 2006). 

Freguesia CO2 (t) 

Calvaria de Cima 148 

Juncal 38 139 

Mira de Aire 1 088 

Pedreiras 22 374 
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Verifica-se que a freguesia do Juncal destaca-se com um valor mais elevado 

de emissões, seguida da freguesia das Pedreiras. De acordo com o relatório 

do Inventário das Emissões Gasosas de 2005, a freguesia do Juncal é uma 

das que, a nível do distrito de Leiria, apresenta maior valor no que diz 

respeito às emissões gasosas provenientes do sector cerâmico. De notar 

que este Inventário integrou também outros gases para além do CO2. 

Assim, esta observação relativamente à freguesia do Juncal integra a 

análise de valores de emissões de um maior conjunto de gases, onde se 

inclui também o CO2.  

 

Estado da Eficiência Energética 

Na sequência da aplicação do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios, e de acordo com dados da Agência para a Energia (ADENE) 

(Gráficos abaixo), em 2012 foram emitidos 103 certificados energéticos no 

concelho de Porto de Mós, verificando-se um decréscimo face ao ano de 

2011 (durante o qual foram emitidos 145 certificados) e também face ao 

ano de 2010 (durante o qual foram emitidos 157 certificados). A 

classificação atribuída é uma classificação de entre 9 classes, sendo que a 

classe A+ reflete o melhor desempenho e a classe G o pior desempenho 

energético. 
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Gráfico 12 - Edifícios com certificação emitida em 2012 por classificação 

energética, no concelho de Porto de Mós (Fonte: ADENE, 201331). 

 

 

Gráfico 13 - Edifícios com certificação emitida em 2011 por classificação 

energética, no concelho de Porto de Mós (Fonte: ADENE, 201232). 

 

                                                           
31 ADENE - http://www2.adene.pt/pt-
pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/SCE_Concelhos_2012.pdf 
32 ADENE - http://www2.adene.pt/pt-
pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/Certificados%20Energ%C3%A9ticos%20
por%20Concelho%20em%202011.pdf 
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Gráfico 14 - Edifícios com certificação emitida em 2010 por classificação 

energética, no concelho de Porto de Mós (Fonte: ADENE, 201133). 

 

 

Riscos Naturais e Tecnológicos 

A importância dos riscos naturais e tecnológicos determinam a forma como 

se organiza o território à escala local e regional. Tais condicionantes 

fornecem a base para a definição de estratégias de atuação incidentes em 

mecanismos de precaução e medidas de prevenção capazes de minimizar o 

impacte económico, social e ambiental desses mesmos riscos. 

A Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho) considera 

como objetivos fundamentais da proteção civil: “a) Prevenir os riscos 

coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles resultante; 

b) Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das 

ocorrências descritas na alínea anterior; c) Socorrer e assistir as pessoas e 

outros seres vivos em perigo, proteger bens e valores culturais, ambientais 

e de elevado interesse público; d) Apoiar a reposição da normalidade da 

                                                           
33 ADENE - http://www2.adene.pt/pt-pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/CE-
Concelhos_2010-Sem2.pdf e http://www2.adene.pt/pt-
pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/CE-Concelhos_2010-Sem1.pdf 
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vida das pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe” (n.º 

1 do artigo 4.º da Lei 27/2006). 

Também no âmbito da Proteção Civil, tem-se assistido à transposição de 

normativas comunitárias, como é o caso do DL n.º 254/2007, de 12 de 

Julho, que estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves 

que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências 

para o Homem e o ambiente, transpondo para o direito interno a Diretiva 

n.º 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Dezembro, que altera a Diretiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de 

Dezembro. 

Noutro domínio, o DL n.º 364/98, de 21 de Novembro, estabelece que “os 

municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias num período de 

tempo que, pelo menos, inclua o ano de 1967 (…) devem elaborar uma 

carta de zonas inundáveis, que demarque, no interior dos perímetros 

urbanos, as áreas atingidas pela maior cheia conhecida” (n.º 1 do artigo 1.º 

do DL n.º 364/98). A delimitação das zonas referidas deverão ser incluídas 

nos PMOT, cujo regulamento deve “estabelecer as restrições necessárias 

para fazer face ao risco de cheia”, que no caso de se tratar de espaços 

urbanos devem “minimizar os efeitos das cheias, através de normas 

específicas para a edificação, sistemas de proteção e de drenagem e 

medidas para a manutenção e recuperação das condições de 

permeabilidade dos solos” e para o caso de se tratar de espaços 

urbanizáveis devem “proibir ou condicionar a edificação” (n.º 1 e 3 do artigo 

2.º do DL n.º 364/98). 

O DL n.º 239/2012, de 2 de Novembro, estabelece o novo regime jurídico 

da REN, que visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do 

território e tem por objetivos (n.º 3 do artigo 2.º): 

e) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar 

sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo 

hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 
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f) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, 

dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do 

solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a 

adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

g) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza; 

h) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da 

Agenda Territorial da União Europeia nos domínios ecológico e da 

gestão transeuropeia de riscos naturais. 

Segundo o Capítulo 4 intitulado de “Portugal 2025: estratégia e modelo 

territorial” do Relatório do PNPOT (anexo à Lei n.º 58/2007, de 4 de 

Setembro), o Modelo Territorial “representa a inscrição espacial da visão, 

ambição, desígnios e opções estratégicas que sintetizam o rumo a imprimir 

às políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial no horizonte 

2025” e “estrutura-se em quatro grandes vetores de identificação e 

organização espacial dos recursos territoriais”: 

1.º Riscos; 

2.º Recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal; 

3.º Sistema urbano; 

4.º Acessibilidade e conetividade internacional. 

A consideração dos riscos como um dos quatro vetores do modelo territorial 

constitui uma opção com importante significado. De facto, nas últimas 

décadas, pela força dos factos e do avanço do conhecimento científico, 

agudizou-se a consciência de que existem riscos diversos ameaçadores das 

populações e dos territórios, os quais pela sua dimensão e complexidade 

devem ser colocados no topo da agenda política. 

A situação geográfica e as caraterísticas geológicas e climáticas de Portugal, 

nos territórios do continente e nas regiões insulares, tendo ainda em 

consideração o contexto atual das alterações climáticas e frequência de 
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fenómenos climáticos extremos, exigem uma monitorização e gestão 

preventivas dos diversos riscos naturais ou antrópicos. 

Assim, pode-se identificar um conjunto abrangente de vulnerabilidades e 

riscos, dos quais se destacam a atividade sísmica, os movimentos de 

massa, a erosão do litoral e instabilidade das arribas, as cheias e 

inundações, os incêndios florestais e os riscos associados a acidentes 

industriais graves. 

A inclusão deste vetor no modelo territorial do PNPOT estabelece “que a 

gestão preventiva de riscos constitui uma prioridade de primeira linha da 

política de ordenamento do território, sendo considerada uma condicionante 

fundamental da organização das várias componentes do modelo e um 

objetivo do programa das políticas do PNPOT e, ainda, um elemento 

obrigatório dos outros instrumentos de gestão territorial”. 

O PNPOT apresenta como um dos seis objetivos estratégicos “conservar e 

valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e 

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e 

prevenir e minimizar os riscos” (alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 

58/2007). Um dos objetivos específicos para este objetivo estratégico é 

“avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e desenvolver 

dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos”. Algumas das 

9 medidas prioritárias para o objetivo específico são “definir para os 

diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, em sede de 

Planos Regionais de Ordenamento do Território, de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território e de Planos Especiais de Ordenamento do 

Território e consoante os objetivos e critérios de cada tipo de plano, as 

áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, e as medidas de 

prevenção e mitigação dos riscos identificados”; “criar medidas preventivas 

e corretivas para as diversas situações de risco geológico, nomeadamente 

através de legislação com a sua identificação e localização que estabeleça 

uma condicionante legal ao uso do solo, a verter nos IGT”; “desenvolver e 

aperfeiçoar os Planos de Emergência de base territorial, em articulação com 

os Instrumentos de planeamento municipal, reforçando a capacidade de 

intervenção, de proteção e socorro perante situações de emergência (…)”. 
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No caso específico do Plano de Ordenamento do Território da Região Centro, 

uma das visões estratégicas é “implementar políticas de prevenção e 

mitigação de riscos”, e que em termos estratégicos é necessário, 

nomeadamente: “Reforçar a análise e a interpretação dos riscos naturais e 

tecnológicos na Região Centro, numa lógica de prevenção e mitigação, 

promovendo a resiliência das populações e territórios. O diagnóstico e a 

representação dos riscos naturais e tecnológicos deve ser feita às escalas 

municipais e intermunicipais, enquanto a operacionalização do socorro e 

emergência privilegia escalas supramunicipais, regionais e transnacionais, 

de acordo com a tipologia, índice de perigosidade e probabilidade de 

ocorrência” e a “Articulação entre os objetivos e instrumentos de 

ordenamento do território e as políticas de prevenção e redução dos riscos 

às escalas transnacional, nacional, regional, intermunicipal e municipal”. 

Neste Plano uma das suas Normas Gerais é “Em termos de riscos naturais e 

tecnológicos devem ser considerados quatro vetores estratégicos que 

assegurem a compatibilidade entre o ordenamento do território, o 

desenvolvimento físico-urbanístico, socioeconómico e uma cultura de 

segurança: 

1. Prevenção e redução da perigosidade: adotar por antecipação um 

conjunto de políticas e implementar ações que visem uma estratégia 

global de redução da perigosidade; 

2. Redução da vulnerabilidade e mitigação dos riscos: adotar um 

conjunto de ações ou programas específicos visando limitar os efeitos 

decorrentes de acidentes graves ou catástrofes, promovendo o alerta, 

a redução do grau de exposição dos elementos instalados e 

incrementando a resiliência das populações; 

3. Operações de socorro e emergência: promover e melhorar ações de 

planeamento de soluções de emergência em caso de acidentes 

graves ou catástrofes, assim como, otimizar a gestão de meios no 

âmbito da proteção civil e assegurar a coordenação entre as várias 

entidades intervenientes; 
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4. Investimento no conhecimento técnico/científico e nas ações de 

sensibilização que contribuem para aumentar a resiliência das 

populações”. 

 

No que diz respeito às normas específicas por domínio de intervenção existe 

um capítulo dedicado ao “Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos”, onde 

se identifica: 

• DI83. Em matéria de riscos naturais e tecnológicos, as 

administrações Central e Local devem: 

12.Promover uma cultura de segurança e de gestão do risco 

suportada por políticas sectoriais, de abordagem multidisciplinar, 

visando o desenvolvimento sustentável e a segurança de pessoas 

e bens; 

13.Criar um quadro referencial de suscetibilidade e de vulnerabilidade 

social regional aos riscos naturais e tecnológicos, reconhecido e 

aceite às escalas nacionais e locais); 

14.Implementar políticas públicas de recolha, cartografia, 

monitorização, cadastro e tratamento de dados relevantes para a 

análise dos perigos, definição da probabilidade de ocorrência e 

expressão territorial; 

15.Discriminar positivamente, na perspetiva de mobilização de 

mecanismos perequativos a nível municipal, os territórios com 

elevada suscetibilidade aos processos naturais, bem como das 

infraestruturas produtivas ou de circulação expostas, atendendo à 

relevância a escalas nacionais e locais, nomeadamente os 

territórios com maior perigosidade relacionada com sismos, 

cheias, inundações e galgamentos marinhos e os territórios com 

maior suscetibilidade à seca, à neve e aos gelos. 

• DI84. Em matéria de redução e mitigação dos riscos as 

administrações Central e Local através dos seus instrumentos 

específicos nomeadamente através dos respetivos IGT devem: 
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1. Descriminar nas áreas ameaçadas pelas cheias, inundações e 

galgamentos marinhos os intervalos de recorrência, assinalando 

cartograficamente e regulamentando as áreas afetadas. No caso 

das cheias e inundações, indicar as áreas sujeitas a cheias 

rápidas, cheias progressivas e processos conjugados com fluxos 

de materiais sólidos; 

2. Adotar políticas de ordenamento e instrumentos que valorizem a 

prevenção e minimização dos processos relacionados com riscos 

associados às neves e aos gelos, movimentos de massa e a 

processos de colapso, abatimento ou instabilidade de zonas 

cársicas, de explorações minerais e de recursos geológicos 

(pedreiras); 

3. Testar a articulação e a operacionalização da partilha de meios e 

recursos para situações generalizadas de distúrbio associadas a 

movimentos de massa em vertentes, afetando infraestruturas com 

incidência supramunicipal a nacional; 

4. Avaliar, monitorizar e concretizar nomeadamente, no quadro de 

alterações climáticas a modelação topo-hidrográfica da linha da 

orla costeira, para horizontes temporais abrangentes; 

5. Adotar uma visão preventiva baseada no princípio da precaução 

na ocupação e gestão da orla costeira, conjugando a limitação à 

ocupação humana com os perigos associados aos processos 

erosivos, subida do nível médio das águas do mar e alterações 

climáticas; 

6. Adotar programas e ações, estruturais e não estruturais, ao nível 

da prevenção e mitigação do risco de cheias, inundações e 

galgamentos marinhos, envolvendo a dimensão urbana e rural, 

bem como a avaliação da eficiência das estruturas de defesa e 

regularização; 

7. Adotar programas e ações, estruturais e não estruturais, ao nível 

da prevenção e mitigação da precipitação e acumulação de neve e 

de episódios extensivos de gelo, na adoção de práticas de 
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conceção, projeto e reabilitação de vias, nomeadamente as que 

apresentem grande intensidade de tráfego e na adoção de práticas 

de conceção, projeto e reabilitação de edifícios, nomeadamente os 

que apresentem grandes áreas de cobertura; 

8. Avaliar, monitorizar e concretizar nomeadamente no quadro de 

alterações climáticas a modelação dos regimes fluviais associados 

a cheias rápidas e progressivas, em pequenas bacias ou ao nível 

da ARH, para horizontes temporais abrangentes; 

9. Avaliar a sobrecarga dos sistemas de distribuição de eletricidade e 

falha consequente, potenciando de forma significativa os efeitos 

na saúde pública de extremos termo-higrométricos, associadas a 

ondas de calor e de frio; 

10.Contemplar medidas de redução e minimização do risco 

associados à precipitação sob a forma de neve e/ou de episódios 

extensivos de gelo; 

11.Reflorestar as áreas ardidas e aumentar os espaços com espécies 

autóctones, bem como sensibilizar as populações para os perigos 

e para as práticas de autoproteção; 

12.Articular as políticas de gestão e ordenamento florestal com as 

políticas energéticas; 

13.Promover ações de caraterização e resolução dos passivos 

ambientais no âmbito das áreas mineiras abandonadas ou 

degradadas/ áreas mineiras de radioativos: 

a. Promover a caraterização geológica, hidrogeoquímica e 

hidrogeológica das áreas mineiras abandonadas ou 

degradadas, visando implementar, parametrizar e quantificar 

os principais indicadores de controlo ambiental, com a 

definição de hierarquias de intervenção; 

b. Elaborar projetos de avaliação das áreas mineiras de 

radioativos, com o confinamento dos resíduos radioativos, 

construção de sistemas de drenagem superficiais periféricos e 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-328- 

internos, trabalhos de revegetação/integração paisagística e 

construção de vedações, através de ações complementares ou 

específicas de remediação; 

c. Parametrizar e quantificar os principais indicadores ambientais 

radiológicos, hidroquímicos e geoquímicos das áreas mineiras 

de radioativos. 

• DI85. Os vetores estratégicos que estruturam o modelo territorial, 

traduzem-se nas seguintes orientações: 

1. Os PEOT, os PIOT e os PMOT devem identificar as áreas sujeitas a 

risco sísmico, radioatividade natural, movimentos de massas de 

vertentes e cheias, inundações e galgamentos marinhos. 

2. No respeito pelo respetivo conteúdo material os PEOT, os PIOT e 

os PMOT devem incorporar a análise dos diversos riscos, 

cartografando a escalas adequadas as áreas de risco identificadas 

e, em função da tipologia de risco regulamentar os usos e a 

ocupação compatíveis, designadamente através do seu 

condicionamento ou proibição, tendo em conta os seguintes 

critérios: 

a. Risco sísmico: nas áreas suscetíveis de ampliação do sinal 

sísmico ou de liquefação, os PMOT devem proibir ou 

condicionar a ocupação de solo e estabelecer uma distância 

mínima de segurança relativamente a falhas potencialmente 

ativas sob ação sísmica; 

b. Radioatividade natural: nas áreas com suscetibilidade de 

radioatividade moderada a muito elevada, os PMOT devem 

proibir ou condicionar a ocupação do uso do solo; 

c. Movimentos de massa em vertentes: Os PMOT devem proibir 

ou condicionar as operações de qualificação do solo e as ações 

de aterro e escavação, bem como as alterações do coberto 

vegetal e da drenagem natural; 

d. Cheias, inundações e galgamentos marinhos: 
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i. Os PMOT devem proibir ou condicionar a construção de 

novas edificações e interditar a criação de novas áreas 

urbanas. 

ii. Os PMOT, devem proibir ou condicionar as operações de 

qualificação do solo e as ações de aterro e escavação, bem 

como as alterações do coberto vegetal e da drenagem 

natural; 

iii. As áreas ameaçadas por cheias, inundações e galgamentos 

marinhos devem ser geridas como espaços abertos 

vocacionados para atividades agrícolas ou estruturas de 

recreio, lazer ou de valorização ecológica. 

e. Rotura total ou parcial de barragens: os PMOT devem 

condicionar ou proibir, nas áreas suscetíveis à ação das ondas 

de inundação, a construção de novos equipamentos 

hospitalares e de saúde, escolares, de reclusão, de gestão de 

emergência e socorro, edifícios com elevada concentração 

populacional, de estabelecimentos industriais perigosos que 

estejam obrigados ao dever de notificação e apresentação de 

relatório de segurança. 

f. Incêndios florestais: 

i. Incorporar nos PMOT as zonas críticas identificadas nos 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) bem 

como o zonamento segundo o risco espacial de incêndio 

constante no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI), respeitando a regulamentação incluída 

nesses instrumentos; 

ii. Para além das interdições à construção para as classes alta 

ou muito alta segundo a zonagem espacial de risco de 

incêndio, os PMOT devem interditar a construção de 

edificações destinadas a habitação permanente ou 

temporária, a turismo ou outras atividades, que pelo seu 

isolamento, dificuldade de acesso ou valor patrimonial, torne 
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a defesa, face ao perigo de incêndio florestal, uma tarefa de 

elevado risco para as populações ou forças de proteção. Em 

casos de manifesta incompatibilidade entre a localização e a 

segurança operacional, devem ser estabelecidos programas 

e ações específicas de relocalização; 

iii. Os PMOT devem restringir a localização de infraestruturas ou 

equipamentos de utilização coletivas/outros que limitem ou 

condicionem a movimentação segura e eficiente dos meios 

aéreos, destinados ao combate dos incêndios florestais, 

nomeadamente linhas de transporte e distribuição de 

energia elétrica, postos de transmissão de comunicações, 

aerogeradores ou outros. Em casos de manifesta 

incompatibilidade entre a localização e a segurança 

operacional, devem ser estabelecidos programas e ações 

específicas de relocalização; 

iv. Os PMOT devem identificar, delimitar e regulamentar faixas 

de gestão de combustíveis à volta dos aglomerados 

populacionais, à volta de infraestruturas estratégicas e de 

equipamentos públicos de utilização coletiva, nomeadamente 

os de elevada concentração populacional e os equipamentos 

de gestão de emergência e socorro. Estas faixas de 

descontinuidade da carga combustível devem apresentar 

uma largura mínima definida, dependente das condições 

orográficas e de coberto vegetal; 

v. Verter para os PMOT as redes primárias de faixas de gestão 

de combustíveis, constantes no PROF e/ou já definidas pela 

AFN;  

vi. Os PMOT devem identificar, delimitar e regulamentar uma 

largura mínima definida de descontinuidade da carga 

combustível, envolvendo os pontos de captação e extração 

de água e os perímetro das unidades ou estabelecimentos 

industriais e comerciais que efetuam o manuseamento, 

armazenamento ou transformação de matérias perigosas, 
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nomeadamente as que estejam obrigadas ao dever de 

notificação e apresentação de um relatório de segurança. 

g. Matérias perigosas: os PMOT devem identificar as áreas de 

proteção e faixas de segurança das unidades e 

estabelecimentos comerciais e industriais com manuseamento, 

armazenamento ou transformação de matérias perigosas, 

assim como, das redes de gasoduto e oleoduto; 

h. Áreas mineiras abandonadas ou degradadas: os PMOT devem 

identificar, delimitar e regulamentar as áreas de proteção 

determinadas pelos respetivos projetos de recuperação ou 

remediação; 

i. Os PMOT devem interditar, nas áreas de suscetibilidade a 

movimentos de massa, cheias, inundações e galgamentos 

marinhos, novos equipamentos hospitalares e de saúde, 

escolares, de reclusão, de gestão de emergência e socorro, 

edifícios com elevada concentração populacional, ou indústrias 

perigosas, nomeadamente as abrangidas pelo DL n.º 254/2007 

de 12 de Julho, e de outras estruturas que ponham em perigo 

pessoas, bens e ambiente. 

• DI86. A otimização e a articulação dos meios na operacionalização 

das intervenções de socorro devem seguir o proposto no anexo IV. 

• DI87. No que se refere ao combate à desertificação: 

1. Administração Central e local deverão: 

a. Integrar nos vários instrumentos de gestão territorial e 

sectorial as orientações de combate à desertificação 

garantindo, simultaneamente, mecanismos de articulação das 

estratégias de nível regional e nacional; 

b. Criar os mecanismos institucionais envolvendo entidades 

relevantes para o efeito, com o objetivo de elaborar um 

Programa Regional de Combate à Desertificação em articulação 

com o Programa Nacional. 
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2. Os municípios deverão incorporar nos PMOT, nomeadamente nos 

PDM, a estratégia de intervenção local relativa à desertificação e à 

seca, atendendo aos objetivos nacionais de combate à 

desertificação (Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação), adequando, consequentemente, as respetivas 

orientações, condicionalismos e incentivos na localização e 

desenvolvimento de atividades com incidência territorial. 

Já no que se refere às Orientações de Políticas Sectoriais existe novamente 

um capítulo dedicado ao “Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos”, de 

onde se destacam as seguintes orientações: 

• OS40. No domínio da prevenção e redução da perigosidade é 

necessário: 

1. Dotar o território de cartografia geológica atualizada, à escala 

1/50000, e realização de cartografia geológica/geotécnica 

municipal, a escala maior ou igual a 1/25000. 

2. No âmbito do risco sísmico: 

a. Fazer cumprir a regulamentação vigente relativa à qualidade 

do projeto e execução de construção de edifícios e 

equipamentos de acordo com o zonamento do território pra a 

ação sísmica; 

b. Caraterização geotécnica a escala adequada das áreas 

caraterizadas por suscetibilidade sísmica elevada a muito 

elevada, nomeadamente tendo em consideração a classificação 

de solos de acordo com o Eurocódigo 8. 

3. No âmbito da Radioatividade Natural: 

a. Incorporar no licenciamento da exploração de pedreiras, 

areeiros e saibreiras a demonstração da caraterística 

radiológicas dos materiais a extrair, assim como nos materiais 

derivados para a construção civil; 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-333- 

b. Incorporar no licenciamento de captações e explorações de 

recursos hídricos parâmetros radiológicos, bem como 

concentração de gás radão; 

c. Avaliar, monitorar e implementar um quadro de segurança 

para os limites de exposição à radioatividade natural, quer 

relativamente à concentração no interior de edifícios, quer à 

concentração em águas destinadas ao consumo humano. 

4. No âmbito das cheias deve-se promover e valorizar a gestão das 

pequenas bacias hidrográficas visando a diminuição do perigo de 

cheias, através do aumento da capacidade de retenção e recarga 

de aquíferos e da diminuição da erosão dos solos. 

6. No âmbito dos Incêndios deve-se concretizar redes regionais de 

defesa da floresta contra incêndios, articulando os Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal com os Planos Municipais de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios e estes com os Planos 

Municipais do Ordenamento do Território; 

7. Implementação de Planos de Emergência Específicos relacionados 

com a gestão de episódios de queda e acumulação de neve e 

extensivos de gelo no âmbito dos Planos de Emergência Distritais 

e Municipais, com dotação de meios e recursos, e articulação com 

outros instrumentos de gestão territorial; 

8. No âmbito do transporte de mercadorias perigosas deve-se impor 

limitações e restrições à circulação e transporte de mercadorias 

perigosas em determinadas vias, rodoviárias e ferroviárias, de 

acordo com o enquadramento urbano, a localização de 

infraestruturas e equipamentos, a tipologia e a carga; 

9. No âmbito precipitação sob a forma de neve e episódios 

extensivos de gelo: 

a. Adotar requisitos técnicos mais restritivos com implementação 

de diretivas, regulamentos e normas harmonizadas, que visem 

a redução da vulnerabilidade, ao nível do projeto, construção e 
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exploração de equipamentos e infraestruturas, bem como de 

sistemas de distribuição de água e eletricidade; 

b. Definir e projetar infraestruturas de acordo com normas de 

segurança que salvaguardem o colapso das redes de 

comunicação e o funcionamento de sistemas alternativos de 

distribuição de gás e eletricidade. 

• OS41. No domínio da redução da vulnerabilidade e mitigação dos 

riscos é necessário: 

1. Implementar programas específicos de análise, conceção, 

reabilitação e/ou estabilização e monitorização nas diversas 

tipologias de risco, nomeadamente envolvendo o risco sísmico e 

os movimentos de massa em vertentes, e tomando em 

consideração os elementos expostos estratégicos, vitais e/ou 

sensíveis que constam no “ Guia Metodológico para a produção de 

cartografia municipal de riscos e para a criação de sistemas de 

informação geográfica de base municipal”: 

2. Implementar programas específicos de análise, conceção, 

modelação e mitigação do perigo para os seguintes riscos: 

b. Barragens: 

i.  Da ação de ondas de inundação provenientes da rotura total 

ou parcial de barragens ou mini-hídricas, com mais de 5m 

de altura, para além do previsto no Regulamento de 

Segurança de Barragem. 

3. Implementar programas e políticas específicas de saúde pública, 

proteção social e apoio a populações rurais nas áreas que 

apresentam maior suscetibilidade a ondas de calor e de frio e em 

situações generalizadas de distúrbios relacionados com a neve e 

com o gelo: 

a. Disponibilizar espaços climatizados com autonomia energética 

em locais de acolhimento temporário (hospitais e centros de 

saúde; lares e centros de dia; creches); 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-335- 

b. Articular e adequar as estruturas e redes de saúde e apoio 

social à tipologia de perigos e aos índices de vulnerabilidade 

social, designadamente nas áreas com população residente 

fortemente envelhecida ou caraterizada por índices elevados 

de vulnerabilidade social; 

c. Dar apoio às populações, às atividades agrícolas e pecuárias 

em áreas com grande suscetibilidade à seca nomeadamente 

com a disponibilização de recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, para abastecimento das populações em período de 

seca; 

4. Programas, políticas e medidas específicas para o transporte e 

manuseamento de matérias perigosas: 

a. Implementar regras específicas para a circulação de veículos 

pesados de transporte de mercadorias perigosas, conforme o 

Anexo V; 

b. Promover o levantamento e análise dos riscos associados a 

unidades ou estabelecimentos industriais e comerciais que 

efetuam o manuseamento, armazenamento ou transformação 

de matérias perigosas, assim como das redes de gasoduto e 

oleoduto, visando implementar medidas de proteção e alerta 

mais eficazes e melhorar a capacidade de intervenção em 

acidentes com matérias perigosas; 

c. Concretizar zonas de descontinuidade de carga combustível 

nas zonas envolventes a unidades ou estabelecimentos 

industriais e comerciais que efetuam o manuseamento, 

armazenamento ou transformação de matérias perigosas de 

forma a impedir incêndios ou acidentes com repercussões 

internas; 

d. Concretizar programas específicos e ações visando a 

relocalização das unidades ou estabelecimentos industriais e 

comerciais que efetuam o manuseamento, armazenamento ou 
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transformação de matérias perigosas e que não ofereçam 

condições de segurança dado o enquadramento geográfico. 

5.  A Administração Central e a Local devem ainda desenvolver as 

ações de redução da vulnerabilidade e mitigação dos riscos 

constantes em anexo (Anexo VI). 

• OS42. No domínio da funcionalidade da prevenção e socorro de 

pessoas e bens: 

1. No âmbito do risco sísmico recomenda-se a criação de um sistema 

específico e alternativo de coordenação e gestão da emergência e 

socorro, de modo a garantir redundância em situação de 

catástrofe. 

2. Rever-se o Plano Nacional de Emergência com respostas 

específicas para o risco sísmico. 

3. Cenarizar situações generalizadas de distúrbio como movimentos 

de massa em vertentes, afetando infraestruturas com incidência 

supramunicipal a nacional, com identificação nos Planos de 

Emergência de Proteção Civil. 

4. Desenvolver os sistemas de aviso e alerta para: 

a.  As cheias rápidas e progressivas nas bacias dos rios Tejo, 

Zêzere, Águeda, Vouga, Ceira, Alva, Arunca, Pranto, Mondego 

e Lis; 

b. A descarga e gestão de caudais a jusante das barragens; 

c. De cheias provocadas por ondas provenientes da rotura total 

ou parcial de barragens ou de outras estruturas de 

armazenamento de água; 

d. No caso de ondas de calor e de frio, dirigido à população em 

geral e otimizados para grupos específicos de risco. 

5. No âmbito da queda de neve e episódios extensivos de gelo deve 

promover-se a: 
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a. Articulação dos corpos de limpeza e desimpedimento de vias, 

emergência e socorro com os representantes de entidades 

territoriais com regimes especiais, na promoção de ações 

específicas conjuntas de intervenção e adequação de recursos 

materiais e humanos; 

b. Realização de simulacros para eventuais situações de distúrbio 

generalizado, evolvendo os diferentes atores, com definição do 

worst case scenario; 

c. Articulação entre o Instituto de Meteorologia e os serviços de 

socorro e emergência no âmbito da proteção civil, visando a 

adoção de sistemas eficazes de previsão e de aviso; 

d. Adoção, em situações meteorológicas extremas, de sistemas 

eficazes de previsão e de alerta, dirigidos à população em geral 

e otimizados para grupos específicos de risco e para grupos em 

trânsito, com implantação e atores locais; 

e. Implementação de hierarquias de segurança dos cidadãos, com 

unidades multidisciplinares locais de recenseamento, 

seguimento e monitorização dos indivíduos mais vulneráveis e 

de grupos ou indivíduos particularmente exposto. 

6. Em situações de emergência e socorro deve-se prever a afetação 

de meios e recursos que permitam á consolidação de uma rede de 

recursos materiais e humanos adequadas para os diversos tipos 

de riscos de acordo com as orientações constantes no Anexo VII. 

OS43. No domínio da Promoção técnica/científica e sensibilização dos 

cidadãos é necessário: 

1. Implementar programas: 

a. De sensibilização e preparação das populações e dos grupos 

específicos, para: 

i. O risco sísmico, a partir da escala local; 

ii. A perigosidade relacionada com o transporte de mercadorias 

perigosas, ou o manuseamento, armazenamento ou 
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transformação de matérias perigosas na atividade industrial 

e comercial, a partir da escala local; 

iii. O significado da simbologia adotada para o transporte de 

mercadorias perigosas e sobre práticas de autoproteção; 

iv. O risco de cheias rápidas e/ou progressivas, à escala local; 

v. O risco associado à precipitação sob a forma de neve e 

episódios extensivos de gelo práticas proporcionando o 

desenvolvimento de práticas de autoproteção à escala local 

nomeadamente no que diz respeito à condução automóvel 

em condições meteorológicas adversas, valorizando as 

práticas defensivas; 

vi. Promoção de programas de sensibilização e de cultura de 

segurança, dirigidos a promotores turísticos e outras 

entidades que exercem atividades com grupos ou indivíduos 

vulneráveis ou particularmente expostos; 

vii. Nas áreas urbanas com suscetibilidade moderada a muito 

elevada, divulgação à população dos locais de socorro e 

reagrupamento, de acordo com o Plano de Emergência 

Municipal; 

viii. Implementação de programas e ações de sensibilização e 

preparação de grupos específicos, como os escolares ou os 

profissionais em fluxos diários, ou os deslocados ou isolados 

com carácter excecional. 

b. Formação técnica sobre compatibilização de usos em áreas 

com radioatividade moderada a muito elevada, assim como 

sobre as técnicas construtivas mais adequadas na edificação de 

novos edifícios; 

c. De adequação das práticas de uso e transformação do 

território, das populações e grupos específicos, para minimizar 

o perigo de cheias, à escala local. 

2. Promover ações de investigação e desenvolvimento sobre: 
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a. O impacto das ondas de calor e frio na saúde pública, 

nomeadamente nos grupos de risco, e estabelecendo relações 

interdisciplinares e organizacionais; 

b. As repercussões das condições extremas de ondas de calor e 

de frio nos diferentes sectores produtivos, nas condições de 

circulação e de distribuição energética. 

3. Promover programas e ações de formação: 

a. Técnica específica relacionada com a suscetibilidade 

tecnológica associada à atividade industrial e comercial; 

b. Específica dirigida aos agentes de proteção civil com 

intervenção em acidentes relacionados com o transporte de 

mercadorias perigosas, ou o manuseamento, armazenamento 

ou transformação de matérias perigosas na atividade industrial 

e comercial; 

c. E atualização específica destinados a condutores de 

transportes de mercadorias perigosas. 

4. Incluir nos planos de desenvolvimento estratégico municipal 

medidas de redução da vulnerabilidade social ao risco. 

5. Nos municípios com áreas urbanas com risco sísmico elevado a 

muito elevado divulgar à população as áreas de reunião e 

reagrupamento, de acordo com o Plano Municipal de Emergência 

de Proteção Civil. 

6. Assegurar a qualificação profissional relativamente à conceção e 

reabilitação sísmica. 

7. Disponibilizar informação sobre a perigosidade da radioatividade 

natural, em geral, e do gás radão, em particular, à população nas 

áreas com suscetibilidade moderada a muito elevada. 

8. Implementar políticas de sensibilização e de socorro dirigidas aos 

cidadãos, sobre a temática das ondas de calor e de frio. 
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9. Implementar e dinamizar unidades locais de Proteção Civil de 

modo a fomentar a participação e a cooperação dos cidadãos nas 

atividades de proteção civil. 

 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF 

Centro Litoral), o qual abrange para além de outros municípios, o de Porto 

de Mós, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de 

Julho. Este instrumento sectorial de gestão territorial assenta numa 

abordagem conjunta e interligada de aspetos técnicos, económicos, 

ambientais, sociais e institucionais, envolvendo os agentes económicos e as 

populações diretamente interessadas, com vista a estabelecer uma 

estratégia consensual de gestão e utilização dos espaços florestais. A 

adoção deste IGT constitui o contributo do sector florestal para os outros 

IGT, em especial para os PEOT e os PMOT, no que respeita especificamente 

à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, dado que 

as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles planos. 

Articulam-se ainda com os PROT. 

O PROF Centro Litoral apresenta um forte contributo regional para a defesa 

da floresta contra incêndios, através do enquadramento das zonas críticas, 

da necessária execução das medidas relativas à gestão dos combustíveis e 

da infraestruturação dos espaços florestais, mediante a implantação de 

redes regionais de defesa da floresta. Assim, o PROF Centro Litoral 

identifica, demarca e procede ao planeamento próprio das zonas críticas 

constantes do mapa síntese (n.º 1 do artigo 38.º do Decreto Regulamentar 

n.º 11/2006), e no âmbito da defesa da floresta contra os incêndios, o 

planeamento e a aplicação das medidas nas zonas críticas integram os 

conteúdos dos artigos 39.º e 40.º do Decreto Regulamentar. 

No artigo 42.º diz-se que a “cartografia de risco de incêndio produzida no 

âmbito dos planos de defesa da floresta municipais deve constituir um dos 

critérios subjacentes à classificação e qualificação do solo e determinar 

indicadores de edificabilidade definidos pelos instrumentos de gestão 

territorial vinculativos para os particulares” (n.º 1 do artigo 42.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2006). 
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Também no Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros existe a referência ao risco de incêndio, dado que uma das 

ações e atividades a promover na área de intervenção do Parque é “a 

promoção de práticas agroflorestais que conduzam ao estabelecimento de 

uma floresta de uso múltiplo com espécies indígenas, promovendo uma 

gestão ativa que potencie o seu uso múltiplo e a redução de risco de 

incêndio, através de ações e medidas preventivas compatíveis com os 

objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade” (alínea h) do 

artigo 7.º da RCM n.º 57/2010). 

Neste âmbito de risco de incêndio florestal, na proposta de 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós, um dos seus constituintes é uma Planta de 

Condicionantes Anexa intitulada de “Planta de Defesa da Floresta contra 

Incêndios” e segundo a CMPM, 2011a, “a Autarquia promoveu a elaboração 

do Plano Municipal Defesa Florestal Contra Incêndios”, para fazer cumprir as 

disposições do Sistema Nacional de Defesa da Floresta. 

 

Pode-se dizer que a gestão preventiva dos riscos constitui um instrumento 

da integração “pessoas-território”, visando garantir a correta utilização do 

recurso território, em condições de segurança e em benefício do ser 

humano. 

A caraterização da situação atual dos riscos no concelho de Porto de Mós 

teve por base a informação constante no Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil de Porto de Mós (PMEPC). 

O risco é descrito no “Guia metodológico para a produção de cartografia 

municipal de risco e para a criação de sistemas de informação geográfica 

(SIG) de base municipal” como sendo a “probabilidade de ocorrência de um 

processo (ou ação) perigoso e respetiva estimativa das suas consequências 

sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou 

prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos”. O risco é então o 

produto da perigosidade (“probabilidade de ocorrência de um processo ou 

ação (natural, tecnológico ou misto) com potencial destruidor (ou para 

provocar danos) com uma determinada severidade, numa dada área e num 
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dado período de tempo) pela consequência (“prejuízo ou perda expectável 

num elemento ou conjunto de elementos expostos, em resultado do 

impacto de um processo (ou ação) perigoso natural, tecnológico ou misto, 

de determinada severidade”), pelo que se podem agrupar em três grupos: 

• Riscos Naturais, os que resultam do funcionamento dos sistemas 

naturais (a título de exemplo: sismos, movimentos de massa em 

vertentes, colapso de cavidades naturais e secas); 

• Riscos Tecnológicos, os que resultam de acidentes, frequentemente 

súbitos e não planeados, decorrentes da atividade humana (a título 

de exemplo: acidentes graves de tráfego rodoviário e aéreo, 

acidentes no transporte de mercadorias perigosas, acidentes em 

condutas de transporte de substâncias perigosas, acidentes 

industriais e incêndios em edifícios); 

• Riscos Mistos, os que resultam da combinação de ações continuadas 

da atividade humana com o funcionamento dos sistemas naturais (a 

título de exemplo: incêndios florestais, contaminação de cursos de 

água e aquíferos, degradação e contaminação dos solos). 

 

Dadas as caraterísticas do concelho de Porto de Mós, e segundo a Matriz de 

Risco para o município presente no PMEPC de Porto de Mós, destacam-se os 

seguintes riscos: 

• Riscos elevados: Colapso de Cavidades Naturais; 

• Riscos moderados: Cheias e Inundações; Secas; Sismos; Movimentos 

de Massa em Vertentes; Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário; 

Acidentes Graves de Tráfego Aéreo; Acidentes no Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada; Acidentes em Condutas de 

Transporte de substâncias perigosas; Acidentes Industriais; Incêndios 

em Edifícios; e Incêndios Florestais. 

 

O colapso de cavidades naturais faz parte da categoria de geologia dos 

riscos naturais. Foi assim designado em sede de PMEPC de Porto de Mós, 
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todavia a sua designação no “Guia Metodológico para a produção de 

cartografia municipal de risco e para a criação de SIG de base municipal” é 

de colapso de cavidades subterrâneas naturais e pertence à categoria 

geodinâmica externa dos riscos naturais. Segundo este Guia o “colapso do 

teto e/ou paredes de cavidades subterrâneas naturais, são geralmente 

desencadeados por processos continuados de dissolução, precipitações, 

sismos ou ações antrópicas”. E “a presença de cavidades subterrâneas 

naturais está diretamente ligada ao substrato geológico, sendo frequentes 

em terrenos calcários e em formações que contenham gesso e/ou sal-gema, 

por dissolução destas rochas, e em regiões vulcânicas por esvaziamento de 

condutas de lava formadas nos períodos de vulcanismo ativo. Este perigo 

está naturalmente limitado às regiões em que ocorrem cavidades 

subterrâneas naturais” (Autoridade Nacional da Proteção Civil, 2009). 

No concelho de Porto de Mós existe um património natural muito 

importante, nomeadamente: as grutas de Mira de Aire, de Santo António e 

de Alvados; a galeria subterrânea de Alcobertas; o Poldge de Mira de Aire; 

a gruta do Areeiro – Pedreiras; o Algar de Bajanca e do Cofefo; a fórnea de 

Alcaria, o campo de lapiás de Mendiga; as lagoas do Arrimal e de Alvados. 

Apesar de nestes locais não ter ocorrido qualquer tipo de acidente grave, 

verifica-se que alguns destes apresentam um movimento elevado de 

pessoas, nomeadamente ao fim de semana; e mesmo aqueles que são 

menos visitados e conhecidos, pelo que não apresentam qualquer tipo de 

vigilância, são visitados por pessoas individuais ou em grupo, todas as 

cavidades naturais existentes são consideradas áreas de risco acrescido.  

Na Figura abaixo estão representadas as grutas e cavidades naturais 

existentes no município de Porto de Mós. 
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Figura 23 – Grutas e cavidades naturais no concelho de Porto de Mós 

(Fonte: adaptado do PMEPC de Porto de Mós, 2013). 

 

Assim sendo, no concelho de Porto de Mós, o colapso de cavidades naturais 

apresenta um risco elevado derivado de uma probabilidade de ocorrência 

média-baixa e de uma gravidade associada acentuada. 

 

A seca (meteorológica) “consiste num período de tempo seco anormal, 

suficientemente longo, devido à ausência ou escassez de precipitação, a 

qual causa um sério desequilíbrio hidrológico. Este desequilíbrio manifesta-

se na considerável diminuição das reservas hídricas, como a redução 

significativa do caudal dos rios, do nível das albufeiras e lagos e da drástica 

diminuição da quantidade de água no solo e nos aquíferos (seca 

hidrológica)”. A seca meteorológica “é a medida do desvio da precipitação 
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em relação ao valor normal e carateriza-se pela falta de água induzida pelo 

desequilíbrio entre a precipitação e a evapotranspiração”. Já a seca 

hidrológica “está normalmente desfasada da seca meteorológica, dado que 

é necessário um período maior para que as deficiências na precipitação se 

manifestem nas diversas componentes do sistema hidrológico” (Autoridade 

Nacional da Proteção Civil, 2009). 

Constituem uma situação de risco particular decorrente da necessidade de 

garantir o abastecimento de água à população, importará assim a 

mobilização de meios (autotanques), em número superior ao existente nas 

estruturas afetas à Proteção Civil neste município, nomeadamente através 

da solicitação de reforço de meios à estrutura da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil Distrital. 

No município de Porto de Mós não existe registo de ocorrências de 

fenómenos de seca. Já em termos de áreas de risco de ocorrência deste 

fenómeno, caso o mesmo se verifique todo o município poderá ser afetado. 

Deste modo, estes fenómenos têm uma probabilidade de ocorrência baixa e 

uma gravidade associada moderada, resultando num risco moderado para o 

concelho de Porto de Mós. 

 

Os sismos dizem respeito à “propagação de ondas elásticas através dos 

materiais terrestres, geradas por perturbações transitórias do equilíbrio 

elástico, geralmente associadas a movimentações repentinas de falhas ou a 

períodos de atividade vulcânica” (Autoridade Nacional da Proteção Civil, 

2009). 

A área abrangida pelo município de Porto de Mós pode ser identificada na 

carta de isossistas de intensidades máximas, por se situar numa zona que 

abrange duas intensidades, intensidade VIII e IX, o que corresponde à 

escala nacional, na 2ª e 3ª posição de probabilidade/gravidade de 

ocorrência deste tipo de acidente, como se pode observar na Figura abaixo. 

Os perigos e consequentes riscos associados a um sismo são de uma 

enorme diversidade, tendo sempre por base a dimensão do mesmo.  
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Figura 24 – Mapa de isossistas de intensidades máximas (Fonte: PMEPC de 

Porto de Mós, 2013). 

 

Em termos de registo de ocorrências, dos abalos mais recentes e 

ocasionalmente com impacto na área do município de Porto de Mós, não são 

conhecidos danos quer em edifícios quer em infraestruturas. 

Como áreas e infraestruturas de risco agravado e pontos particularmente 

perigosos em situação de ocorrência de sismo, destacam-se: 

• Áreas urbanas com edifícios e/ou infraestruturas de altura elevada, 

isolados ou degradados 

• Edifícios com grandes superfícies vidradas 

• Postes de iluminação de grande altura 

• Árvores de grande altura 

• Chaminés de elevada altura, apresentando níveis elevados de 

degradação 
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• Infraestruturas de grande dimensão e/ou extensão 

Destaca-se, ainda, como áreas de risco elevado as zonas habitacionais, em 

particular as habitações de construção anterior a 1951.  

Face ao exposto, os sismos têm uma probabilidade de ocorrência média, 

com uma gravidade associada moderada. Consequentemente, o risco é 

considerado moderado. 

 

De acordo com a definição expressa no “Guia metodológico para a produção 

de cartografia municipal de risco e para a criação de sistemas de 

informação geográfica (SIG) de base municipal”, os movimentos de 

massa em vertentes são “movimentos de descida, numa vertente, de 

uma massa de rocha ou solo”, em que o “centro de gravidade do material 

afetado progride para jusante e para o exterior” (Autoridade Nacional da 

Proteção Civil, 2009). Estes movimentos são geralmente desencadeados 

pela precipitação, por sismos ou por redefinição morfológica e incluem as 

seguintes tipologias: Desabamentos/Quedas; Tombamentos; 

Deslizamentos/Escorregamentos; Expansões Laterais; e Fluxos. 

No concelho de Porto de Mós nos últimos anos registaram-se principalmente 

deslizamentos e desabamentos, no Quadro abaixo é apresentado o registo 

de ocorrências destes dois tipos de movimentos neste município.  

Quadro 64 - Deslizamentos/Desabamentos ocorridos no município de Porto 

de Mós (Fonte: PMEPC de Porto de Mós, 2013) 

Ano Deslizamentos Desabamentos 

2006 - 1 

2007 - - 

2008 - - 

2009 1 - 

2010 - - 

2011 - - 

2012 - 2 
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A Figura seguinte apresenta as áreas suscetíveis aos movimentos de massa 

em vertentes, das quais se destacam as áreas abrangidas por todo o maciço 

calcário estremenho. 

 

Figura 25 – Áreas suscetíveis aos movimentos de massa em vertentes no 

concelho de Porto de Mós (Fonte: adaptado do PMEPC de Porto de Mós, 

2013). 

 

Deste modo, estes fenómenos têm uma probabilidade de ocorrência elevada 

e uma gravidade associada reduzida, resultando num risco moderado para o 

concelho de Porto de Mós. 

 

Os acidentes graves de tráfego rodoviário e os acidentes graves de 

tráfego aéreo fazem parte da categoria de transportes dos riscos 
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tecnológicos. Foram assim designados em sede de PMEPC de Porto de Mós 

pois neste município não existem linhas ferroviárias e/ou rios navegáveis, 

todavia a sua designação no “Guia Metodológico para a produção de 

cartografia municipal de risco e para a criação de SIG de base municipal” é 

de acidentes rodoviários, ferroviários, fluviais e aéreos. 

Em termos de acidentes graves de tráfego rodoviário, as causas dos 

mesmos são sobretudo o estado de algumas vias rodoviárias, os erros de 

condução, excesso de velocidade e o número elevado de veículos que 

circulam diariamente nas estradas do município. 

No concelho de Porto de Mós nos últimos anos registaram-se 

atropelamentos e colisões/despistes, no Quadro abaixo é apresentado o 

registo de ocorrências destes eventos no município. 

Quadro 65 - Acidentes Rodoviários ocorridos no município de Porto de Mós 

(Fonte: PMEPC de Porto de Mós, 2013). 

Ano Atropelamentos Colisões/Despistes 

2006 163 15 

2007 152 22 

2008 105 35 

2009 79 71 

2010 106 34 

2011 87 25 

2012 53 61 

 

A circulação automóvel causadora deste tipo de acidentes pode-se dividir 

em quatro situações/localizações distintas: 

• Circulação Muito Intensa - todo o traçado da EN1 – IC2. Veículos 

ligeiros, ligeiros mistos de mercadorias, motociclos, pesados de 

turismo, pesados de passageiros, pesados de transporte, pesados 

cisterna e veículos de cidadãos estrangeiros em trânsito; 

• Circulação Intensa – EN8. Veículos ligeiros, veículos pesados, 

transportes públicos, pesados, cisternas, ciclomotores, bicicletas, 

tratores, alfaias agrícolas e veículos especiais (auto sem carta); 
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• Circulação média – EN243, EN362 e EN242-4. Circulam nestas vias 

todas as classes de veículos anteriormente descritos, com particular 

intensidade de tráfego no início e final do dia de trabalho, devendo 

este entender-se não só em relação ao horário de funcionamento de 

serviços, mas considerando a ruralidade da zona, também pelo 

número de horas de Sol; 

• Circulação reduzida, as restantes vias existentes, com tráfego de 

viaturas afetas a fins agrícolas, tratores, alfaias mecânicas e 

circulação pedestre. Fator de risco agravado na circulação por 

comportamentos adquiridos e hábitos nocivos. 

Assim sendo, acidentes graves de tráfego rodoviário no município de Porto 

de Mós apresentam uma probabilidade de ocorrência média e uma 

gravidade associada moderada, resultando num o risco considerado 

moderado. 

 

Em termos de acidentes graves de tráfego aéreo, o PMEPC de Porto de 

Mós descreve-o como o conjunto de ocorrências violentas resultantes da 

queda de aeronaves ou outros objetos. 

No município de Porto Mós existe um heliporto, localizado na localidade de 

Alçaria (Posição: Latitude 39º34´40.36”N, Longitude 8º47’4.63”W, Altitude 

máxima: 246 m/807’). Considerando a sua proximidade, este pode servir 

para apoio aéreo a operações de emergência de Proteção Civil. 

No período temporal 2006 a 2012 apenas se registou um acidente aéreo 

ocorrido no município de Porto de Mós em 2006. 

A área de risco deste tipo de acidente localiza-se na zona envolvente ao 

heliporto e nos corredores aéreos utilizados pelas aeronaves no decorrer 

das operações de combate a incêndios florestais e respetivos locais de 

abastecimento de água. Assim, o risco de acidentes graves de tráfego aéreo 

no concelho de Porto de Mós tem uma probabilidade de ocorrência média-

baixa e uma gravidade associada moderada, resultando por isso num risco 

considerado moderado.  
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Os acidentes no transporte de mercadorias perigosas por estrada 

pertencem aos riscos tecnológicos, categoria de transportes. Este tipo de 

acidentes poderá ocorrer ao longo das vias rodoviárias existentes no 

município de Porto de Mós, onde circulam alguns veículos que transportam 

matérias perigosas, mas também poderá acontecer no acesso às pequenas 

indústrias que a nível produtivo utilizam substâncias perigosas. Ainda 

segundo o PMEPC de Porto de Mós, no interior do município existe também 

tráfego rodoviário com transporte de substâncias perigosas, nomeadamente 

camiões cisterna de abastecimento aos postos de combustível e camiões de 

caixa aberta de transporte de garrafas de gás (butano e propano) para 

abastecimento dos edifícios, habitações e restauração. 

No período temporal 2006/2012 não existiram ocorrências de acidentes 

envolvendo viaturas de transporte de mercadorias perigosas por estrada. 

Este tipo de acidente é causado pela circulação de veículos de transporte de 

mercadorias perigosas, que se pode dividir em: 

• Circulação média – traçado da EN 1-IC 2, EN 8, EN 243, EN 362 e EN 

242-4; 

• Circulação reduzida – restantes vias existentes, com tráfego de 

viaturas afetas à distribuição domiciliária e restauração. 

Pode-se assim dizer que as zonas de maior risco no concelho são a EN 1-IC 

2, a EN 8, a EN 243, a EN 362, a EN 242-2, as estações de abastecimento 

de combustíveis e ainda, eventualmente, as restantes vias de comunicação 

existentes. De acrescentar ainda que o transporte de substâncias perigosas 

no município de Porto de Mós é maioritariamente de combustíveis líquidos, 

nomeadamente, gasóleo e gasolinas. 

Face ao exposto, os acidentes no transporte de mercadorias perigosas por 

estrada no concelho de Porto de Mós apresentam uma probabilidade de 

ocorrência média e uma gravidade associada moderada, resultando por isso 

num risco considerado moderado. 

 

Os acidentes em condutas de transporte de substâncias perigosas 

são identificados no PMEPC de Porto de Mós como pertencentes aos riscos 
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tecnológicos, categoria de vias de comunicação e infraestruturas, mas no 

“Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e 

para a criação de sistemas de informação geográfica (SIG) de base 

municipal” estes riscos são designados de “acidentes em infraestruturas 

fixas de transporte de produtos perigosos (oleodutos e gasodutos)”. 

No município de Porto de Mós existem as seguintes estruturas fixas de 

transporte de substâncias perigosas: 

• Gasoduto de gás natural: atravessa a Noroeste o município, tendo 

diversas ramificações, quer para fornecimento de gás natural a 

algumas unidades indústrias, quer à sede do município, para 

abastecimento domiciliário e restauração; 

• Rede de distribuição de gás natural. 

 

Figura 26 – Rede de gás no concelho de Porto de Mós (Fonte: PMEPC de 

Porto de Mós, 2013). 

 

As fugas de gás estão intimamente ligadas com as ocorrências relacionadas 

com a indústria e com o parque habitacional. No município de Porto de Mós 
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o número de ocorrências relacionado com fugas de gás é diminuto, não se 

tendo registado acidentes graves em condutas de transporte de substâncias 

perigosas, tal como aponta o Quadro abaixo. 

Quadro 66 - Número de fugas de gás ocorridas no concelho de Porto de 

Mós (Fonte: CDOS Leiria in PMEPC de Porto de Mós, 2013). 

Ano 
Fugas de gás 

Canalização/Conduta 
Fugas de gás 

Garrafas/Depósito 

2006 - 2 

2007  3 

2008 3 1 

2009 1 - 

2010 1 - 

2011 - - 

2012 - - 

 

Como áreas de risco a este tipo de acidente apontam-se as áreas 

envolventes ao gasoduto e à rede de distribuição de gás. Por estes motivos 

pode-se dizer que o risco de acidentes em condutas de transporte de 

substâncias perigosas no município de Porto de Mós é moderado, como 

resultado de uma probabilidade de ocorrência elevada e uma gravidade 

associada reduzida. 

 

Os acidentes industriais são um risco tecnológico pertencente à categoria 

de atividade industrial, sendo assim designados em sede do PMEPC de Porto 

de Mós, e definidos no mesmo como um conjunto de ocorrências violentas 

para o meio ambiente, resultantes da libertação de nuvens tóxicas, de 

incêndios e explosões suscetíveis de desenvolvimento em cadeia. Os 

acidentes industriais são designados no “Guia metodológico para a produção 

de cartografia municipal de risco e para a criação de sistemas de 

informação geográfica (SIG) de base municipal” como “acidentes em áreas 

e parques industriais” pertencentes à categoria de atividade industrial e 

comercial dos riscos tecnológicos. 

No município de Porto de Mós, existem algumas indústrias inseridas na 

malha urbana, e a própria malha industrial encontra-se dispersa. As 
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principais atividades industriais desenvolvidas neste município, são a 

extração de calcários, a transformação de calcários, granitos e mármores, a 

indústria cerâmica, a de ceras e de velas. 

No período de 2006 a 2012 não foram registados acidentes/incêndios 

industriais no município e as áreas de risco são os espaços industriais e as 

áreas envolventes aos mesmos, destacando-se o risco acrescido das 

indústrias já referidas anteriormente. 

O risco de acidentes industriais no município de Porto de Mós é moderado, 

como resultado de uma probabilidade de ocorrência média e uma gravidade 

associada moderada. 

 

Os incêndios em edifícios são um risco tecnológico pertencente à 

categoria de áreas urbanas, sendo assim designados em sede do PMEPC de 

Porto de Mós. Contudo, esta designação não vem expressa no “Guia 

metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a 

criação de sistemas de informação geográfica (SIG) de base municipal”, 

surgindo no referido documento a designação de “Incêndios e colapsos em 

centros históricos e em edifícios com elevada concentração populacional”, 

como pertencentes à categoria de atividade industrial e comercial dos riscos 

tecnológicos. 

Segundo a informação do PMEPC de Porto de Mós, o parque habitacional do 

município é heterogéneo: existem áreas onde predominam os edifícios 

antigos e áreas onde se encontram novas edificações. No perímetro urbano 

de Porto de Mós, e em outros aglomerados populacionais, os espaços de 

circulação apresentam por vezes uma largura mais reduzida podendo 

relevar dificuldades de manobra das viaturas de socorro. O crescimento do 

parque habitacional conheceu nos últimos anos um incremento significativo, 

traduzido no aumento de edifícios de média altura e de alguns 

estabelecimentos comerciais com o consequente aumento do fator de risco 

em caso de eclosão de incêndio.  
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Quadro 67 - Número de incêndios urbanos ocorridos no concelho de Porto 

de Mós (Fonte: CDOS Leiria in PMEPC de Porto de Mós, 2013). 

Ano Incêndios 
Habitação/Equipamentos 

2006 1 

2007 - 

2008 - 

2009 2 

2010 3 

2011 4 

2012 1 

 

No concelho de Porto de Mós destacam-se como áreas e infraestruturas de 

risco agravado e pontos particularmente perigosos em situação de incêndios 

urbanos as áreas urbanas antigas, os edifícios degradados, os edifícios de 

grande altura, os edifícios que recebem público, os edifícios escolares, os 

edifícios/serviços de saúde, os edifícios de apoio social e lares de 3.ª idade 

e ainda as áreas comerciais e industriais. Considera-se, por isso, que o risco 

de incêndio em edifícios no município de Porto de Mós é moderado, como 

resultado de uma probabilidade de ocorrência elevada e uma gravidade 

associada reduzida. 

 

Os incêndios florestais são fogos “incontrolados em florestas, matas e 

outros espaços com abundante vegetação (matos, áreas de incultos e áreas 

agrícolas)” ocorrendo habitualmente “nas áreas de clima mediterrânico, 

particularmente em dias quentes e secos, sobretudo quando se associa 

também o vento forte” (Autoridade Nacional da Proteção Civil, 2009) e 

sendo resultado de causas naturais (trovoadas secas), ou devido a 

negligência humana e, muitas vezes, a atos de natureza criminosa. 

De um modo geral, todos os anos, na região, os incêndios consomem 

povoamentos florestais e matos, traduzindo-se em enormes perdas, quer do 

ponto de vista económico, como social e ambiental. Como o Quadro e a 

Figura abaixo demonstram, os anos de 2006 e 2011 foram críticos para a 

floresta de Porto de Mós, dadas as elevadas áreas ardidas. 
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Quadro 68- Número de incêndios florestais, incêndios agrícolas e incêndios 

incultos ocorridos no concelho de Porto de Mós (Fonte: CDOS Leiria in 

PMEPC de Porto de Mós, 2013). 

Ano Incêndios 
Florestais 

Incêndios 
Agrícolas 

Incêndios 
Incultos 

2006 131 - 33 

2007 124 47 1 

2008 64 36 16 

2009 119 13 15 

2010 39 51 27 

2011 21 73 29 

2012 87 44 19 

 

 

Figura 27 – Mapa de áreas ardidas do concelho de Porto de Mós (Fonte: 

PMDFCI de Porto de Mós, 2013). 

 

A Câmara Municipal de Porto de Mós tem elaborado um Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, onde são abordados em pormenor 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-357- 

todos os riscos e perigos existentes no município relativamente a este tipo 

de ocorrência. 

Conforme previsto pela Portaria n.º 1056/2004, de 19 de Agosto, as 

freguesias de Alqueidão da Serra, São João Batista, São Pedro, Serro 

Ventoso, Alcaria, Alvados, Mira de Aire, São Bento, Mendiga e Arrimal, 

encontram-se inseridas na zona crítica das Serras de Aire e Candeeiros. 

De acordo com a Portaria n.º 1056/2004, a designação “zona crítica” 

identifica as manchas onde se reconhece ser prioritária a aplicação de 

medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco 

de incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e 

ecológico. Os critérios que estiveram na base da demarcação das zonas 

críticas assentam, entre outros, nas classes Alta e Muito alta da 

probabilidade de ocorrência de incêndio florestal em Portugal continental 

nas manchas com elevada taxa de arborização, nas áreas submetidas a 

regime florestal e nas áreas protegidas. 

 

Figura 28 – Mapa de risco de incêndio florestal no concelho de Porto de 

Mós (Fonte: PMDFCI de Porto de Mós, 2013).  
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O risco de incêndio florestal no município de Porto de Mós apresenta uma 

probabilidade de ocorrência elevada e uma gravidade associada reduzida 

resultando num o risco considerado moderado. 

 

Os Equipamentos de Segurança e Proteção Civil surgem associados à 

temática da Proteção Civil, que tem vindo a ganhar protagonismo nos 

últimos anos, existindo uma maior preocupação na articulação das 

disposições constantes nos Planos Municipais de Emergência com os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território. 

Em termos de equipamentos de prevenção e segurança, em 2003, existiam 

2 postos da Guarda Nacional Republicana em Porto de Mós e em Mira de 

Aire, sendo que as instalações existentes em Mira de Aire possuíam 

reduzida dimensão e encontravam-se em mau estado de conservação. 

Relativamente aos Bombeiros existiam dois Quartéis, em Porto de Mós e em 

Juncal, ambos em razoável estado de conservação, apesar do Quartel de 

Porto de Mós apresentar instalações de dimensão reduzida, face aos 

efetivos de que dispunha. 

Quadro 69 – Equipamentos de Prevenção e Segurança em 2003 (Fonte: 

CMPM, 2011). 

Tipo Freguesia N.º de 
efetivos 

Tipo de 
Instalações 

Estado de 
Conservação 

Dimensão 

Posto da 
GNR 

São João Batista 19 Próprias Bom Suficientes 

Mira de Aire 13 Adaptadas Mau Reduzidas 

Quartel 
dos 

Bombeiros 

Porto de Mós 80 Próprias Razoável Reduzidas 

Mira de Aire 60 Próprias 
Em 

construção Suficientes 

Juncal 60 Próprias Razoável Suficientes 

 

A situação de referência atual demonstra para além da manutenção das 

instalações referenciadas, um novo Quartel dos Bombeiros em Mira de Aire 

(que se encontrava em fase projeto de execução em 2003), o Centro 

Municipal de Proteção Civil e o heliporto de Alcaria (CMPM, 2013b). 

Em termos da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, importa ter em 

consideração o articulado no PROT-Centro, no qual existem um conjunto de 
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disposições específicas relacionadas com a prevenção das situações de risco 

e com a otimização e articulação dos meios na operacionalização dos meios 

de socorro. Grande parte das disposições prendem-se com a articulação de 

meios, formação de recursos e esforços no desenvolvimento de ações de 

conhecimento e sensibilização, não existindo alusões concretas à rede de 

equipamentos regionais. As orientações mais específicas relacionam-se com 

as normativas de implantação de equipamentos de socorro a pessoas e 

bens, devendo os PMOT condicionar ou proibir, nas áreas suscetíveis a 

movimentos de massa de vertente, e áreas suscetíveis a inundação a 

construção de novos equipamentos hospitalares e de saúde, escolares, de 

reclusão, de gestão de emergência e socorro, entre outros. 

No que diz respeito à proposta da 1.ª revisão do PDM, está prevista a 

construção de um novo quartel de bombeiros em Porto de Mós e a 

requalificação do existente em Mira de Aire (segundo CMPM, 2013b), tal 

como enunciado no programa de “Reforço da cobertura de equipamentos 

coletivos” do Eixo de “Melhoria da equidade e das condições de bem-estar 

social”. 

 

 

Análise de Tendências 

Para as componentes caraterizadas anteriormente, analisam-se agora as 

principais tendências de evolução, tendo em consideração os dois cenários 

possíveis (adoção do PDM revisto ou não). 

As tendências de evolução para este fator crítico são de manutenção da 

situação de referência se o PDM não for aprovado e de alterações 

significativas no ordenamento do concelho com a aprovação do PDM, uma 

vez que todos os fatores analisados são inovações relativamente ao PDM 

em vigor. 

No que se refere aos recursos hídricos e à qualidade da água, as tendências 

de evolução são de manutenção da situação de referência se o PDM não for 

aprovado. Caso a 1.ª revisão do PDM venha a ser aprovada, uma vez que 
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ocorrerá um aumento da expansão urbana, um ligeiro crescimento da 

população, e um aumento dos espaços industriais e de atividades 

económicas (resultante da criação de novas zonas industriais (Chão da 

Feira), da ampliação de zonas industriais existentes (Porto de Mós) e da 

identificação das atividades económicas existentes, com dimensão face à 

escala do Plano, que não estavam individualizadas no PDM em vigor), é 

expectável que a recarga dos aquíferos venha a diminuir ligeiramente e 

poderá ocorrer a degradação da qualidade da água se não forem tomadas 

um conjunto de medidas. 

Além disso, o aumento dos espaços industriais e de atividades económicas, 

acarretará também um aumento do número de veículos motorizados a 

circular nas estradas, nomeadamente de pesados. Por outro lado, estes 

espaços também poderão gerar mais emissões gasosas, consumos de água 

e produção de efluentes. Sendo assim, é expectável que venha a ocorrer 

uma alteração negativa na qualidade do ar e do ambiente sonoro nos locais 

junto às principais vias de comunicação, bem como na envolvente dos 

espaços industriais e de atividades económicas. 

Atualmente verifica-se que grande parte da atividade económica e industrial 

do concelho se localiza nas imediações do IC2/EN1, verificando-se ao longo 

desta via a coexistência de espaços urbanos com os espaços industriais. 

As áreas complementares relativas à exploração de inertes previstas na 

proposta de 1.ª revisão do PDM abrangem vastas áreas do concelho, sendo 

uma atividade estratégica em termos económicos e sociais. Em termos de 

qualidade do ar a atividade de extração de inertes constitui uma atividade 

suscetível contribuir para a degradação da qualidade do ar, em particular 

devido à emissão de partículas. 

Para além do crescimento da área industrial, está prevista a implantação de 

Parques Eólicos nas localidades de Serro Ventoso, de Mira de Aire, de 

Mendiga e de Alvados. Estas novas infraestruturas constituir-se-ão como 

novas fontes de ruído, contribuindo deste modo para um eventual 

acréscimo dos níveis sonoros caraterísticos do ruído ambiente, com 

consequente degradação da qualidade do ambiente sonoro. 
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É de referir, ainda, a criação de variantes rodoviárias à travessia dos 

aglomerados urbanos de Porto de Mós, de Mira D’Aire, de Juncal e de 

Alqueidão da Serra que possibilitará o desvio de tráfego dos respetivos 

centros urbanos com reflexos positivos ao nível do ambiente sonoro local, 

através de uma redução dos níveis sonoros atuais. 

Segundo o Regulamento Geral do Ruído (definido, pelo DL n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro), as zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente 

exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden (diurno), e 

superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln (noturno); e as zonas 

sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador 

Ln. A classificação de zonas sensíveis e mistas deve ser definida pelos 

planos municipais de ordenamento do território. Assim, com a revisão do 

PDM de Porto de Mós, e na sequência da Adaptação do Mapa de Ruído do 

concelho de Porto de Mós ao novo Regulamento Geral do Ruído, foram 

delimitadas as Zonas Sensíveis e as Zonas Mistas. Do Solo Urbano 

excluíram-se das classificações anteriores as subcategorias de espaço afetas 

a atividades económicas, uma vez que os usos existentes e previstos não se 

enquadram nas definições referidas e não fazem qualquer sentido na 

avaliação de conflito relativa aos níveis de ruído, uma vez que elas próprias 

se podem assumir como potenciais fontes de ruído.  

Existem ainda as Zonas de Conflito, que correspondem áreas onde os níveis 

de ruído identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os já referidos valores 

do nível sonoro contínuo a que as zonas sensíveis e as zonas mistas podem 

ficar expostas nos períodos diurnos e noturnos. Estas áreas encontram-se 

representadas na Planta de Ordenamento – Áreas de risco ao Uso do Solo 

(Peça desenhada n.º 02 – Volume III).  

A análise das Zonas de Conflito mostra que o município de Porto de Mós 

apresenta algumas áreas com níveis de ruído elevados, particularmente ao 

longo dos principais eixos rodoviários, nomeadamente ao longo do IC2/EN1 

e EN243. No entanto, a situação mais crítica, do ponto de vista acústico, é a 

zona urbana em redor do IC2, classificada como Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade, que apresenta um intenso volume de tráfego rodoviário ao 
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longo de todo o dia. No sentido de minimizar esta situação a proposta de 

Plano ao nível do Regulamento integra orientações e restrições à edificação 

nestas zonas. E para todas as Zonas de Conflito o município de Porto de 

Mós tem que proceder à elaboração e à aplicação de planos de redução de 

ruído, e nas zonas de conflito, na ausência de Planos de Redução de Ruído, 

é interdita a construção de edifícios de habitação e equipamentos escolares, 

de saúde e assistência a crianças e idosos. 

Relativamente à energia, os indicadores analisados demonstram que o 

consumo total de energia elétrica proveniente de fontes não renováveis foi 

crescendo gradualmente na última década, prevendo-se a continuação 

deste consumo. Além disso, a não existência de um estudo municipal sobre 

o potencial de aproveitamento de fontes de energia renováveis, e de 

programas ou medidas desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento ao 

nível da eficiência energética, impossibilita uma melhor ação estratégica do 

município relativamente às alterações climáticas. 

Não foram encontrados dados relativamente à taxa de utilização de fontes 

de energia renováveis no município, embora já exista a implementação 

deste tipo de infraestruturas, nomeadamente ao nível da energia eólica. 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós possibilita a implantação de 

infraestruturas, designadamente, de energia elétrica e de produção de 

energias renováveis, em Solo Rural, sem prejuízo da legislação em vigor, e 

sempre que estas se localizem no Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros ou no Sitio das Serras de Aire e Candeeiros ficam condicionadas 

a autorização prévia por parte da entidade competente  

Uma das ações do programa de Infraestruturação e valorização territorial 

pertencente ao eixo Valorização e Sustentação Territorial é a construção dos 

Parques eólicos de Serro Ventoso, Alvados, Mira de Aire, Mendiga e Arrimal. 

Com a implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, 

nomeadamente com a execução destes Parques eólicos, é expectável que a 

produção de energia a partir de fontes renováveis aumente e que a de 

fontes não renováveis diminua, o que consequentemente irá permitir a 

diminuição das emissões de GEE (CO2, NOx e SO2). Assim, o município 

poderá contribuir para o cumprimento das metas nacionais e internacionais, 
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ao nível da produção de energia a partir de fontes renováveis e redução de 

emissões de GEE. 

Em termos de emissão de certificados energéticos, estes têm demonstrado 

uma tendência negativa, facto pelo qual se deve apostar numa otimização e 

incremento ao nível da eficiência energética, uma vez que alguns destes 

certificados são de baixas classes energéticas. 

Da aplicação do PROF-Centro Litoral abrangendo Porto de Mós, adivinha-se 

uma diminuição da ocorrência de incêndios no concelho. A Proposta de 

regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós inclui várias referências 

respeitantes aos incêndios, entre elas: 

a) Agilizar a gestão do Plano Diretor Municipal e proceder à sua 

articulação com outros Plano Municipais em vigor ou em elaboração, 

nomeadamente com (…) o Plano Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios e o Plano Municipal de Emergência (artigo 2.º); 

b) Incluem-se na Planta de Condicionantes enquanto servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública as Áreas Florestais 

Percorridas por Incêndios, as Faixas de Gestão de Combustível, as 

Áreas de Perigosidade de Incêndio alta e muito alta e os Postos de 

Vigia (artigo 6.º); 

c) Como disposição geral para o solo rural, a edificação é interdita nos 

espaços coincidentes com as áreas de perigosidade de incêndio alta e 

muito alta (artigo 11.º); 

d) As servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

resultantes das áreas florestais percorridas por incêndio, tal como 

indicadas na Planta de Condicionantes, têm que ser atualizadas 

anualmente pelo município, assim como outras condicionantes que 

necessitem de atualização (artigo 7.º). 

A questão do risco de colapso de cavidades naturais (que apresenta um 

risco elevado no concelho) assim como de movimentos de massa em 

vertentes, secas e incêndios florestais (que apresentam um risco moderado 

no concelho) ganham uma importância elevada pela questão das alterações 

climáticas globais, que podem levar à alteração das caraterísticas climáticas 
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no concelho, nomeadamente em termos de pluviosidade e ventos fortes. 

Importa ressalvar que, somando às alterações climáticas, as próprias 

caraterísticas geológicas e orográficas do território concelhio, em especial os 

acentuados declives, fazem com que estes riscos sejam uma forte 

preocupação a verter em termos de ordenamento do território e das 

decisões políticas. 

No âmbito da revisão do PDM de Porto de Mós foram elaboradas duas 

plantas relacionadas com o Risco: Planta de Ordenamento – Áreas de Risco 

ao Uso do Solo e a Planta de Condicionantes Anexa – Defesa da Floresta 

contra Incêndios. Estas plantas são condicionantes decorrentes de 

caraterísticas do território e que limitam a ocupação, o uso e a 

transformação dos solos, adaptando, assim, o uso do território às limitações 

impostas por este tipo de risco, que tendencialmente diminuirá. Sendo que 

o risco está dependente da exposição humana a determinado fator, e tendo 

em conta o potencial efeito das alterações climáticas, o cenário de não 

implementação da revisão do PDM de Porto de Mós levará a um aumento do 

risco tanto de movimentos de massa em vertentes como de cheias e 

inundações (apesar deste ultimo fenómeno apresentar um risco baixo no 

concelho) e ainda de incêndios florestais, uma vez que o atual PDM não 

equaciona estes fenómenos à exceção dos incêndios florestais, 

nomeadamente pelo “Regime de edificabilidade de espaços florestais” 

(artigo 23.º da RCM n.º 81/94, de 14 de Setembro) e pelos “Espaços 

florestais de proteção” (artigo 26.º da RCM n.º 81/94). Assim sendo, o caso 

da concretização da 1.ª revisão, que consequentemente levará à aprovação 

das plantas anteriormente referidas, marcará uma tendência positiva na 

salvaguarda dos recursos naturais, das pessoas e dos bens. Contudo, com o 

aumento da temperatura e diminuição da disponibilidade hídrica, é 

expectável que estes fenómenos continuem a ocorrer, sendo os seus efeitos 

muito mais negativos caso não se verifique a implementação da 1.ª revisão 

do PDM. 

Com o aparecimento de novos espaços para atividades económicas e 

consequente aumento do tráfego rodoviário, é expectável que venha a 

ocorrer um ligeiro aumento dos riscos de natureza tecnológica.  
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6.5.2. Identificação dos efeitos 

Da análise empreendida é possível identificar os efeitos prováveis que a 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós terá no FCD Fatores Biofísicos e 

Ambientais: 

Prevêem-se efeitos positivos com a 1.ª revisão do PDM nos fatores 

Biofísicos e Ambientais, nomeadamente a maior articulação entre o PDM e 

os outros IGT, um maior respeito pelas áreas de proteção ambiental e 

ecologicamente sensíveis, diminuição das áreas ardidas, e a diminuição das 

pessoas e bens afetados pelos colapsos de cavidades naturais, pelos 

incêndios florestais e outros riscos (movimentos de massas em vertentes, 

acidentes relacionados com transportes e atividade industrial, incêndios em 

edifícios, sismos, secas e cheias e inundações). Trata-se de um efeito 

positivo, de médio/longo prazo e permanente. 

Uma vez que ocorrerá um aumento da expansão urbana e serão criadas 

novos espaços para atividades económicas, é expectável que o nível de 

abastecimento dos aquíferos venha a diminuir ligeiramente e poderá ocorrer 

a degradação da qualidade da água se não forem tomadas um conjunto de 

medidas. Trata-se de efeitos negativos, de médio/longo prazo e 

permanentes. 

O crescimento da atividade industrial no concelho e consequentemente o 

aumento do tráfego rodoviário (aumento da atividade logística) irão 

contribuir para a degradação da qualidade do ar, dos níveis sonoros 

existentes e dos riscos de natureza tecnológica. Trata-se de efeitos 

negativos, de médio/longo prazo e permanentes. 

Como potenciais efeitos positivos ao nível ambiente sonoro são de destacar: 

• A criação de variantes rodoviárias à travessia dos aglomerados 

urbanos de Porto de Mós, de Mira de Aire, de Juncal e de Alqueidão 

da Serra que possibilitará o desvio de tráfego dos respetivos centros 

urbanos com reflexos positivos ao nível do ambiente sonoro local, 

através de uma redução dos níveis sonoros atuais; 
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• Elaboração do Mapa de Ruido e do zonamento Acústico do Município, 

adequado às caraterísticas acústicas e dos usos do solo existentes 

e/ou previstos, conforme critérios do Regulamento Geral do Ruído. 

• Elaboração do Plano Municipal de Redução do Ruído. 

Trata-se de efeitos positivos, de médio/longo prazo e permanentes. 

Como potenciais efeitos positivos ao nível da qualidade do ar são de 

destacar: 

• a criação de variantes rodoviárias à travessia dos aglomerados 

urbanos de Porto de Mós, Mira de Aire, Juncal, Alqueidão da Serra e 

Pragosa que possibilitará o desvio de tráfego dos respetivos centros 

urbanos com reflexos positivos ao nível da qualidade do ar local; 

• a construção da variante do IC2 à Batalha (A19); 

• a consolidação do eixo IC2/EN1 visando a proteção de usos 

residenciais; 

• a qualificação dos espaços urbanos existentes e criação de espaços 

verdes; 

• a recuperação paisagística de explorações de inertes. 

Trata-se de efeitos positivos, de médio/longo prazo e permanentes. 

A implementação de infraestruturas de produção de energia elétrica a partir 

de fontes de energias renováveis, permitirá uma diminuição do consumo de 

energia elétrica a partir de fontes de energia não renováveis, pelo que é 

expectável que ocorra uma diminuição da emissão de GEE. Considera-se 

este efeito positivo, de médio/longo prazo e permanente. 

.
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Existência de mapas de ruído e de risco 

• Desvio do tráfego de algumas vias concelhias com a construção 

do IC9 e da Variante do IC2 à Batalha (A19) 

• Proposta de construção de novas vias rodoviárias ao 

atravessamento de Porto de Mós, de Mira de Aire, Juncal, 

Alqueidão da Serra 

• Aumento da produção e do consumo de energia elétrica a partir 

de fontes de energia renováveis 

• Redução de emissões de GEE 

• Aumento do contributo do município para o cumprimento de 

metas nacionais e internacionais, nomeadamente ao nível da 

produção de energia a partir de fontes renováveis e redução de 

emissões de GEE 

• Aumento da área industrial/área logística e consequente 

eventual acréscimo dos níveis sonoros caraterísticos do 

ruído ambiente e das emissões de poluentes atmosféricos 

• Impermeabilização dos solos 

• Implantação dos Parques Eólicos de Serro Ventoso, de Mira 

de Aire, de Mendiga, de Alqueidão da Serra e de Alvados 

com consequente degradação do ambiente sonoro local e 

impacte paisagístico 

• Intermitência na produção de energia elétrica a partir de 

energia eólica 

Pontos 

fracos 

• Uma parte do concelho está classificada como risco alto ou muito 

alto de incêndio mas que assim fica interdita à edificabilidade 

• Utilização excessiva de adubos e pesticidas o que pode 

provocar poluição dos recursos hídricos 

• Diminuição da recarga dos aquíferos 

• Vulnerabilidade dos aquíferos cársicos a contaminação 

• Focos de degradação da qualidade do ar e do ambiente 

sonoro associado ao tráfego rodoviário, indústria e 

extração de inertes 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- 

• Atividade industrial encontra-se dispersa, encontrando-se 

algumas das indústrias inseridas na malha urbana 

• O IC2/EN1, EN8, EN243, EN362 e a EM242-4 são as 

principais vias com maior risco de sinistralidade 

• Ausência de programas ou medidas ao nível da eficiência 

energética 

• Ausência de um estudo municipal sobre o potencial de 

aproveitamento de fontes de energia renováveis 

• Crescimento das áreas ardidas nos últimos anos 

• Consideráveis manchas de eucalipto e pinheiro-bravo que 

poderão aumentar o risco de incêndio florestal 

• Aumento do trafego rodoviário consequentemente poderá 

levar ao aumento do risco de acidentes e dos níveis de 

ruído 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 
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6.6. Infraestruturas 

6.6.1. Situação atual e análise de tendências 

Solo Urbano 

Um dos objetivos do PDM de Porto de Mós ainda em vigor era o de 

racionalizar e programar a expansão urbana. No entanto, ao invés de 

aproveitar os espaços definidos como urbanos nos interstícios de zonas 

urbanas já existentes, houve uma expansão urbana para áreas urbanizáveis 

e não urbanas, fundamentalmente no caso das não urbanas, foram “os 

Espaços Agro-silvo-Pastoris e os Espaços Agrícolas de Uso ou Aptidão 

Agrícola as subcategorias de espaço onde se constatou ter havido mais 

edificação, facto decorrente de constituírem espaços mais permissivos à 

construção”. Contudo, esta ocupação foi sendo feita de forma controlada e 

nas proximidades dos aglomerados urbanos (CMPM, 2013c). Uma das 

consequências deste acontecimento é a diferença entre o perímetro urbano 

definido no PDM em vigor e a ocupação urbana efetiva atual. Segundo a 

Plural, 2007, o Solo Urbano ocupa 2 350 ha e a ocupação urbana efetiva 

atual é de 2 967 ha, ou seja, a ocupação efetiva é maior que a prevista no 

PDM em vigor. Já segundo a CMPM, 2013c, o Solo Urbano ocupa 2 401 ha e 

a ocupação urbana efetiva das áreas consolidadas é de 2 189 ha, ou seja, 

apenas foi tida em consideração a ocupação das áreas consolidadas, o que 

fez com que a análise à ocupação efetiva fosse inferior ao Solo Urbano. Para 

além destas incongruências, constatou-se que alguns dos espaços 

urbanizáveis, devido às caraterísticas físicas (linhas de água, zonas 

declivosas, etc.), nem sempre correspondem a espaço disponível (CMPM, 

2013c). 

Esta expansão urbana que tem vindo a ocorrer denota grande pressão 

urbanística (pedidos de construções, de loteamento ou inclusão em 

perímetro urbano, de desafetação da RAN ou exclusão da REN), sobretudo a 

NW do concelho, em torno dos aglomerados existentes. 

De referir que o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, define 

o carácter excecional da reclassificação do solo rural como solo urbano, que 
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deve ser criteriosa e tecnicamente justificada, devendo ser promovida a 

concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, contrariando 

os padrões de povoamento disperso ou linear. O PROT Centro estabelece 

critérios que deverão ser demonstrados para a criação de novas áreas 

urbanas ou a expansão dos perímetros urbanos existentes. 

Apesar da dinâmica urbanística ser atualmente, no concelho, fraca34 (como 

acontece para o resto do país) quando comparada com os anos anteriores 

(CMPM, 2013b), prevê-se que haja expansão significativa das áreas urbanas 

do concelho de Porto de Mós com o novo PDM, pois a proposta de 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós classifica como solo urbano 12,6% do 

território municipal, ou seja, aproximadamente 3 300 ha, o que 

corresponde aumento de aproximadamente 880 ha, ou seja, mais 36,2% de 

solo urbano, visto que o solo urbano ocupa atualmente uma área de cerca 

de 2 420 ha (segundo CMPM, 2013b). 

A classificação do solo urbano de Porto de Mós procurou reavaliar e ajustar 

os perímetros urbanos em vigor, delimitar novos perímetros em 

aglomerados que não foram contemplados no PDM em vigor e propor novas 

áreas de solo urbano. Para tal, foram tidos em conta os seguintes 

princípios, tal como enumerado por CMPM, 2013b: 

• Ajuste das subcategorias de espaço, de modo a promover a sua 

adequação à realidade atual; 

• Uniformização de critérios, estabelecendo que sempre que possível 

as frentes urbanas têm uma profundidade de 50 m relativamente a 

caminhos existentes, ou seguem limites físicos, como taludes, 

caminhos, linhas de água; 

• Delimitação de Espaços Verdes, sempre que possível, em locais que 

apresentem caraterísticas biofísicas ou paisagísticas relevantes, ou 

que constituam sérios entraves à edificação, através da 

implementação de faixas associadas ao domínio hídrico ou da 

                                                           
34 Verifica-se a existência de duas realidades urbanas no concelho: a realidade urbana no 
interior do Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros, com uma dinâmica urbana que 
nos últimos anos tem sido muito fraca ;e a da vertente Noroeste do concelho apoiada nos 
eixos do IC2 e EN8, onde se concentra o maior número de pedidos e de alvarás emitidos, 
envolvendo as freguesias de Calvaria de Cima, Juncal, das Pedreiras e as de Porto de Mós. 
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identificação de áreas com interesse ecológico (áreas agrícolas, as 

zonas de vegetação densa ou ecologicamente relevante e algumas 

zonas muito declivosas e/ou rochosas), estabelecendo um continuum 

naturale na transposição do Solo Rural para o Urbano, aliviando o 

impacte das manchas edificadas e contribuindo para um 

enquadramento paisagístico adequado; 

• Consideração dos limites cadastrais sempre que tal se revele 

coerente para a delimitação do espaço; 

• Integração em perímetro urbano grande parte das áreas urbanas em 

vigor; 

• Definição de novas áreas de localização empresarial, 

estrategicamente localizadas, como base impulsionadora para fixação 

de mais atividades empresariais, científicas, tecnológicas e de 

investigação, promovendo iniciativas locais; 

• Ajuste ao ordenamento do POPNSAC, nomeadamente excluindo de 

perímetro urbano qualquer área integrada nas categorias de Áreas de 

Proteção Parcial tipo I e tipo II. 

A proposta de solo urbano teve então por base os critérios e princípios 

enumerados e, ainda, os seguintes procedimentos (segundo CMPM, 2013b): 

1. Ajustar os espaços urbanizados, delimitando-os com rigor, em função 

da ocupação efetiva ou do comprometimento legal; 

2. Avaliar a pertinência da integração de novas áreas urbanas como 

forma de promover a consolidação do aglomerado; 

3. Aferir a afetação de áreas a solo urbanizável, sempre que estas não 

se encontram ocupadas e/ou infraestruturadas, e em função das 

expectativas de desenvolvimento e de crescimento. 

Dado que, a maioria dos aglomerados cresceu de forma espontânea e em 

função das vias existentes e das caraterísticas orográficas do terreno, foi 

privilegiada a consolidação e o preenchimento dos espaços deixados livres 

pela ocupação linear/dispersa ao longo dos caminhos e definir áreas de 

expansão adequadas, apesar de haver grandes contínuos urbanos em todo 
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o território concelhio, cuja realidade não pode ser ignorada, mas sim 

enquadrada. 

A qualificação do solo urbano processa-se através da sua integração em 

categorias funcionais e operativas, segundo o n.º 1 do artigo 20.º do 

Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio. As categorias funcionais 

“são estabelecidas com base na utilização dominante e em caraterísticas 

morfotipológicas de organização do espaço urbano” (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 20.º) e as categorias operativas “são estabelecidas (…) com base no 

grau de urbanização do solo, no grau de consolidação morfotipológica e na 

programação da urbanização e da edificação” (alínea b) do n.º 2 do artigo 

20.º). Este diploma estabelece que “os planos municipais de ordenamento 

do território podem proceder à desagregação das categorias funcionais e 

operativas em subcategorias adequadas à estratégia de desenvolvimento 

local e ao modelo de organização espacial do território municipal” (n.º 4 do 

artigo 20.º). O Decreto define ainda como possíveis categorias operativas 

de solo urbano a de solo urbanizado (“aquele que se encontra dotado de 

infraestruturas urbanas e é servido por equipamentos de utilização 

coletiva”) e a de solo urbanizável (“aquele que se destina à expansão 

urbana e no qual a urbanização é sempre precedida de programação”) 

(artigo 22º do referido diploma). 

Neste sentido, são definidas no regulamento proposto da 1.ª revisão do 

PDM de Porto de Mós, para o Solo Urbano, as seguintes categorias e 

subcategorias: 

a) Solos Urbanizados: 

i. Espaços Centrais – “correspondem a áreas onde se concentram 

funções de centralidade, nomeadamente comerciais e de serviços, 

além das habitacionais, podendo acolher outros usos desde que 

sejam compatíveis com a utilização dominante” (artigo 50.º da 

proposta de regulamento). Estes espaços correspondem às zonas 

centrais da Vila de Porto de Mós, onde se inclui o seu núcleo 

histórico, e de Mira de Aire e estão associados a situações onde 

existe maior concentração de equipamentos e serviços. 

Distinguem-se pelo elevado nível de infraestruturação, de 
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densidade populacional ou de concentração humana em atividades 

diversificadas. Para estas áreas a opção foi não definir indicadores 

urbanísticos, permitindo, no entanto, a construção, alteração e 

ampliação com base em referências urbanas da especificidade 

local Os Espaços Centrais ocupam 0,18% da área do concelho e 

1,5% do seu solo urbano, o que corresponde a cerca de 47,8ha 

(segundo CMPM,2013b). 

ii. Espaços Residenciais de Tipo I, II e III – “os espaços residenciais 

correspondem a áreas onde predominam funções habitacionais, 

podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a 

utilização dominante. Estas áreas caraterizam-se pelo elevado 

nível de infraestruturação e concentração de edificações, 

destinando-se o solo predominantemente à construção” (n.º 1 e 

n.º 2 do artigo 53.º da proposta de regulamento). Os Espaços 

Residenciais de Tipo I, II e III ocupam cerca de 2 269,2ha, o que 

corresponde a 68,9% do Solo Urbano, isto é, ocupa cerca de 

8,67% da área do território do concelho (segundo CMPM,2013b). 

- Espaços Residenciais de tipo I – “localizam-se na área 

envolvente ao Espaço Central da vila de Porto de Mós e 

correspondem às situações de maior densidade e volumetria 

do concelho” (n.º 3 do artigo 53.º da proposta de 

regulamento). Esta tipologia de espaço ocupa cerca de 

139,9ha, o que corresponde a 6,2% do total da subcategoria 

Espaços Residenciais de Tipo I, II e III, isto é, ocupa cerca de 

0,53% da área do território concelhio (segundo CMPM,2013b). 

- Espaços Residenciais de tipo II – “localizam-se nos perímetros 

urbanos de Porto de Mós, de Mira de Aire, de Juncal, de 

Calvaria de Cima, de Alqueidão da Serra, de Pedreiras e de São 

Jorge, e correspondem às situações de densidade e volumetria 

médias do concelho” (n.º 4 do artigo 53.º da proposta de 

regulamento). Esta tipologia de espaço ocupa cerca de 

919,6ha, o que corresponde a 40,5% do total da subcategoria 

Espaços Residenciais de Tipo I, II e III, isto é, ocupa cerca de 
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3,51% da área do território do concelho (segundo 

CMPM,2013b). 

- Espaços Residenciais de tipo III – “correspondem aos restantes 

espaços residenciais definidos para os perímetros urbanos e 

correspondem às situações de menor densidade do concelho” 

(n.º 5 do artigo 53.º da proposta de regulamento). Esta 

tipologia de espaço ocupa cerca de 1209,7ha, o que 

corresponde a 53,3% do total da subcategoria Espaços 

Residenciais de Tipo I, II e III, isto é, ocupa cerca de 4,6% da 

área do território concelhio (segundo CMPM,2013b). 

iii. Espaços de Usos Mistos – “correspondem a áreas de baixa 

densidade infraestruturadas, onde predominam funções urbanas, 

designadamente habitação, estabelecimentos industriais, serviços, 

comércio, turismo e equipamentos, destinando-se o solo 

predominantemente à construção. Estes espaços abrangem as 

áreas edificadas associadas aos eixos viários IC2/EN1 e EN8, 

designadamente em São Jorge, Cruz da Légua e Cumeira de Cima, 

Pedreiras e Casais de Baixo” (artigo 56.º da proposta de 

regulamento). Para estes espaços é desejável a qualificação das 

áreas habitacionais, procurando minimizar situações de conflito 

com as restantes funções urbanas em presença, garantindo a 

infraestruturação com recurso a soluções apropriadas. No 

concelho, estes espaços ocupam uma área com cerca de 338,6ha, 

o que corresponde a 1,29% do território concelhio (segundo 

CMPM,2013b). 

iv. Espaços de Atividades Económicas – “correspondem a espaços 

que contemplam, ou que podem vir a contemplar, atividades 

industriais e empresariais bem como outras funções 

complementares. Estes espaços abrangem as Zonas Industriais de 

Porto de Mós e de Mira de Aire e o Loteamento Industrial do 

Juncal, incluindo ainda as atividades económicas situadas na sua 

envolvente e ao longo do IC2/EN1 e da EN8, e a unidade industrial 

existente no interior do perímetro urbano de Porto de Mós” (artigo 
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59.º da proposta de regulamento). Os Espaços de Atividades 

Económicas ocupam 1,16% da área do concelho e 9,3% do seu 

solo urbano, o que corresponde a cerca de 304,9ha (segundo 

CMPM,2013b). 

v. Espaços de Uso Especial – “são áreas onde se localizam 

equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou ainda outros 

usos específicos em solo urbano onde são prestados serviços 

destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, 

nomeadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura, 

do desporto, do recreio e lazer, da justiça, da segurança social, da 

segurança pública e da proteção civil, podendo ainda contemplar 

estabelecimentos de restauração e bebidas e locais de 

entretenimento complementares” (artigo 62.º da proposta de 

regulamento). Na Planta de Ordenamento foram integradas nestes 

espaços áreas afetas a equipamentos existentes com expressão à 

escala do Plano, nos aglomerados que apresentam maior 

importância em termos de hierarquia urbana, tendo, como seria 

de esperar, uma maior incidência no perímetro urbano de Porto de 

Mós. No concelho, estes espaços ocupam uma área com cerca de 

44ha, o que corresponde a 0,17% do território concelhio (segundo 

CMPM,2013b). 

vi. Espaços Verdes de Recreio e Lazer – “correspondem a áreas 

naturalizadas, públicas ou privadas, equipadas ou não, que 

atendendo às suas caraterísticas e valor natural contribuem para a 

melhoria do ambiente urbano, para a definição de corredores 

ecológicos e se destinam ao lazer e fruição da população” (artigo 

65.º da proposta de regulamento) e ocupam 8,2ha do território 

concelhio, o que corresponde a cerca de 0,03%. Estes espaços 

integram a Estrutura Ecológica Municipal, sendo que uma das suas 

funções mais importantes é precisamente a manutenção, em solo 

urbano, do conceito de “continuum naturale” por interligação com 

os restantes espaços que integram esta Estrutura. Na Planta de 

Ordenamento os Espaços Verdes de Recreio e Lazer surgem no 
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interior da Vila de Porto de Mós (Jardim da Vila e envolvente à 

Capela) em Mira de Aire (Jardim central) e em São Jorge (Campo 

Militar de São Jorge) (segundo CMPM,2013b). 

b) Solos Urbanizáveis: 

i. Espaços Residenciais de Tipo I, II e III – “são constituídos pelas 

áreas destinadas predominantemente a funções habitacionais e 

que, não possuindo ainda as caraterísticas de espaço urbanizado, 

se prevê que as venham a adquirir” (n.º 1 do artigo 67.º da 

proposta de regulamento). Os Espaços Residenciais de Tipo I, II e 

III ocupam cerca de 167,6ha, o que corresponde a 5,1% do Solo 

Urbano, isto é, ocupa cerca de 0,64% da área do território do 

concelho (segundo CMPM,2013b). 

- Espaços Residenciais de tipo I – “localizam-se na vila de Porto 

de Mós, e estão associados a situações de expansão para onde 

se pretende uma maior densidade e volumetria” (n.º 2 do 

artigo 67.º da proposta de regulamento). Esta tipologia de 

espaço ocupa cerca de 38,8ha, o que corresponde a 23,15% 

do total da subcategoria Espaços Residenciais de Tipo I, II e 

III, isto é, ocupa cerca de 0,15% da área do território 

concelhio. Estes espaços foram definidos no perímetro urbano 

de Porto de Mós, na zona dos Colos, correspondendo a áreas 

que se pretende que venham a adquirir as caraterísticas 

urbanas da envolvente (segundo CMPM,2013b). 

- Espaços Residenciais de tipo II – “surgem nos perímetros 

urbanos de Mira de Aire, do Juncal, de Calvaria de Cima, de 

São Jorge e de Alqueidão da Serra, correspondendo a áreas 

que se pretende que venham a adquirir caraterísticas urbanas 

com densidade e volumetria médias” (n.º 3 do artigo 67.º da 

proposta de regulamento). Esta tipologia de espaço ocupa 

cerca de 96ha, o que corresponde a 57,28% do total da 

subcategoria Espaços Residenciais de Tipo I, II e III, isto é, 

ocupa cerca de 0,37% da área do território do concelho 

(segundo CMPM,2013b). 
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- Espaços Residenciais de tipo III – “localizam-se nos perímetros 

urbanos de Alcaria, de Alvados, de Arrimal, de Mendiga e da 

Tremoceira, correspondendo a áreas que se pretende que 

venham a adquirir caraterísticas urbanas com densidade e 

volumetria média/ baixa” (n.º 4 do artigo 67.º da proposta de 

regulamento). Esta tipologia de espaço ocupa cerca de 32,8ha, 

o que corresponde a 19,57% do total da subcategoria Espaços 

Residenciais de Tipo I, II e III, isto é, ocupa cerca de 0,13% da 

área do território concelhio (segundo CMPM,2013b). 

ii. Espaços de Atividades Económicas – “correspondem a áreas que 

se destinam a atividades económicas bem como outras funções 

complementares. Estes espaços destinam-se à ampliação das 

Zonas Industriais de Porto de Mós e de Mira de Aire” (artigo 70.º 

da proposta de regulamento) e ocupam 56,1ha do território 

concelhio, o que corresponde a cerca de 0,21%. De acordo, com o 

Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto Mós, os 

espaços de atividades económicas urbanizáveis destinam-se não 

só à ampliação das Zonas Industriais de Porto de Mós e de Mira de 

Aire e mas também à criação de uma Zona Industrial em 

Mendiga; e para o correto desenvolvimento destes espaços, no 

âmbito da 1.ª revisão do PDM é proposta a elaboração de 

instrumentos de gestão territorial para todas estas áreas (segundo 

CMPM,2013b). 

iii. Espaços de Uso Especial – “são áreas destinadas a equipamentos 

ou infraestruturas estruturantes ou ainda outros usos específicos 

em solo urbano onde devem ser prestados serviços destinados à 

satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, 

nomeadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura, 

do desporto, do recreio e lazer, da justiça, da segurança social, da 

segurança pública e da proteção civil, podendo ainda contemplar 

locais de entretenimento complementares” (artigo 73.º da 

proposta de regulamento); e ocupam 3,9ha do território 

concelhio, o que corresponde a cerca de 0,015%. Na Planta de 
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Ordenamento foram identificadas duas áreas destinadas à 

implementação de equipamentos, uma situada no interior do 

perímetro urbano de Calvaria de Cima destinada à construção do 

Centro Educativo, e outra em Serro Ventoso, para a 

implementação de equipamentos desportivos (segundo 

CMPM,2013b).  

iv. Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento – “são espaços 

integrados na estrutura urbana que atendendo às suas 

caraterísticas e valor natural, se pretende que venham a contribuir 

para a manutenção das funções ecológicas e para a melhoria da 

qualidade de vida das populações em ambiente urbano, 

destinando-se à salvaguarda dos espaços naturais com funções 

relevantes ao nível do funcionamento dos sistemas ecológicos” 

(artigo 76.º da proposta de regulamento) e ocupam 52,4ha do 

território concelhio, o que corresponde a cerca de 0,20% do 

território. Estes espaços podem abranger algumas áreas de REN, e 

que na generalidade correspondem a áreas declivosas, áreas 

atravessadas por linhas de água, manchas relevantes de espécies 

florestais, zonas húmidas entre outras. Pelo que, à semelhança 

dos Espaços Verdes de Recreio e Lazer, integram a Estrutura 

Ecológica Municipal. Na Planta de Ordenamento os Espaços Verdes 

de Proteção e Enquadramento incidem nos perímetros urbanos de 

Porto de Mós, Juncal, Tremoceira, Pedreiras, São Jorge, Alcaria, 

Alvados, Arrimal, Bezerra, Ribeira de Cima, Bom Sucesso/ 

Castanheiro e na Zona Industrial de Porto de Mós (segundo 

CMPM,2013b). 

O regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós define as Disposições 

Gerais para o Solo Urbano, estabelecendo regras de ocupação e utilização 

(além das regras definidas pelas servidões e restrições de utilidade pública 

em vigor). Estas disposições aplicam-se a qualquer uma das categorias e 

subcategorias. Assim sendo, é descriminado que é permitido a ampliação 

dos estabelecimentos industriais existentes licenciados e os novos 

estabelecimentos, nas categorias de espaço em que este uso é permitido 
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devendo “respeitar os seguintes condicionamentos, bem como a legislação 

em vigor: a) Não podem dar origem à produção de ruídos, fumos, poeiras, 

cheiros ou resíduos que agravem ou prejudiquem as condições de 

salubridade ou dificultem a sua eliminação; b) Não podem agravar, face à 

situação existente, as condições de circulação e de estacionamento, nem 

provocar movimentos de carga e descarga em regime permanente fora dos 

limites da parcela (n.º 1 do artigo 49.º do regulamento proposto). Para 

além disso, é ainda descriminado que “sem prejuízo de legislação em vigor, 

consideram-se incompatíveis com o solo urbano as Instalações pecuárias” 

(n.º 2 do artigo 49.º do regulamento proposto). 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós define parâmetros ligeiramente 

diferentes daqueles que foram definidos para os espaços urbanos e 

urbanizáveis no PDM em vigor. Assim, são agora definidos valores 

superiores de densidade habitacional, para permitir uma ocupação mais 

realista, e do índice máximo de utilização, para considerar as caves para 

efeitos de cálculo deste índice, de acordo com o novo conceito legal (CMPM, 

2013b). 

 

Em Solo Urbano houve também a necessidade de redefinir os perímetros 

urbanos, uma vez que existiam alguns desajustes e a necessidade de 

considerar aglomerados que não tinham sido contemplados no PDM em 

vigor. Alguns dos problemas identificados prendiam-se com a existência de 

áreas de expansão não planeadas que não se encontram integradas em 

perímetro urbano, pelo facto do regime de edificabilidade no Solo Rural do 

PDM em vigor ser bastante permissivo; a inadequabilidade dos perímetros 

urbanos em vigor face às caraterísticas do terreno; as construções que não 

haviam sido contemplados no PDM em vigor; e ainda a existência de 

incompatibilidades com condicionantes legais (CMPM, 2013b). 

A redefinição dos perímetros urbanos foi uma das causas do acréscimo do 

Solo Urbano verificado na 1.ª revisão do PDM. Em termos percentuais 

destacam-se os aumentos registados nas freguesias de (segundo CMPM, 

2013b): 
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• Porto de Mós, com um peso de 30,1%, o que se deveu à inclusão de 

três aglomerados em perímetro urbano (Livramento, Palmeiros e 

Pragais), à integração de construções existentes nas imediações dos 

perímetros urbanos em vigor e pela opção da Autarquia de definir 

uma área de localização empresarial na área onde já está localizada 

a Zona Industrial de Porto de Mós; 

• Juncal, com um peso de 17%, resultante em grande parte do 

alargamento dos perímetros urbanos em vigor para contemplar 

construções existentes e pela necessidade de definir uma área de 

expansão no Juncal face ao acréscimo populacional registado; 

• São Bento, com um peso de 14,5%, que se deve em grande parte à 

definição de perímetro urbano para os aglomerados urbanos de 

Cabeça das Pombas, Casal Velho, Fontainhas e Penedos Belos, que 

não foram contemplados com perímetro no PDM em vigor. 

Todas as restantes freguesias também registaram aumento de Solo Urbano, 

essencialmente, para assumir a ocupação urbana atualmente existente no 

concelho, resultante em grande parte, como referido anteriormente, pela 

existência de parâmetros bastante permissivos no PDM em vigor para a 

edificação em Solo Rural (CMPM, 2013b). 

Foi nas freguesias de São Bento e Serro Ventoso que se verificaram os 

acréscimos mais significativos dos perímetros urbanos em Solo Urbanizado, 

resultantes, essencialmente, da integração de construções preexistentes, 

bem como da definição de perímetros urbanos para aglomerados existentes 

em 1994, que não foram definidos como tal no PDM (CMPM, 2013b). 

Assim sendo, no âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto Mós, os lugares ou 

conjunto de edificações existentes, que não possuíssem caraterísticas para 

integrarem o Solo Urbano, foram classificados como Aglomerados Rurais ou 

Áreas de Edificação Dispersa no âmbito do Solo Rural. 

A categoria de Aglomerados Rurais carateriza-se por enquadrar pequenos 

núcleos edificados, que correspondem a formas tradicionais de povoamento 

rural, que devem ser preservadas, integrando designadamente, áreas em 

tipologia nucleada ou linear que, pela sua génese ou dimensão, não são 
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passíveis de constituir um aglomerado urbano. Pretende-se com a proposta 

de Aglomerados Rurais enquadrar núcleos edificados de menor dimensão ou 

que apresentem reduzido efetivo populacional, procurando evitar a 

excessiva dispersão da ocupação urbana no solo rural (CMPM, 2013b). 

São objetivos genéricos para estes espaços a colmatação destes pequenos 

aglomerados, visando a valorização arquitetónica do conjunto, a 

estruturação da malha edificada e a integração paisagística na envolvente. 

Pretende-se ainda que possam ser dotados das funções essenciais, desde 

que compatíveis com o uso habitacional, e de infraestruturação, 

nomeadamente com sistemas autónomos ambientalmente sustentáveis. 

Nestes núcleos, por integraram o solo rural, são interditas as operações de 

loteamento (CMPM, 2013b). 

Grande parte dos Aglomerados Rurais definidos no âmbito da 1.ª revisão do 

PDM enquadra pequenos núcleos edificados que não haviam sido 

contemplados no PDM em vigor, permitindo desta forma, essencialmente no 

que respeita aos núcleos integrados no Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros, a sua estruturação e colmatação (CMPM, 2013b). 

As Áreas de Edificação Dispersa correspondem a espaços de uso misto, 

sem funções urbanas prevalecentes, que no caso de Porto de Mós abrangem 

edificações essencialmente desenvolvidas ao longo de eixos viários, na 

maior parte dos casos recentes, frequentemente situadas nas imediações de 

perímetros urbanos. O objetivo principal da delimitação destas áreas é o de 

conter a sua expansão (CMPM, 2013b). 

Nestes espaços, onde coexistem usos agrícolas com funções mistas, a 

ocupação deve enquadrar um regime de intermédio entre o do solo rural e o 

do solo urbano, não devendo a densificação construtiva exceder a 

capacidade das infraestruturas existentes, sem prejuízo da respetiva 

requalificação urbanística, ambiental e paisagística, e a impermeabilização, 

a manutenção e o reforço do coberto vegetal devem salvaguardar as 

caraterísticas biofísicas e paisagísticas existentes. Nestes espaços também 

não são permitidas operações de loteamento (CMPM, 2013b). 
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As Áreas de Edificação Dispersa delimitadas na 1.ª revisão do PDM 

enquadram edificações com as caraterísticas anteriormente descritas, onde 

se reconhece a ocupação existente e se permite a sua colmatação, sem 

prever o aumento da capacidade das infraestruturas existentes. A maioria 

destas áreas não foi contemplada no perímetro urbano do PDM em vigor 

(CMPM, 2013b). 

 

 

Infraestruturas para localização de indústrias 

O concelho tem registado um progressivo aumento da procura de espaço 

para a localização de indústrias, sejam elas novas, sejam já existentes que 

necessitem de ampliar as suas instalações. Com efeito, foram criadas as 

Zonas Industriais de Porto de Mós e de Mira de Aire. Para além da 

promoção pública, existem ainda dois empreendimentos privados, o de 

Santeira e o de Patinha. 

Este aumento da procura de novas localizações para indústria revela uma 

dinâmica industrial forte no concelho. De facto, Porto de Mós configura-se 

como um concelho com múltiplas tradições industriais – extrativa e 

transformadora de pedra, cerâmica decorativa e industrial e têxtil (CMPM, 

2013b). É de salientar que dois dos três Planos de Pormenor aprovados 

durante a vigência do PDM ainda em vigor, são para zonas industriais de: 

• Mira de Aire – com o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira 

de Aire aprovado pela Declaração n.º 275/97, de 21 de Outubro, 

alterada pelo Aviso n.º 19770/2008, de 9 de Julho; 

• Porto de Mós – com o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Porto 

de Mós aprovado pela deliberação da Assembleia Municipal de Porto 

de Mós de 28 de Abril de 1995, publicada no Diário da República n.º 

239, Suplemento, 2.ª Série, de 15 de Outubro de 1996, alterada pela 

Declaração n.º 365/2002, de 5 de Dezembro, e retificado pelo Aviso 

n.º 19870/2008, 10 de Julho. 
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Para além destas duas zonas industriais com plano pormenor aprovado, o 

PDM em vigor previa ainda a zona industrial do Juncal e três zonas de 

suporte às indústrias extrativas em Codaçal, em Marinha da Mendiga e em 

Bemposta. 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós as zonas industriais 

existentes, entenda-se Porto de Mós e de Mira de Aire, estão incluídas na 

categoria Espaços de Atividades Económicas. Está também nesta categoria 

o Loteamento Industrial do Juncal (que corresponde à zona industrial do 

Juncal prevista no PDM em vigor e que nunca foi alvo de um plano 

pormenor), incluindo ainda as atividades económicas situadas na sua 

envolvente e ao longo do IC2/EN1 e da EN8, e a unidade industrial 

existente no interior do perímetro urbano de Porto de Mós. 

Assim, relativamente aos Espaços Industriais e de Atividades Económicas 

definidos para o concelho no âmbito da 1.ª revisão do PDM, refira-se que, 

considerando os Espaços Industriais existentes e propostos definidos no 

PDM em vigor e os Espaços de Atividades Económicas Urbanizados e 

Urbanizáveis na 1.ª revisão do PDM, se verificou um aumento de 166,4 ha. 

Este aumento resultou da criação de novas zonas industriais (Chão da 

Feira), da ampliação de zonas industriais existentes (Porto de Mós e Mira de 

Aire) e da identificação das atividades económicas existentes, com 

dimensão face à escala do PDM, que não estavam individualizadas no PDM 

em vigor, localizadas, maioritariamente ao longo do IC2/EN1 e EN8. 

De facto, há alterações nas categorias e subcategorias de espaço no que se 

refere às áreas a instalar como acolhedoras de indústrias. No que respeita 

ao Solo Rural, a 1.ª revisão do PDM refere que “quando admitidos 

estabelecimentos industriais e agroalimentares de fabrico, transformação e 

venda de produtos agrícolas, pecuários e florestais, na construção de novos 

edifícios com esta finalidade, ou na ampliação ou alteração dos existentes, 

são aplicados os parâmetros estabelecidos em cada categoria ou 

subcategoria de espaço e as seguintes disposições: 

a) Tem de ser comprovado pela entidade competente que a sua 

localização exige proximidade à matéria-prima ou que, pela sua 
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natureza técnica e económica haja inconvenientes na sua instalação 

em zonas industriais;  

b) Não podem ser gerados ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que 

agravem as condições de salubridade ou dificultem a sua eliminação, 

nem podem ser criados efeitos prejudiciais à imagem e ao ambiente 

da zona em que se inserem” (n.º 8 do artigo 11.º do regulamento 

proposto). 

Já em Solo Urbano, o PDM em vigor define Espaços Industriais Existentes e 

Propostos, respetivamente com 78,6 e 116,0 ha, num total de 194,6 ha; a 

1.ª revisão do PDM altera esta nomenclatura, definindo, para o Solo 

Urbanizado Espaços de Atividades Económicas e para Solo Urbanizáveis 

Espaços para Atividades Económicas, respetivamente com 304,9 e 56,1 ha, 

totalizando 361 ha (segundo CMPM, 2013b). 

É assim percecionada como uma oportunidade ao desenvolvimento do 

concelho de Porto de Mós a procura de localização recente por parte de 

indústrias, bem como a existência de um eixo industrial e zonas industriais 

que dinamizam o desenvolvimento do mesmo. É opção estratégica para o 

concelho “reforçar e qualificar os espaços de apoio à atividade industrial” 

sendo esta opção uma integração quer do Programa Estratégico da Região 

de Leiria, que do Plano Estratégico da Alta Estremadura. Nesta sequência, a 

1.ª revisão do PDM de Porto de Mós propõe um conjunto de ações/projetos 

no âmbito do programa “Reordenamento e robustecimento do espaço 

económico” pertencente ao eixo “Dinamização e Modernização da Base 

Económica”, destacando-se a “ampliação da zona industrial de Porto de Mós 

(em execução)”; a “consolidação da zona industrial da Santeira EN1”; o 

“Centro de Atividades Empresariais de Porto de Mós”. Propõe também para 

o eixo Valorização e Sustentação Territorial, no programa de Reforço e 

consolidação do sistema urbano, o Plano de Pormenor da Zona Industrial da 

Mendiga (CMPM, 2013b). 

Saliente-se ainda que na 1.ª revisão do PDM e no que diz respeito às 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão/Unidades de Execução, 

nomeadamente para a U20 - Área de Localização Empresarial de Porto de 

Mós, é descrito um conjunto de objetivos programáticos, onde se inclui 
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“promover a ocupação, uso e transformação do solo, ancorada em conceitos 

de planeamento e urbanismo e numa gestão sustentável, visando a 

integração paisagística das intervenções, assegurando o seu 

enquadramento único na envolvente e a gestão eficiente dos recursos” 

(alínea a) do n.º 5 do artigo 108.º do regulamento proposto). 

 

A indústria extrativa é uma atividade económica fundamental para o 

concelho de Porto de Mós e para a região, pelo que é necessário 

compatibilizar esta atividade com preservação ambiental, uma vez que 

grande parte desta atividade se localiza em pleno PNSAC. É então o Parque 

quem melhor pode promover a atividade económica e a sua 

compatibilização com os valores naturais nele presentes (Câmara Municipal 

de Porto de Mós35). 

O regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais-pedreiras 

foi aprovado pelo DL n.º 270/2001, de 6 de Outubro, que revogou o DL n.º 

89/90, de 16 de Março. O DL n.º 270/2001 foi entretanto alterado pelos DL 

n.os 112/2003, de 4 de Junho; 317/2003, de 20 de Dezembro; 340/2007, 

de 12 de Outubro (retificado pela Declaração de Retificação n.º108/2007, 

de 11 de Dezembro). Segundo o artigo 4.º do DL n.º 340/2007, “as zonas 

de defesa a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de 

Março, devem observar as distâncias fixadas em portaria de cativação e, na 

falta desta, as constantes do anexo II do presente Decreto-Lei, do qual faz 

parte integrante” (n.º1 do artigo 4.º). Além disso, é referido que “as zonas 

de defesa previstas no número anterior devem ainda ser respeitadas 

sempre que se pretendam implantar, na vizinhança de pedreiras, novas 

obras ou outros objetos referidos no anexo II e alheios à pedreira” (n.º 2 do 

artigo 4.º). 

Assim sendo, de acordo com o anexo II do DL n.º 340/2007, e “salvo 

legislação específica em contrário, as zonas de defesa (…) devem ter as 

seguintes distâncias, medidas a partir da bordadura da escavação”: 

                                                           
35Câmara Municipal de Porto de Mós - http://www.municipio-
portodemos.pt/userfiles/File/Menu/Municipio/BoletimMunicipal/2012/Boletim_Municipal_Junh
o_2012.pdf 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-386- 

• 10m – relativamente a prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, 

murados ou não e a cursos de água não navegáveis e de regime 

permanente;  

• 15m – relativamente a caminhos públicos;  

• 20m – relativamente a condutas de fluidos, postes elétricos de baixa 

tensão, linhas aéreas de telecomunicações telefónicas não integradas 

na exploração, linhas de telecomunicações e teleférico, cabos 

subterrâneos elétricos e de telecomunicações;  

• 30m – relativamente a postes elétricos de média e alta tensão, 

postos elétricos de transformação ou de telecomunicações e pontes;  

• 50m – relativamente a rios navegáveis, canais, nascentes de águas, 

cursos de água de regime permanente e canais, nascentes ou 

captações de água, edifícios não especificados e não localizados em 

pedreira e locais de uso público, estradas nacionais ou municipais e 

linhas férreas;  

• 70m – relativamente a autoestradas e estradas internacionais;  

• 100m – relativamente a monumentos nacionais, locais classificados 

de valor turístico, instalações e obras das Forças Armadas e forças e 

serviços de segurança, escolas e hospitais;  

• 500m – relativamente a locais e zonas classificadas com valor 

científico ou paisagístico.  

De acordo com CMPM, 2013b, no concelho de Porto de Mós, existem 

diversas pedreiras licenciadas destinadas à extração de calcários para fins 

diversos, bem como de argilas destinadas à cerâmica estrutural. No entanto 

não foram identificadas na Planta de Condicionantes, porque, segundo 

indicações da CCDR-Centro, apenas deverão ser assinaladas as áreas 

cativas publicadas em Diário da República, o que não se verifica em 

nenhuma das pedreiras licenciadas no concelho de Porto de Mós. 

Tal como apresentado nas categorias e subcategorias do Solo Rural no FCD 

Biodiversidade, a proposta de regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-387- 

de Mós propõe três subcategorias para a categoria “Espaços de Exploração 

de Recursos Geológicos”: 

• Áreas de Exploração Consolidadas – “são espaços onde ocorre 

atividade produtiva de exploração de massas minerais, com 

exploração intensiva, face ao reconhecido interesse em termos da 

existência do recurso geológico” (artigo 33.º do regulamento 

proposto). 

• Áreas de Exploração Complementares – “são áreas com recursos 

geológicos já identificados, que correspondem às áreas prioritárias 

para progressão dos espaços de exploração existentes, onde 

atualmente não ocorre a exploração e se pretende licenciar a 

intenção de ampliação das existentes, face ao reconhecido interesse 

em termos da existência do recurso geológico e da sua importância 

no contexto da economia regional, estando a sua utilização 

condicionada ao nível de esgotamento das reservas disponíveis e 

evolução da recuperação paisagística das áreas de exploração 

existentes, com base nos seguintes pressupostos: 

a) Utilização racional dos recursos existentes; 

b) Reordenamento da atividade de exploração, promovendo a 

atividade nas áreas identificadas e libertando áreas de menor 

vocação afetas a essa atividade” (artigo 35.º do regulamento 

proposto). 

• Áreas de Recursos Geológicos Potenciais – “são áreas onde se verifica 

a existência de recursos geológicos cuja exploração é viável sempre 

que permitida na categoria de espaço abrangida” (artigo 37.º do 

regulamento proposto). 

Os Espaços de Exploração de Recursos Geológicos concentram-se 

essencialmente na área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 

e/ou do sítio da Rede Natura 2000, exceção feita às explorações de argila a 

noroeste do concelho. O Plano de Ordenamento do PNSAC, no seu artigo 

24.º relativo às “Áreas sujeitas a exploração extrativa”, identifica “as áreas 

sujeitas a exploração extrativa, recuperadas ou não por projetos específicos 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-388- 

e que se encontram delimitadas na planta de síntese” como sendo as 

seguintes: 

a) Codaçal; 

b) Portela das Salgueiras; 

c) Cabeça Veada; 

d) Pé da Pedreira; 

e) Moleanos; 

f) Alqueidão da Serra. 

Para estas áreas “devem ser elaborados planos municipais de ordenamento 

do território visando o estabelecimento de medidas de compatibilização 

entre a gestão racional da extração de massas minerais, a recuperação das 

áreas degradadas e a conservação do património natural existente tendo 

em conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental da área 

envolvente” (n.º 2 do artigo 24.º). 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós no que diz respeito às 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão/Unidades de Execução, “o 

ordenamento das U21 - Área de Indústria Extrativa do Codaçal, U22 - Área 

de Indústria Extrativa de Portela das Salgueiras, U23 - Área de Indústria 

Extrativa de Cabeça Veada, U24 - Área de Indústria Extrativa de Alqueidão 

da Serra e U25 - Área de Indústria Extrativa de Pé da Pedreira (Planalto de 

Santo António)” (n.º 6 do artigo 104.º), rege-se pelos seguintes princípios: 

a) “Objetivos programáticos: 

i. Estabelecimento de medidas de compatibilização entre a 

gestão racional da extração de massas minerais, a recuperação 

das áreas degradadas e a conservação do património natural 

existente tendo em conta os valores e a sensibilidade 

paisagística e ambiental da área envolvente. 

b) Parâmetros de execução: 

i. A concretização desta Unidade deve ser precedida de um plano 

municipal de ordenamento do território; 
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ii.  Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as áreas em 

causa podem ser abrangidas por projetos integrados, nos 

termos da legislação específica” (n.º 6 do artigo 104.º). 

Verifica-se assim que a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós respeita o que 

foi estabelecido no POPNSAC referente às áreas sujeitas a exploração 

extrativa, pertencentes ao município (visto que Moleanos não se situa no 

concelho). 

No PDM em vigor os “Espaços destinados à indústria extrativa” “destinam-

se à exploração dos recursos minerais do solo ou do subsolo, de acordo com 

a legislação em vigor” (n.º 1 do artigo 31.º do regulamento em vigor). Para 

estes espaços existem um conjunto de disposições, das quais se destaca 

que: 

• “Os planos de recuperação paisagística (PRP), previstos na legislação 

em vigor, deverão ser implementados por fases, de acordo com os 

respetivos planos de lavra, à medida que sejam abandonadas as 

áreas já exploradas” (n.º 2 do artigo 31.º do regulamento em vigor). 

• Os PRP “incluirão obrigatoriamente uma definição espacial clara das 

medidas imediatas de integração, que deverão estar executadas no 

prazo máximo de 18 meses” (n.º 3 do artigo 31.º do regulamento em 

vigor). 

• “Numa primeira fase, a área de exploração efetiva não poderá ser 

superior a 70% da área total; numa segunda fase, os restantes 30% 

da área poderão ser explorados logo que uma área não inferior da 

primeira fase tenha sido objeto de integração paisagística” (n.º 4 do 

artigo 31.º do regulamento em vigor). 

• “Com o objetivo de garantir um eficaz controlo das condições 

ambientais, ficará sempre garantida a implantação de cortinas de 

absorção visual, com um mínimo de 5m de largura, nos limites das 

explorações que não sejam contíguos a outras explorações” (n.º 8 do 

artigo 31.º do regulamento em vigor). 

Para além das disposições gerais para a classe dos “Espaços destinados à 

indústria extrativa” verificam-se artigos específicos para as pedreiras de 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-390- 

alpinina e argila, respetivamente artigo 32.º e 33.º do regulamento em 

vigor. 

À data da elaboração do PDM em vigor, vigorava o DL n.º 89/90, de 16 de 

Março, que previa a figura de Plano de recuperação paisagística e o conceito 

de recuperação paisagística. Entretanto este Decreto foi revogado pelo DL 

n.º 270/2001, de 6 de Outubro36, que contém importantes alterações, 

nomeadamente as relativas ao procedimento de atribuição de licença, ao 

reforço do rigor dos documentos a apresentar no pedido de licença e 

introduz uma nova conceção para o documento técnico de exploração: 

Plano de Pedreira, que é composto pelo plano de lavra e pelo plano 

ambiental e de recuperação paisagística. Assim, os planos de recuperação 

paisagística, tal como contemplado pelo DL n.º 89/90, foram substituídos 

por um plano muito mais abrangente do ponto de vista ambiental. 

Deste modo justificam-se as mudanças ocorridas na 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós, face ao que constava no regulamento do PDM em vigor, em 

especial no que dizia respeito às disposições para a indústria extrativa. 

Outra alteração que merece destaque é a criação de subcategorias para os 

“Espaços de Exploração de Recursos Geológicos”, que assim melhor 

separam o que são “Áreas de Exploração Consolidadas”, “Áreas de 

Exploração Complementares” e “Áreas de Recursos Geológicos Potenciais”, 

uma vez que no PDM em vigor apenas existia a classe “Espaços destinados 

à indústria extrativa”. Esta alteração é importante para fazer face ao 

crescimento da procura destas áreas.  

                                                           
36 Alterado pelos DL n.os 112/2003, de 4 de Junho; 317/2003, de 20 de Dezembro; 
340/2007, de 12 de Outubro (retificado pela Declaração de Retificação n.º108/2007, de 11 
de Dezembro). 
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Rede de abastecimento de água 

No concelho de Porto de Mós a água captada, e posteriormente distribuída à 

população, é na sua totalidade de origem subterrânea, sendo que a maioria 

das captações são furos. Segundo o INE, em 2009, foram captados 2 040 

000 m3 no município de Porto de Mós. Os aquíferos explorados pelas 

captações existentes ocorrem em formações carbonatadas do Jurássico 

médio a superior e nos arenitos do Cretácico inferior a médio (CMPM, 2013 

e INE, 2014). 

Em 2008, a quase totalidade da população passou a ser servida por rede de 

abastecimento, sendo que a população que não beneficia deste serviço 

(apenas 1% do total) refere-se essencialmente a população dispersa e 

isolada. Nesse mesmo ano a capitação anual situava-se nos 56m3/hab 

(CMPM, 2013b). 

Os sucessivos aumentos do número de consumidores e do consumo 

requerem que se programe um aumento de capacidade do sistema de 

abastecimento, de forma a assegurar a satisfação das necessidades a 

curto/médio prazo e a evitar situações de rotura. O Estudo de Caraterização 

dos Sistemas de Abastecimento Público de Água do Distrito de Leiria estima 

que, em 2020, o concelho de Porto de Mós tenha cerca de 27.000 

habitantes, o que equivale a um consumo diário de 5.400m3 (que 

corresponde a uma capitação de 200l/hab.dia), com um caudal máximo de 

135 l/s (CMPM, 2013b). 

As redes de distribuição são, na sua generalidade, constituídas por 

tubagens de pequeno diâmetro (na generalidade inferiores a 250mm, sendo 

que nas tubagens mais antigas este é inferior a 90mm) cujo traçado 

acompanha, geralmente, o de arruamentos urbanos (ou vias de acesso 

local). Alguns troços da rede de distribuição são bastante extensos 

atendendo às caraterísticas de dispersão do povoamento no concelho. O 

tratamento é efetuado, consoante as necessidades ditadas pelas análises 

periódicas efetuadas à água para abastecimento, em reservatórios 

intermédios por um sistema de clorímetros automáticos (CMPM, 2013b).  



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-392- 

O município de Porto de Mós é abrangido por três sistemas de 

abastecimento de água: 

• Sistema de S. Jorge/ Porto de Mós/ Mendiga; 

• Sistema de Mira de Aire/ Alvados/ Alcaria; 

• Sistema de Livramento (CMPM, 2013b). 

Algumas povoações do concelho são servidas pelos Serviços Municipalizados 

de concelhos vizinhos, como é caso de Vale Florido (servido por Santarém) 

e de Portela de Pereiro e Vale de Ventos (abastecidas por Alcobaça). Outros 

ainda, são abastecidos por captações próprias, como por exemplo, o 

aglomerado de Arrimal e pequenos aglomerados na sua proximidade 

(CMPM, 2013b). 

 

Figura 29 - Esquema ilustrativo da cobertura do município de Porto de Mós 

pelos sistemas de abastecimento de água (Fonte: CMPM, 2011). 

 

Sistema de S. Jorge/ Porto de Mós/ Mendiga 

As condutas adutoras deste sistema abrangem a maior parte do território 

concelhio tendo sido alargadas, face ao que é descrito no PDM em vigor, até 

São Bento, entre Chão Pardo e Tremoceira, entre Mendiga e Arrabal e em 

Ribeira de Cima. Desta forma, o sistema de S. Jorge/ Porto de Mós, serve 

todas a freguesias do concelho à exceção de Mira de Aire, Alvados, Alcaria, 
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de parte das freguesias de Alqueidão da Serra e Arrimal e da povoação de 

Livramento (CMPM, 2011). 

Este sistema está associado a 5 zonas de captação, possui, no total, 9 

furos, um poço de captação e uma tomada de superfície, estando prevista a 

implementação de um poço (Chão Pardo, adjudicado), de um furo 

(Pedreiras, em adjudicação) e de um furo nas proximidades de Casais dos 

Matos, para reforço do sistema (CMPM, 2011). 

As condutas adutoras são, salvo algumas exceções em troços mais antigos, 

de PVC com diâmetros variáveis. 

Os reservatórios são na maioria semienterrados, à exceção de três 

(elevados). Os reservatórios situados em S. Jorge têm associada a si uma 

central de bombagem com uma capacidade de 300 Cv. Os reservatórios 

R237, R1 e R13 têm acopladas a si Estações Elevatórias. Este sistema 

possui uma capacidade de armazenamento próxima dos 2 350 m3. Nesta 

área, estão instalados, aproximadamente, 7 370 contadores. Em 2001, 

foram cobrados 807 000 m3 de água, sendo o consumo médio diário total 

de 2 200 m3/dia (CMPM, 2011). 
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Quadro 70 – Reservatórios do Sistema de S. Jorge/Porto de Mós/Mendiga 

(Fonte: CMPM, 2011) 

ID Localização Capacidade (m3) Tipo 

R1 Pragais 200 Semienterrado 

R2 Pragais 2x50 Semienterrado 

R3 Cabeço dos Carvalhos 2x100 Semienterrado 

R7 Marinha de Baixo 100 Semienterrado 

R9 Mendiga 100 Semienterrado 

R11 Cabeça Veada 100 Semienterrado 

R13 Arrabal 2x100 Semienterrado 

R14 Arrabal 100 Semienterrado 

R20 Portela de Vale de Espinho 100 Semienterrado 

R21 Cabeço Gordo 2x150 Semienterrado 

R23 Codaçal 100 Semienterrado 

R27 S. Bento 2x150 Semienterrado 

R45 Cruz da Légua 2x100 Semienterrado 

R55 Juncal 2x100 Semienterrado 

R57 Cruz da Légua 300 Elevado 

R80 Corredoura 300 Semienterrado 

R94 Ribeira de Cima 50 Semienterrado 

R98 Porto de Mós 250 Semienterrado 

R98A Porto de Mós 500 Semienterrado 

R100 Alqueidão da Serra 100 Semienterrado 

R111 Fonte do Oleiro 50 Semienterrado 

R237 Chão Pardo 2x100 Semienterrado 

R Andaínhos 50 Elevado 

R S. Jorge 300 Elevado 

 

Em Fonte dos Vais o caudal é reforçado pela água captada nos furos 

existentes em Pinheiros – Casal do Marra, concelho da Batalha, podendo 

verificar a situação inversa - reforço do abastecimento da Batalha (CMPM, 

2011). 
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Sistema de Mira de Aire/ Alvados/ Alcaria 

Este sistema é abastecido por uma única captação, situada em Olho de 

Água, constituída por um poço com galeria, com uma profundidade – 110 

metros, que possui acoplada uma Estação Elevatória (CMPM, 2011). 

O abastecimento é garantido através de três ramos de adutoras (em 

Fibrocimento – mais antigas – e PVC, com diâmetros de 110 e 90 mm, 

respetivamente), aos núcleos populacionais de Mira de Aire, Alvados, 

Alcaria e Minde (no concelho de Alcanena), bem como a outros de menores 

dimensões. O único reservatório enterrado deste sistema está situado na 

zona baixa de Mira de Aire (capacidade de 600 m3) tem acoplada uma 

Estação Elevatória, o que também se verifica no reservatório situado no 

Covão da Carvalha (que abastece todos os outros reservatórios deste 

sistema). Do reservatório situado em Barreira do Cume (associado a uma 

estação de bombagem), sai uma conduta para abastecer o reservatório das 

Grutas de St. António. O sistema de Mira de Aire/ Alvados/ Alcaria é 

reforçado pela EPAL, no mínimo, com 1 000 m3/dia (CMPM, 2011). 

Neste sistema foram instalados 2 530 contadores, aproximadamente, tendo 

sido contabilizado e cobrado um consumo total de 300 000 m2, em 2001, o 

que equivale a 821 m3/dia (CMPM, 2011). 

 

Sistema de Livramento 

No caso específico do Livramento (S. João Baptista) não se pode falar em 

adução uma vez que a conduta que liga o furo de captação ao reservatório 

(R102) é bastante reduzida. Este sistema é abastecido por um furo que 

permite retirar um caudal de 2 l/s, possuindo, inclusivamente, uma 

pequena bomba. Em 2001, foram consumidos e cobrados 4 916 m3 no 

Livramento (CMPM, 2011). 

 

Relativamente às caraterísticas das captações e dos aquíferos que estas 

exploram, o conhecimento que o município possui presentemente não é 

suficiente para uma gestão equilibrada e adequada das solicitações (em 
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termos de volume) a que estes são sujeitos, não controlando da forma 

desejável os volumes de água extraída em cada captação, bem como os 

volumes correspondentes a perdas e a distribuição gratuita (CMPM, 2013b). 

Em 2008, segundo dados do INE, foram captados em Porto de Mós 2 176 

000m3 de água, tendo sido distribuídos apenas 1 389 000m3, o que 

corresponde a 64% do total de água captada – no caso de Mira de Aire 

julga-se que o volume de água distribuída corresponda a apenas cerca de 

40% do total captado, dadas as caraterísticas do solo e o facto da rede de 

abastecimento estar muito degradada. Estes dados permitem concluir 

tratar-se de um concelho onde os volumes de perdas são muito 

expressivos, situação que o município deverá melhorar, atendendo ao 

contexto atual de precariedade deste recurso (CMPM, 2013b e INE, 2014). 

Assim, o concelho de Porto de Mós deverá exercer um maior controle sobre 

os volumes de água captados, assim como nos de água distribuída, e 

proceder à substituição de condutas adutoras e distribuidoras, ramais 

domiciliários e contadores volumétricos, que, pelo seu estado de 

degradação ou de mau funcionamento, estejam a contribuir para tão grande 

volume de água perdida. Deve também ser encarado um reforço da 

fiscalização das redes de distribuição, para tentar detetar utilizações 

fraudulentas de água (CMPM, 2013b). 

Segundo o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal 

de Porto de Mós em termos de intervenções previstas destaca-se a 

construção de um adutor que permitirá melhorar o abastecimento à sede de 

concelho a partir das captações de Alqueidão da Serra e a dotação com 

sistema de abastecimento dos aglomerados da zona sul da freguesia de São 

Bento, para além de outras intervenções, que embora pontuais se revelam 

de franca importância para a crescente melhoria do nível de serviço em 

termos de adução de água às populações (CMPM, 2013b). 

Para além destas intervenções recomenda-se que, na medida do que 

venham a ser as disponibilidades financeiras e as necessidades do sistema, 

a autarquia promova as obras necessárias à manutenção, remodelação e 

melhoria da rede existente, no interior dos aglomerados (CMPM, 2013b). 
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O concelho de Porto de Mós é abrangido por dois sistemas aquíferos – o de 

Alpedriz e o do Maciço Calcário Estremenho (este Maciço constitui a região 

cársica mais importante de Portugal). Devido à facilidade da infiltração e ao 

escoamento rápido das estruturas cársicas, os aquíferos em rochas 

carbonatadas são particularmente vulneráveis à poluição, tendo um poder 

autodepurador muito baixo e permitindo uma propagação rápida das 

potenciais contaminações (CMPM, 2013b). 

Assim, relativamente às captações deve-se procurar criar zonas de 

proteção, nomeadamente às que exploram aquíferos cársicos, devido à sua 

maior vulnerabilidade, e exercer vigilância sobre eventuais focos 

contaminadores dos aquíferos, particularmente explorações agropecuárias, 

depósitos de resíduos e combustíveis não regulamentados. De entre estes 

deverá ser dada particular atenção à qualidade da água captada nos furos 

de Fonte dos Vales, que exploram aquíferos cársicos, em que o risco de 

contaminação é grande (CMPM, 2013b). 

Deverá ter-se sempre presente como orientação genérica a melhoria da 

eficiência da utilização da água, que poderá ser impulsionada através de 

diversas campanhas que podem ser promovidas tanto pela Câmara 

Municipal, como por outras entidades ou organismos (CMPM, 2013b). 

 

O Programa Estratégico da Região de Leiria para o horizonte temporal 

de 2020 estabelece uma visão para a região alicerçada nas suas 

especificidades e alinhada com as orientações da União Europeia para o 

Quadro Estratégico Comum 2014-2020. Esta visão tem como ambição que 

“em 2020, a Região de Leiria será um território aberto ao mundo, 

caraterizado por oportunidades económicas e de emprego sustentados na 

simbiose entre ensino/investigação/produção. Uma região coesa e inclusiva, 

reconhecida pela qualidade de vida.” Como sustentado no documento, 

pretende-se que “ a Região de Leiria seja um território de crescimento 

económico notável, assente em pessoas capacitadas e qualificadas, 

responsáveis por empresas de base tecnológica, que interagem 

frequentemente com as melhores instituições de ensino superior e centros 

de investigação e desenvolvimento localizados dentro da Região ou 
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disseminados pelo mundo. Será um território aberto aos mercados globais, 

seja em termos de exportações e turismo, seja em termos de atração de 

investimento estrangeiro. O resultado da simbiose entre as instituições 

presentes no território e a exposição à concorrência mundial será a 

especialização em áreas de atividade de excelência, assentes nas 

potencialidades locais, com uma vocação para a produção de bens 

diferenciados e de elevado valor acrescentado, capaz de conceder um 

elevado nível de emprego à sua população” (CMPM, 2013b). 

Para alcançar estes desígnios são mobilizados 11 objetivos estratégicos 

gerais, dos quais se destacam o relacionado com a rede de abastecimento 

de água, nomeadamente: “melhorar a sustentabilidade e produtividade de 

utilização de recursos através do aumento da eficiência dos sistemas de 

distribuição e de tratamento de água e de resíduos urbanos e industriais” 

(CMPM, 2013b). 

Embora já desfasado no tempo, o Plano Estratégico da Alta 

Estremadura, também se preconiza ações/medidas que vão de encontro 

com as alguns dos objetivos gerais do Programa Estratégico da Região de 

Leiria para o horizonte temporal de 2020. Este Plano Estratégico tem como 

grande objetivo “desenvolver a Alta Estremadura como um território coeso, 

competitivo, solidário, sustentável, qualificado e de bem-estar, fundado 

num quadro de valorização de recursos e patrimónios, de aprofundamento 

de articulações funcionais, de robustecimento da base económica, da 

garantia de emprego e formação, de crescente inovação e 

internacionalização, de atração estratégica e seletiva de investimento, de 

promoção da cidadania e de uma governança moderna”. E define três eixos 

estratégicos de intervenção: (1) Eixo 1 – Valorização e Sustentação 

Territorial, (2) Eixo 2 – Dinamização e Modernização da Base Económica e 

(3) Eixo 3 – Melhoria da Equidade e das Condições de Bem-estar. Nesse 

sentido e não obstante já terem decorridos mais 10 anos desde a sua 

formulação, e como algumas das suas premissas se mantém válidas e são 

coerentes com as estratégias formuladas a nível nacional e regional, o 

Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós considerou-o 

referencial estratégico (adaptado de CMPM, 2013b). 
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Assim no âmbito do Plano Estratégico da Alta Estremadura, foram definidas 

algumas ideias fundamentais, constituindo-se três eixos que enquadram as 

opções de intervenção para o território sub-regional e, consequentemente, 

as opções estratégicas e de intervenção para o concelho de Porto de Mós. 

Sob a égide de ideias referenciais como “Capital nacional das grutas; 

concelho de múltiplas tradições industriais: extrativa e transformadora da 

Pedra (Parque Natural), cerâmica decorativa e industrial (área do Juncal), e 

têxtil (Mira de Aire); Concelho de viveiros de plantas e da Batalha de São 

Jorge (Aljubarrota)”, foram definidas as seguintes opções estratégicas para 

o concelho de Porto de Mós: 

• Aprofundar o papel da vila e do concelho no contexto do eixo urbano 

Leiria/Batalha/Porto de Mós; 

• Promover o desenvolvimento de funções urbanas que qualifiquem e 

proporcionem uma maior centralidade (demográfica, económica e 

funcional) à sede de concelho; 

• Implementar ações de valorização urbana e ambiental da vila de 

Porto de Mós; 

• Recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental do 

concelho; 

• Reforçar e qualificar os espaços de apoio à atividade industrial; 

• Promover ações de qualificação profissional e tecnológica do tecido 

empresarial; 

• Consolidar, diversificar e qualificar as apostas turísticas concelhias, 

na procura de novos públicos-alvo; 

• Preservar a atividade agrícola e florestal concelhia e valorizar a 

produção olivícola; 

• Reforçar a rede de equipamentos coletivos (CMPM, 2013b). 

As opções de intervenção no concelho de Porto de Mós, definidas no âmbito 

dos instrumentos estratégicos referidos, preconizam uma maior 

aproximação à escala de intervenção municipal, dos princípios estratégicos 

definidos anteriormente, concorrendo para a concretização dos grandes 

objetivos de desenvolvimento económico e social de Porto de Mós. Estas 

opções de intervenção correspondem, assim, a um conjunto de programas, 
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ações, medidas e projetos, que visam a territorialização das opções 

estratégicas definidas, tendo sido adotados, para o efeito, não só os 

projetos estratégicos definidos pelo Plano Estratégico da Alta Estremadura, 

bem como aqueles que se encontram em execução ou que constituem uma 

intenção da Autarquia para os próximos anos, dos quais aqui se destacam 

os relacionados com a rede de abastecimento de água, nomeadamente as 

ações/projeto de construção da rede de abastecimentos de água da zona 

sul do concelho (São Bento) e a requalificação/renovação da Rede Municipal 

de Abastecimento de Água pertencentes ao programa de Infraestruturação 

e valorização territorial, do eixo de Valorização e Sustentação Territorial 

(CMPM, 2013b). 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (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. Pelo que, o PNUEA contribui para a 

consolidação de uma nova cultura da água em Portugal, através da qual 

este recurso seja crescentemente valorizado, tanto pela sua importância 

para o desenvolvimento humano e económico como pela preservação e 

valorização do meio natural, no espírito do conceito de desenvolvimento 

sustentável (RCM n.º 113/2005, 30 de Junho). 

Segundo PNUEA-Implementação 2012-2020 este Programa Nacional tem 

como objetivos gerais: 

1) Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as 

necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como 

o desenvolvimento do país, tendo como objetivos complementares a 

redução da poluição das massas de água e a redução do consumo de 

energia; 

2) Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, contribuindo para a 

minimização dos riscos decorrentes da carência de água em situação 

hídrica normal, potenciada durante os períodos de seca; 
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3) Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em 

Portugal que valorize de forma crescente este recurso, atribuindo-lhe 

a importância devida no desenvolvimento humano e económico e 

contribuindo para a preservação do meio natural, numa ótica de 

desenvolvimento sustentável (APA, 2012c). 

E como objetivos estratégicos: 

a) -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; 

b) 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; 

c) 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; 

d)  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); 

e) Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre 

entidades públicas e/ou privadas; 

f) Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam 

conhecer a evolução do PNUEA (APA, 2012c). 

Em 2000 as estimativas apontavam para um desperdício no uso de água em 

cada setor abrangido pelo PNUEA de 40% no setor agrícola; 30% na 

industrial e 40% no urbano. Nesta sequência aquando da aprovação do 

PNUEA pela RCM n.º 113/2005, foram estipuladas como metas a alcançar 

pelo PNUEA para o desperdício de água por setor, aplicáveis numa execução 

de 10 anos: 20% para o setor o urbano; 35% para o setor agrícola e 15% 

para o industrial, ou seja, pretendia-se alcançar uma eficiência de uso de 
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80%, 65% e 85% para os setores urbano, agrícola e industrial, 

respetivamente. Pelo que numa fase inicial, são essas metas que se 

admitem atingir até 2020. Contudo, como tem havido uma a melhoria para 

os diferentes setores existe a possibilidade de serem estipulados objetivos 

mais exigentes para 2020 (APA, 2012c). 

Assim, a Comissão de Implementação e Acompanhamento, que irá efetuar 

a governança do PNUEA, terá como primeiro objetivo efetuar o diagnóstico 

da evolução da eficiência do uso da água observado nos setores abrangidos 

pelo PNUEA ao longo da última década, incluindo a identificação dos fatores 

que contribuíram para essa melhoria. Face às conclusões obtidas, as metas 

serão revistas e ajustadas à realidade atual. Para o efeito, também ainda 

será realizado um cruzamento com objetivos definidos em outros 

instrumentos de gestão, como por exemplo o Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais. As metas 

serão continuamente revistas ao longo da implementação do PNUEA (APA, 

2012c). 

A implementação do PNUEA baseia-se na concretização de um conjunto de 

medidas destinado a aumentar a eficiência no uso da água nos setores 

urbano, agrícola e industrial. 

As medidas preveem a redução de perdas nos sistemas de condução de 

água e a redução dos consumos através da: 

-  Adequação tecnológica - A adequação tecnológica abrange todo um 

conjunto de medidas de adequação/reconversão de equipamentos de 

armazenamento, transporte, distribuição e uso da água, que 

conduzam à implementação de eficiência hídrica em cada setor.  

- Adequação dos comportamentos - A adequação dos comportamentos 

versa a alteração de procedimentos e rotinas humanas, que 

contribuam para a melhoria da eficiência hídrica (APA, 2012c). 

O PNUEA-Implementação 2012-2020 apresenta um conjunto de medidas 

para os três setores, no Quadro abaixo destacam-se as medidas que são do 

âmbito da atuação do PDM de Porto de Mós.  
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Quadro 71 - Medidas aplicáveis ao setor urbano e agrícola (Fonte APA, 

2012c). 

Setor Urbano 

Número da medida Designação da medida Descrição sumária da medida 

Sistemas públicos 

Redução de consumos de água 

Medida 01: 
Otimização de procedimentos e 
oportunidades para o uso 
eficiente da água 

- Redução do consumo de água, 
através da utilização de 
equipamentos e dispositivos 
mais eficientes 

Medida 02: Redução de pressão no sistema 
público de abastecimento 

- Controle de pressões no 
sistema de distribuição pública, 
mantendo-as dentro dos limites 
convenientes 

Medida 03: 
Utilização de sistema tarifário 
adequado 

- Estabelecimento de tarifas e 
escalões que permitam a 
aplicação de custos reais 

Medida 04: 
Utilização de águas residuais 
urbanas tratadas 

Uso da água residual tratada das 
ETAR's em usos adequados 

Redução de perdas de água 

Medida 05: 
Redução de perdas de água no 
sistema público de abastecimento 

- Redução do volume de água 
perdida na rede pública 

Setor Agrícola 

Número da medida Designação da medida Descrição sumária da medida 

Sistemas de transporte e distribuição 

Medida 58:  Adequação dos procedimentos de 
operação de reservatórios  

- Gestão estratégica e 
operacional dos reservatórios 
com base em dados geográficos 
e necessidades de consumos  

Medida 59:  
Redução de perdas no transporte 
e na distribuição  

- Reabilitação e conservação de 
redes e canais para evitar fugas 
e perdas de água  

Medida 60:  
Adequação de procedimentos no 
transporte e na distribuição 

- Praticar uma gestão que 
permita ajustar o fornecimento 
de água à procura  

Medida 61:  
Adaptação de técnicas no 
transporte e distribuição  
 

- Modernizar as redes 
hidráulicas, equipando-as com 
dispositivos que permitam 
melhor gerir a água 

 

Assim sendo, na 1.ª revisão do PDM será tido em consideração os 

princípios, objetivos e metas do PNUEA e para conseguir alcançar estas 

metas e objetivos o município de Porto de Mós deverá implementar as 

medidas acima descritas, destacando-se ao nível da diminuição das perdas 

de água elevadas (35%), com maior expressão em Mira de Aire (60%), que 
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poderá passar pelo melhoramento de algumas infraestruturas que se 

encontram degradadas ou que precisam de maior capacidade. 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de 

Águas Residuais 2007-2013 (PEAASAR 2007-2013) define objetivos e 

propõe medidas de otimização de gestão nas vertentes em “alta” e em 

“baixa” e de otimização do desempenho ambiental do sector, e clarifica o 

papel da iniciativa privada, criando espaços de afirmação e consolidação de 

um tecido empresarial sustentável, concorrencial e ajustado à realidade 

portuguesa. Visa, assim, a minimização das ineficiências dos sistemas numa 

perspetiva de racionalização dos custos a suportar pelas populações, 

estabelece os modelos de financiamento e as linhas de orientação da 

política tarifária e define a reformulação do enquadramento legal e do 

modelo regulatório necessária à sua maior eficácia (Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), 

2007a). 

Assim, o PEAASAR 2007-2013 assume‑se como uma estratégia: 

• Social, na medida em que aposta na universalidade de um serviço de 

elevada qualidade, numa perspetiva de solidariedade nacional e 

regional, valorizando assim a vertente social e de saúde pública; 

• Sustentável, na medida em que aponta no sentido da eficiência da 

gestão e da operação e no sentido do equilíbrio económico e 

financeiro, valorizando assim a vertente da auto sustentabilidade; 

• Segura, na medida em que prossegue níveis elevados de qualidade 

na proteção da saúde pública e do ambiente (MAOTDR, 2007a). 

Neste contexto, são definidos três grandes objetivos estratégicos para o 

sector do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, que 

devem nortear as ações a desenvolver no período 2007‑2013: 

1) Universalidade, continuidade e qualidade do serviço; 

2) Sustentabilidade do sector; 
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3) Proteção dos valores de saúde pública e ambientais (MAOTDR, 

2007a). 

Este Plano Estratégico define 5 objetivos operacionais, que são 

seguidamente enumerados: (i) servir cerca de 95% da população total do 

País com sistemas públicos de abastecimento de água, (ii) servir cerca de 

90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de 

águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de 

atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da população 

abrangida, (iii) garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos 

serviços, (iv) contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado 

nacional e local e (v) cumprir os objetivos decorrentes do normativo 

nacional e comunitário de proteção do ambiente e saúde pública (MAOTDR, 

2007a). 

O município de Porto de Mós deve ter em conta os objetivos acima 

enumerados na implementação da 1ª revisão do PDM, de forma a contribuir 

para que Portugal alcance estes objetivos nacionais, sendo que este 

município tem, desde 2008, um nível de atendimento da rede de 

abastecimento de água muito próximo dos 100%.  

Para a consecução dos objetivos anteriormente descritos, está prevista a 

adoção de um conjunto de medidas, de que se destacam: 

a. Realizar os investimentos necessários à conclusão e à expansão dos 

sistemas em “alta” e à continuação da infraestruturação da vertente 

em “baixa”, com especial enfoque nos investimentos visando a 

articulação entre ambas as vertentes; 

b. Rever os princípios de enquadramento legal, técnico, económico e 

financeiro aplicáveis aos sistemas multimunicipais e alargar o leque 

de soluções institucionais de gestão empresarial; 

c. Promover uma maior integração territorial e funcional de sistemas 

plurimunicipais vizinhos, de forma a potenciar economias de escala 

e de gama e mais-valias ambientais; 

d. Promover a criação, na vertente em “baixa”, de sistemas 

integrados, tanto quanto possível territorialmente articulados com 
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as soluções existentes na vertente em “alta”, e com um regime 

tarifário uniformizado na área de intervenção de cada sistema, 

regulamentar a gestão dos sistemas municipais e criar uma Lei de 

Bases de Concessões em “baixa”; 

e. Implementar as disposições da Lei da Água (Lei n.º 58/2005), 

diretamente relacionadas com o abastecimento de água e o 

saneamento de águas residuais e incentivar o uso eficiente da água 

e o controlo e a prevenção da poluição; 

f. 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 de 

prestação de serviços, promovendo assim o desenvolvimento do 

tecido empresarial nacional e local; 

g. Reforçar e alargar o âmbito dos mecanismos de regulação de 

serviços e de regulação ambiental e de inspeção (MAOTDR, 2007a). 

 

 

Rede de drenagem e tratamento de águas residuais 

O concelho de Porto de Mós está inserido no Sistema de Saneamento 

Integrado dos Municípios do Lis (SIMLIS) que serve cerca de 200 000 

habitantes dos municípios da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém e 

Porto de Mós. Este sistema foi criado com o objetivo de solucionar os 

problemas relacionados com a qualidade da água da bacia do rio Lis, 

melhorar as condições de vida das populações e potenciar a revalorização 

ambiental da região de Leiria. Sendo constituído por nove subsistemas, 

como se pode observar pela Figura abaixo, possuindo capacidade para 

tratar um caudal máximo de 21 milhões de m3 de efluentes por ano 

(SIMLIS37). 

                                                           
37 SIMLIS - http://www.simlis.pt/index2.htm 
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Figura 30 – Sistema de Saneamento Integrado dos Municípios do Lis 

(Fonte: SIMLIS38). 

 

No município de Porto de Mós a drenagem e tratamento das águas residuais 

é assegurada pelos subsistemas do Juncal, Norte e das Pedreiras (CMPM, 

2013b) Estes subsistemas abrangem a atividade de recolha, tratamento e 

rejeição de águas residuais tratadas. De acordo com dados de 2009 do 

INSAAR39, o índice de cobertura de drenagem no concelho é de 54% e o 

Índice de atendimento de tratamento de 53%.  

O Subsistema do Juncal está dimensionado para servir uma população de 3 

000 hab-equivalentes. A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

                                                           
38SIMLIS - http://www.simlis.pt/images_/mapasistema.jpg 
39INSAAR - 
http://insaar.apambiente.pt/bo/contents/resultadosrelatorios/13710420362551.pdf 
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do Juncal, em funcionamento desde novembro de 2003, tem uma 

capacidade de tratamento diário de 514 m3/dia, em 2008 serviu 1 445 

habitantes e teve um volume anual de efluentes de 71 399 m3 (CMPM, 

2013b e Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Águas Residuais (INSAAR40). 

O Subsistema Norte é o principal subsistema que serve os concelhos de 

Leiria, Marinha Grande, da Batalha e de Porto de Mós. A ETAR, 

recentemente inaugurada é a maior da região Centro, está localizada no 

concelho de Leiria e está dimensionada para servir uma população de 220 

685 hab-equivalentes e tem capacidade de tratamento de 37 997m3/dia de 

efluentes domésticos (77%), industriais (18%) e provenientes de 

suiniculturas da região (5%). Esta ETAR encontra-se dotada de sistema 

terciário, sendo a descarga final do efluente efetuada no rio Lis; importa 

referir que parte desse caudal é reutilizado na própria ETAR e para rega dos 

campos agrícolas do Vale do Lis, o que representa um importante contributo 

para o uso mais eficiente da água. O biogás resultante do tratamento é 

aproveitado como combustível para uma central de cogeração, sendo a 

energia térmica utilizada para aquecimento dos digestores de lamas, para 

aquecimento do edifício de exploração e das águas quentes sanitárias; a 

energia elétrica produzida é vendida à Rede Elétrica Nacional (CMPM, 

2013b). 

O Subsistema das Pedreiras, nomeadamente, a ETAR de Pedreiras, em 

funcionamento desde 2005, foi dimensionada para servir uma população de 

6 087 hab-equivalentes e tem uma capacidade de tratamento de 1 401 

m3/dia, em 2008 serviu 1 320 habitantes e teve um volume anual de 

efluentes de 25 160 m3 (CMPM, 2013b e Inventário Nacional de Sistemas de 

Abastecimento de Água e Águas Residuais (INSAAR41). 

Refira-se que com após a construção pela SIMLIS da ETAR Norte, e 

respetivos emissários associados, foram desativadas diversas 

infraestruturas do concelho, nomeadamente ETAR de Porto de Mós e alguns 

troços de emissários existentes (CMPM, 2013b). 

                                                           
40 INSAAR - http://insaar.apambiente.pt/index.php?id=30 
41 INSAAR - http://insaar.apambiente.pt/index.php?id=30 
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Nos últimos anos o sistema de drenagem sofreu melhorias expressivas, 

sobretudo decorrentes da recente entrada em funcionamento da ETAR Norte 

que veio permitir dotar de tratamento os efluentes de diversos aglomerados 

do concelho. Ainda assim, existem inúmeros aglomerados servidos apenas 

por fossas sépticas (coletivas ou individuais), contudo, o município de Porto 

de Mós pretende dotar de sistema de saneamento a grande maioria deles. 

No que se refere à SIMLIS esta não tem previstas intervenções que afetem 

o concelho de Porto de Mós, à exceção das necessárias obras de 

manutenção e beneficiação das infraestruturas pelas quais é responsável 

(CMPM, 2013b). 

Apesar das intervenções que têm sido levadas a cabo, a par daquelas que 

se encontram previstas, ficarão ainda aglomerados por servir com rede de 

drenagem e sistema de tratamento de águas residuais, atendendo aos 

condicionalismos orográficos e aos fenómenos de dispersão do povoamento 

em presença no concelho – a freguesia que manterá um maior número de 

núcleos urbanos sem dotação deste serviço será a freguesia de São Bento, 

atendendo, sobretudo, aos elevados custos associados. Nestes casos, 

manter-se-á a condução dos efluentes a fossas individuais ou coletivas, 

devendo ser dada particular atenção à ocorrência de descargas indevidas de 

águas residuais domésticas não tratadas, pois estas contribuem para a 

deposição de matéria orgânica nos aquíferos, com consequentes danos 

ambientais e diminuição da qualidade da água para consumo humano. 

Recomenda-se assim que nestes aglomerados, sejam equacionadas 

soluções alternativas que permitam, no mínimo, o controlo da deposição 

dos efluentes e, quando drenados para linhas de água, ou diretamente para 

o solo, sejam asseguradas as condições mínimas de qualidade (CMPM, 

2013b). 

O PEAASAR 2007-2013, como foi referido anteriormente tem como 

objetivos operacionais: (i) servir cerca de 95% da população total do País 

com sistemas públicos de abastecimento de água, (ii) servir cerca de 90% 

da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas 

residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de 

atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da população 
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abrangida, (iii) garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos 

serviços, (iv) contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado 

nacional e local e (v) cumprir os objetivos decorrentes do normativo 

nacional e comunitário de proteção do ambiente e saúde pública (MAOTDR, 

2007a). Para a consecução dos objetivos anteriormente descritos, está 

prevista a adoção de um conjunto de medidas, de que se destacam: 

a. Realizar os investimentos necessários à conclusão e à 

expansão dos sistemas em “alta” e à continuação da 

infraestruturação da vertente em “baixa”, com especial 

enfoque nos investimentos visando a articulação entre ambas 

as vertentes; 

b. Rever os princípios de enquadramento legal, técnico, 

económico e financeiros aplicáveis aos sistemas 

multimunicipais e alargar o leque de soluções institucionais de 

gestão empresarial; 

c. Promover uma maior integração territorial e funcional de 

sistemas plurimunicipais vizinhos, de forma a potenciar 

economias de escala e de gama e mais valias ambientais; 

d. Promover a criação, na vertente em “baixa”, de sistemas 

integrados, tanto quanto 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 dos sistemas municipais e criar 

uma Lei de Bases de Concessões em “baixa”; 

e. Implementar as disposições da Lei da Água (Lei n.º 58/2005), 

diretamente relacionadas com o abastecimento de água e o 

saneamento de águas residuais e incentivar o uso eficiente da 

água e o controlo e a prevenção da poluição; 

f. 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 
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de prestação de serviços, promovendo assim o 

desenvolvimento do tecido empresarial nacional e local; 

g. Reforçar e alargar o âmbito dos mecanismos de regulação de 

serviços e de regulação ambiental e de inspeção (MAOTDR, 

2007a). 

Assim sendo, o município de Porto de Mós deve ter em conta os objetivos 

acima enumerados na implementação da 1ª revisão do PDM, de forma a 

contribuir para que Portugal alcance estes objetivos nacionais. Uma das 

contribuições deste concelho passa pelas melhorias previstas para a rede de 

drenagem e tratamento de águas residuais do município de Porto de Mós, 

pois graças a estas o município poderá conseguir atingir o objetivo de servir 

cerca de 90% da população concelho com sistemas públicos de saneamento 

de águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível 

de atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da população 

abrangida. 

No que diz respeito às atividades industriais mais presentes no concelho, 

deve-se destacar as consequências ambientais dos efluentes produzidos 

pelas tinturarias, que se não forem alvo de tratamento adequado, podem 

provocar problemas de contaminação a vários níveis, nomeadamente ao 

nível de abastecimento de água para consumo humano. Também as 

indústrias de transformação de mármores produzem efluentes com carga 

poluente, sendo urgente a introdução de medidas de mitigação ambiental, 

uma vez que, a concentração deste tipo de indústrias próximo do 

aglomerado de Pedreiras permite antever futuros problemas de 

contaminação dos aquíferos naquela área, caso a descarga de efluentes não 

seja devidamente controlada (CMPM, 2013b). 

Os barreiros abandonados sem recuperação paisagística constituem 

também focos de poluição, pois são potenciais vazadouros de resíduos 

domésticos e inertes, provocando a contaminação dos solos, das águas e a 

proliferação de roedores e de organismos prejudiciais à saúde pública 

(CMPM, 2013b). 
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Há ainda que considerar o problema dos efluentes decorrentes da atividade 

agropecuária que constituem também um potencial problema ambiental, 

caso não sejam tomadas as devidas precauções sanitárias, uma vez que 

estas explorações são o foco de poluição com maior incidência nas águas 

através da acumulação de azoto nos solos fertilizados com o estrume da 

agropecuária, e também através das descargas diretas dos efluentes. Esta 

questão deve por isso ser acompanhada de perto e ser monitorizada com 

frequência, devendo os responsáveis pelas explorações pecuárias operar em 

conformidade, não só com a legislação vigente, mas também com as 

condutas de boas práticas (CMPM, 2013b). 

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e 

Agroindustriais (ENEAPAI) assenta em novas abordagens de intervenção, 

integradas territorial e multisectorialmente, para a definição de soluções 

sustentáveis do ponto de vista ambiental que garantam a eliminação das 

inúmeras situações de poluição causadas pela descarga de efluentes não 

tratados nas linhas de águas e no solo, tendo merecido um vasto consenso 

junto dos sectores económicos de grande expressão regional. Sem deixar 

de ter em consideração a importância económica e social dos sectores da 

produção pecuária e dos sectores agroindustriais nas regiões onde se 

inserem, a estratégia nacional identifica com rigor as oportunidades 

suscetíveis de consolidar processos de desenvolvimento diferenciados, 

inovadores e sustentados e aponta para a definição de um modelo 

institucional, técnico e de gestão, que, sendo uma alternativa sustentável, 

contribua, com eficácia e eficiência, para a valorização e o tratamento de 

efluentes produzidos por estes sectores (MAOTDR, 2007c). 

No delinear da estratégia nacional para a resolução dos problemas 

ambientais associados aos sectores abrangidos, foram definidos grandes 

objetivos estratégicos e as linhas de orientação, dos quais se destacam: 

• O cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da política de 

ambiente e do ordenamento do território, através do cumprimento do 

normativo legal, e de uma abordagem territorial e sectorial 

integrada; 
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• A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à 

implementação de modelos de gestão eficientes e sustentáveis, e da 

aplicação do princípio do utilizador – pagador e garantia de um 

quadro tarifário sustentável para os sectores económicos; 

• A gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em conta a 

utilização adequada dos instrumentos de cofinanciamento, 

designadamente o Quadro de Referência Estratégico Nacional, e do 

potenciar das soluções coletivas e a utilização de infraestruturas 

existentes (MAOTDR, 2007c). 

Assim, as soluções a desenvolver deverão assentar nas seguintes 

orientações: 

a. Adoção de um modelo institucional para a conceção, 

construção, gestão e exploração das soluções de valorização e 

de tratamento de efluentes, através de entidades com 

reconhecida capacidade técnica, que garantam o bom 

funcionamento das instalações e o controlo das descargas; 

b. Adoção de soluções coletivas para o tratamento dos efluentes, 

quando tal se revelar a solução técnica, económica e 

ambientalmente mais adequada; 

c. Aplicação de uma tarifa de tratamento ao utilizador que tenha 

em conta a capacidade económica dos sectores em causa, 

através da escolha da melhor solução técnica e que seja 

também a melhor solução em termos económicos, refletindo 

um modelo de gestão e exploração otimizado; 

d. Garantia da responsabilidade e do envolvimento dos sectores 

económicos (MAOTDR, 2007c). 

Para atingir os objetivos estratégicos e para implementar a Estratégia 

delineada, foi definido um conjunto de medidas que se considera 

fundamental para o seu sucesso, sendo que se destacam, de seguida, as 7 

medidas que foram consideradas prioritárias: 
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1) Criação de uma Estrutura de Coordenação e de Acompanhamento 

que será responsável pela coordenação e pelo acompanhamento das 

diversas medidas e ações, pela apresentação de propostas de 

adaptação de medidas que visem ultrapassar os obstáculos 

encontrados na sua execução, bem como pela elaboração de 

relatórios de acompanhamento da execução da estratégia; 

2) Elaboração de Planos Regionais de Gestão Integrada estabelecendo o 

conjunto de intervenções necessárias em determinada região e 

desempenhando um papel indispensável na implementação da 

estratégia; 

3) Definição de Modelos Financeiros de Suporte e os critérios a utilizar 

na apreciação dos diferentes projetos de investimento que se vierem 

a candidatar a financiamento no âmbito desta estratégia, e sobre a 

qual a Estrutura de Coordenação e Acompanhamento deverá emitir 

parecer relativo à eventual concessão de apoio a fundo perdido e a 

elegibilidade das despesas; 

4) Implementação de Modelos de Gestão das soluções técnicas que 

vierem a ser implementadas e desenvolvimento dos correspondentes 

Sistemas de Informação; 

5) Revisão e Adequação do Normativo Legal considerado como 

determinante para o sucesso na implementação da estratégia através 

da definição de um quadro normativo – legal claro e objetivo, que 

permita a aplicação da legislação existente e elimine as contradições 

existentes entre alguns diplomas, contribuindo para uma efetiva 

monitorização das diversas atividades; 

6) Elaboração de Manuais de Boas Práticas, contribuindo para a efetiva 

aplicação e cumprimento da legislação ambiental, incluindo a 

listagem e atualização das regras, procedimentos e orientações claras 

que deverão ser observadas nas unidades produtivas, com o objetivo 

de apoiar a transição para uma nova conceção da própria atividade; 

7) Definir o Quadro de Investigação e Desenvolvimento, com vista à 

criação de valor nas diversas áreas de atuação, no sentido da 
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obtenção de melhores resultados a partir dos investimentos 

executados ou a executar, definindo uma agenda clara de 

prioridades, incidindo designadamente sobre questões como a 

biomassa, as emissões de gases com efeito de estufa e a valorização 

agrícola de efluentes e de subprodutos associada ao controlo da 

contaminação de solos e meios aquáticos (MAOTDR, 2007c). 

Na ENEAPAI estão identificados os concelhos e as regiões com maior 

pressão do sector da bovinicultura, da suinicultura, da avicultura, dos 

matadouros, da produção de azeite, das adegas e de lacticínios – pequenas 

queijarias. Estão também definidos Núcleos de Ação Prioritária para cada 

sector, considerando diversos critérios, designadamente: 

• Número de efetivo animal ou quantidade de produto laborado; 

• Número de unidades a laborar por concelho; 

• Dimensão e caraterísticas das unidades; 

• Proximidade física das várias unidades consideradas dos concelhos 

abrangidos; 

• Pressão exercida no solo e nos recursos hídricos (MAOTDR, 2007c). 

Assim, o concelho de Porto de Mós está incluído num núcleo de ação 

prioritária, nomeadamente para o sector da bovinicultura, e num Protocolo 

de Cooperação no Âmbito da Despoluição de Bacias Hidrográficas, para o 

sector da suinicultura. 

No caso do sector da bovinicultura foram identificadas as zonas de maior 

pressão e definidos 8 Núcleos, abrangendo 39 municípios e onde estão 

localizadas 4384 explorações, representando cerca de 69% do total das 

explorações em regime intensivo, com um efetivo de cerca de 240 mil 

animais, correspondendo a 68% do efetivo animal considerado. Em que o 

concelho de Porto de Mós como se pode ver pelo Quadro abaixo, pertence 

ao Núcleo G e tem 52 explorações, com um efetivo de 2 650 (MAOTDR, 

2007c). 
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Quadro 72 - Núcleos de Ação Prioritária – Bovinicultura (Fonte: MAOTDR, 

2007c). 

 

 

Já no caso do sector da suinicultura na análise efetuada foram consideradas 

cerca de 11 000 explorações, correspondendo a cerca de 2,45 milhões de 

efetivos de suínos. As explorações consideradas como industriais são 21% 

do total das explorações e representam 86% do efetivo animal. Para além 

das áreas de intervenção atualmente abrangidas pelos Protocolos de 

Cooperação no Âmbito da Despoluição de Bacias Hidrográficas (do Rio Lis; 

dos Rios Tornada, Real e Arnoia; da Ribeira de Odiáxere e do Rio Arade) 
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assinados entre os Ministérios do Ambiente e do Ordenamento do Território 

e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e as Associações 

do sector, foram identificadas as zonas de maior pressão e definidos 5 

Núcleos de ação Prioritária. Os 5 núcleos definidos e as áreas de 

intervenção dos protocolos abrangem 30 concelhos e representam cerca de 

47% do total de explorações e cerca de 71% do total de efetivo animal. Os 

concelhos abrangidos pelos Protocolos de Cooperação representam cerca de 

27% do total de explorações e cerca de 25% do total de efetivos (MAOTDR, 

2007c). 

O concelho de Porto de Mós como se pode ver pelo Quadro abaixo, pertence 

aa um Protocolo de Cooperação e tem 276 explorações, com um efetivo de 

36 200. 

Quadro 73 - Núcleos de Ação Prioritária – Suinicultura (Fonte: MAOTDR, 

2007c). 
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Segundo a ENEAPAI para os Núcleos de Ação Prioritária, nela de definidos, 

deverão ser elaborados Planos Regionais de Gestão Integrada. A elaboração 

deste plano desempenha um papel indispensável na implementação da 

Estratégia, dado que deverão definir o conjunto de intervenções necessárias 

em determinada região. Assim, a elaboração dos Planos Regionais de 

Gestão Integrada deverá seguir os seguintes princípios orientadores: 

• Serão obrigatoriamente desenvolvidos para os Núcleos de Ação 

Prioritária definidos; 

• Deverão contar com a participação de todas as entidades e de todos 

os sectores económicos com intervenção e interesse nas áreas de 

atuação definidas; 

• Deverão ser desenvolvidos e coordenados pela Estrutura de 

Coordenação e Acompanhamento da ENEAPAI, pelas CCDR / ARH e 

DRA com competência territorial na área geográfica de intervenção; 

• Onde existam sistemas integrados de tratamento de águas residuais 

urbanas, estes devem obrigatoriamente estar considerados nos 

Planos a desenvolver; 

• Os Planos deverão efetuar uma caraterização detalhada das unidades 

produtivas a considerar, das cargas geradas e da situação ambiental; 

• Dos Planos deverão resultar propostas de intervenção que poderão 

ser consubstanciadas em planos de ação, com a definição de um 

cronograma físico e financeiro das ações a implementar; 

• Juntamente com as propostas de intervenção deverá ser definido o 

modelo de gestão a adotar para a implementação das ações 

(MAOTDR, 2007c). 

Dos Planos Regionais de Gestão Integrada poderá ainda resultar a definição 

de Planos de Intervenção Intermédia, para o período transitório até à 

implementação das soluções finais de valorização e tratamento, com o 

objetivo de desenvolver ações enquadradas na intervenção final e que 

minimizem a curto prazo os impactes ambientais existentes. Nestes Planos 

de Intervenção Intermédia terá que existir uma clara responsabilização das 

unidades produtivas aderentes à solução final de valorização e tratamento 

(MAOTDR, 2007c). 
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A estrutura de Coordenação e Acompanhamento da ENEAPAI será 

responsável pela promoção do desenvolvimento dos Planos Regionais de 

Gestão Integrada, devendo definir e estabelecer com detalhe os “termos de 

referência” para a elaboração dos mesmos, tendo em conta as 

particularidades e especificidades regionais, acautelando a sua 

compatibilidade e integração nos planos específicos, da competência das 

Administrações das Regiões Hidrográficas, previstos na Lei da Água 

(MAOTDR, 2007c). 

O município de Porto de Mós é um dos signatários do Protocolo de 

Colaboração no Âmbito do Tratamento dos Efluentes Suinícolas produzidos 

na Bacia do Lis. Este protocolo foi assinado em Junho de 2013, e define a 

forma e o conteúdo de colaboração entre as signatárias, na avaliação, 

conceção, construção e exploração do sistema de tratamento dos efluentes 

de suinicultura da região do Lis, e a definição e implementação de um 

modelo de gestão de curto prazo e de uma solução técnica provisória de 

mitigação dos impactes ambientais da carga poluente das explorações 

suinícolas na bacia do Lis, que operem até à conclusão do sistema final de 

tratamento daqueles efluentes. Os restantes signatários do Protocolo são as 

Câmaras Municipais de Leiria e Batalha, SIMLIS, SA, Fomentinvest, 

Luságua, Recilis e Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. Um dos grandes objetivos deste protocolo é ter 

uma estação de tratamento dos efluentes dentro de dois anos. O 

investimento será de 20 milhões de euros comparticipados a 50 por cento 

por fundos europeus (NERLEI42). 

Segundo a proposta de Regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós no solo rural “quando admitidas instalações pecuárias, nas novas 

edificações com esta finalidade, e na ampliação, na alteração e legalização 

dos existentes, são aplicados os parâmetros estabelecidos em cada 

categoria ou subcategoria de espaço, é aplicada a legislação em vigor, e 

ainda as seguintes disposições: a) A sua localização é admitida desde que 

implantadas a mais de 200 m de captações de água, de linhas de água, de 

                                                           
42NERLEI - http://www.nerlei.pt/pt/noticias/da-nerlei/26129-assinado-protocolo-para-
resolucao-do-problema-dos-efluentes-suinicolas&layout=print&layout_aux=form 
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imóveis classificados ou em vias de classificação, de edifícios públicos, de 

edifícios de habitação, de equipamentos coletivos, de comércio ou de 

serviços; b) As áreas de implantação devem estar de acordo com as 

necessidades reais de exploração, a serem atestadas pela entidade 

competente” (artigo 11.º). Já para o solo urbano o regulamento diz: “sem 

prejuízo de legislação em vigor, consideram-se incompatíveis com o solo 

urbano as Instalações pecuárias” (artigo 49.º). 

 

O Programa Estratégico da Região de Leiria estabelece uma visão para 

a região alicerçada nas suas especificidades e alinhada com as orientações 

da União Europeia para o Quadro Estratégico Comum 2014-2020, como foi 

referido anteriormente. Esta visão tem como ambição que “em 2020, a 

Região de Leiria será um território aberto ao mundo, caraterizado por 

oportunidades económicas e de emprego sustentados na simbiose entre 

ensino/investigação/produção. Uma região coesa e inclusiva, reconhecida 

pela qualidade de vida.” Para alcançar este desígnio são mobilizados 11 

objetivos estratégicos gerais, dos quais se destaca o relacionado com a rede 

de drenagem e tratamento de águas residuais, nomeadamente: “melhorar a 

sustentabilidade e produtividade de utilização de recursos através do 

aumento da eficiência dos sistemas de distribuição e de tratamento de água 

e de resíduos urbanos e industriais.” (CMPM, 2013b). 

Embora já desfasado no tempo, como foi referido anteriormente, o Plano 

Estratégico da Alta Estremadura, também se preconiza ações/medidas 

que vão de encontro com as alguns dos objetivos gerais do Programa 

Estratégico da Região de Leiria para o horizonte temporal de 2020. Este 

Plano define três eixos estratégicos de intervenção: (1) Eixo 1 – Valorização 

e Sustentação Territorial, (2) Eixo 2 – Dinamização e Modernização da Base 

Económica e (3) Eixo 3 – Melhoria da Equidade e das Condições de Bem-

estar. Nesse sentido e não obstante já terem decorridos mais 10 anos 

desde a sua formulação, e como algumas das suas premissas se mantém 

válidas e são coerentes com as estratégias formuladas a nível nacional e 

regional, o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós 

considerou-o referencial estratégico. Assim no âmbito do Plano Estratégico 
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da Alta Estremadura, foram definidas algumas ideias fundamentais, 

constituindo-se três eixos que enquadram as opções de intervenção para o 

território sub-regional e, consequentemente, as opções estratégicas e de 

intervenção para o concelho de Porto de Mós, como foi referido 

anteriormente (adaptado de CMPM, 2013b). 

As opções de intervenção no concelho de Porto de Mós, definidas no âmbito 

dos instrumentos estratégicos referidos, preconizam uma maior 

aproximação à escala de intervenção municipal, dos princípios estratégicos 

definidos anteriormente, concorrendo para a concretização dos grandes 

objetivos de desenvolvimento económico e social de Porto de Mós. Estas 

opções de intervenção correspondem, assim, a um conjunto de programas, 

ações, medidas e projetos, que visam a territorialização das opções 

estratégicas definidas, tendo sido adotados, para o efeito, não só os 

projetos estratégicos definidos pelo Plano Estratégico da Alta Estremadura, 

bem como aqueles que se encontram em execução ou que constituem uma 

intenção da Autarquia para os próximos anos, dos quais aqui se destacam 

os relacionados com a rede de drenagem e tratamento de águas residuais, 

nomeadamente as ações/projeto de conclusão da rede de águas residuais 

em Mira de Aire e de alargamento da rede de águas residuais a todo o 

concelho; pertencentes ao programa de Infraestruturação e valorização 

territorial, do eixo de Valorização e Sustentação Territorial (CMPM, 2013b). 

 

 

Sistema de Gestão de Resíduos 

O concelho de Porto de Mós está inserido no Sistema de Gestão de Resíduos 

Multimunicipal da Alta Estremadura, cuja gestão é da responsabilidade da 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (VALORLIS). Este 

sistema serve para além de Porto de Mós, os municípios de Batalha, Leiria, 

Marinha Grande, Ourém e Pombal. Assim, a recolha e o tratamento de 

resíduos sólidos é uma tarefa partilhada pela Autarquia de Porto de Mós e 

pela VALORLIS (CMPM, 2013b). 

As infraestruturas geridas pela VALORLIS contemplam: 
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• 1 Sistema de Recolha Seletiva, com mais de 747 Ecopontos; 

• 4 Ecocentros; 

• 1 Estação de Triagem (Leira); 

• 1 Aterro Sanitário (com aproveitamento energético do Biogás) 

(Leiria); 

• 3 Estações de Transferência (Pombal, Batalha e Ourém). 

 

Figura 31 - Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura (Fonte: 

VALORLIS43). 

 

Durante o ano 2012 a VALORLIS rececionou para tratamento nas suas 

instalações 103 948 ton de Resíduos Urbanos provenientes da recolha 

indiferenciada dos 6 municípios da sua área de intervenção. Este valor 

representa uma diminuição de cerca de 6,75% face a ano de 2011 

(VALORLIS, 2013). 

No Aterro Sanitário de Leiria durante o ano de 2012 foram rececionadas e 

tratadas 115 621 ton de resíduos sólidos, representando um decréscimo de 

3,0% face ao ano anterior. O Quadro seguinte mostra a comparação entre 

                                                           
43 VALORLIS - http://www.valorlis.pt/#/1,true,Valorlis,3// 
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as diferentes origens dos resíduos depositados no Aterro Sanitário, 

nomeadamente a recolha indiferenciada e os refugos (VALORLIS, 2013). 

Quadro 74 - Comparação entre as diferentes origens dos resíduos 

depositados no Aterro Sanitário de Leiria (Fonte: VALORLIS, 2013). 

 2011 2012 Variação 

Recolha Indiferenciada (ton) 97 586 90 102 -7,7% 

Refugos (ton) 21 619 25 519 +18,0% 

Totais (ton) 119 205 115 621 -3,0% 

 

Da análise do Quadro anterior é observável a diminuição da deposição 

direta em aterro dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada, cerca 

de 8%, devido à entrada em funcionamento da central de valorização 

orgânica e consequente desvio de resíduos para tratamento. Apesar do 

aumento de 18% na deposição de refugos, provenientes da central de 

valorização orgânica e da Estação de Triagem, a deposição global de 

resíduos no aterro diminuiu 3% face ao ano anterior (VALORLIS, 2013). 

No ano 2012 o peso da deposição direta de resíduos provenientes da 

recolha indiferenciada foi de 78% face aos 94,5% de 2010 (VALORLIS, 

2013). 

Pela análise do Gráfico abaixo apresentado, pode-se observar que a 

produção de resíduos sólidos na área de intervenção da VALORLIS tem 

vindo a diminuir e que valor de 2012 iguala o valor do ano 2000. 
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Gráfico 15 – Evolução da Produção de Resíduos Sólidos de 2000 a 2012 na 

área de intervenção da VALORLIS (Fonte: VALORLIS, 2013). 

 

No ano de 2007, a produção de resíduos urbanos na área de influência da 

VALORLIS corresponde a uma capitação média de cerca de 0,96Kg/hab.dia 

(VALORLIS, 2008). 

O Gráfico abaixo representa evolução da distribuição da entrega de resíduos 

provenientes da recolha indiferenciada por município entre 2011 e 2012, 

que registou uma diminuição de 6,75%. Todos os municípios contribuíram 

para a diminuição da quantidade de resíduos a tratar (VALORLIS, 2013). 

 

Gráfico 16 - Evolução da quantidade de resíduos entregue por município 

em 2011 e 2012 (Fonte: VALORLIS, 2013). 

 

Como se pode observar pelo Gráfico abaixo o concelho de Porto de Mós foi 

um dos concelhos que entregou menos resíduos provenientes da recolha 

indiferenciada. 
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Gráfico 17 - Repartição da quantidade de resíduos entregue pelos seis 

municípios da Alta Estremadura em 2012 (Fonte: VALORLIS, 2013). 

 

Segundo o INE, no município de Porto de Mós, em 2012, foram recolhidos 7 

970ton de RSU. 

A rede de pontos de recolha seletiva da VALORLIS tem vindo a aumentar de 

forma sustentável, tendo terminado o ano de 2012 com um total de 1 265 

pontos de recolha. Do total, 1 022 correspondem a locais com contentores 

para a deposição de resíduos das três fileiras, ou seja, papel/ cartão, 

embalagens plásticas/metálicas e vidro. Os restantes 243 pontos de recolha 

correspondem a pontos com contentores para apenas uma ou duas fileiras 

(VALORLIS, 2013). 

A nível de equipamentos instalados, nestes 1265 pontos de recolha existem 

um total de 3471 contentores. Comparativamente com o ano de 2011, o 

número de pontos de recolha aumentou cerca de 1,5%, sendo que em 

número absoluto, o ano de 2012 terminou com mais 64 contentores 

instalados (VALORLIS, 2013).  
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Quadro 75 - Total de Pontos de Recolha e Ecopontos por concelho (Fonte: 

VALORLIS, 2013). 

Concelho N.º de Pontos de Recolha N.º Ecopontos 

Batalha 82 67 

Leiria 528 422 

Marinha Grande 166 147 

Ourém 180 140 

Pombal 201 163 

Porto de Mós 108 83 

Total 1 265 1 022 

 

Os circuitos atualmente estabelecidos são 18 e estão organizados de forma 

sustentável, exigindo um contínuo e constante trabalho de otimização. Este 

trabalho, que decorre ao longo do ano, tem sempre em conta o crescimento 

da população, o número de pontos de recolha e os dados relativos aos 

enchimentos dos contentores. A diminuição do número de quilómetros a 

efetuar por circuito, e consequentemente a diminuição do consumo de 

combustível por parte das viaturas de recolha tem sido um outro objetivo 

estabelecido. As periodicidades de recolha variam ao longo do ano, tendo 

em conta a sazonalidade e as necessidades verificadas no terreno 

(VALORLIS, 2013). 

Em 2012 o quantitativo recolhido nos ecopontos foi de 9 489 toneladas (3 

207 ton de papel/cartão, 2 268 ton de embalagens plásticas/metálicas e 4 

014 ton de vidro). Este valor é inferior ao verificado no ano de 2011, sendo 

a diminuição verificada de -10,5%. Essa diminuição dos quantitativos 

recolhidos verificou-se nas três fileiras, sendo que para o caso do vidro e do 

papel/cartão essa tendência de decréscimo já se regista desde 2010. Em 

relação a 2011 houve um decréscimo de -15,7% na fileira do papel/cartão, 

-5,2% na fileira das embalagens e -8,9% na fileira do vidro (VALORLIS, 

2013). 

No Quadro abaixo apresenta-se a estimativa dos quantitativos recolhidos 

em cada fileira por concelho, esta estimativa foi elaborada com base no 

sistema de aquisição de dados registados pelas equipas de recolha no 

decorrer dos circuitos. 
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Quadro 76 - Estimativa dos quantitativos recolhidos por fileira em cada 

concelho em 2012 (Fonte: VALORLIS, 2013). 

Concelho Papel/Cartão (ton) 
Embalagens 

Plásticas/Metálicas 
(ton) 

Vidro (ton) 

Batalha 151 111 208 

Leiria 1 549 1 080 1 657 

Marinha Grande 419 297 419 

Ourém 551 346 701 

Pombal 384 284 769 

Porto de Mós 153 150 260 

Total 3 207 2 268 4 014 

 

Como se pode observar, pelo Quadro acima, o concelho de Porto de Mós foi 

um dos municípios que teve menor quantidade de resíduos provenientes da 

recolha seletiva. 

Todas as fileiras recolhidas seletivamente foram rececionadas nas 

instalações da VALORLIS. O vidro recolhido dos ecopontos foi recebido e 

armazenado num dos alvéolos do ecocentro, enquanto o papel/cartão e as 

embalagens de plástico e de metal foram recebidas na unidade de triagem 

(VALORLIS, 2013). 

Durante o ano de 2012 foram enviados para a indústria recicladora 9 335 

ton de materiais recicláveis. A origem dos materiais é predominantemente 

da recolha de ecopontos, no entanto são também significativos os 

quantitativos provenientes da recolha porta a porta, da recolha em 

empresas e instituições pertencentes à área de intervenção, e ainda os 

quantitativos provenientes da entrega de produtores nas instalações da 

VALORLIS. Comparativamente com 2011 registou-se um valor de -12,8% 

de material enviado para reciclagem (VALORLIS, 2013). 

Em termos de resíduos urbanos recolhidos por habitante, e segundo INE, 

em 2012, o valor do Pinhal Litoral é de 384kg/hab e o de Porto de Mós é de 

329kg/hab. Já relativamente aos resíduos urbanos recolhidos seletivamente 

por habitante o valor do Pinhal Litoral é de 58kg/hab e o de Porto de Mós é 

de 34kg/hab. 
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Em 2011, segundo o INE, os valores relativos aos resíduos urbanos 

recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino no Pinhal Litoral e no 

concelho de Porto de Mós estão descriminados no Quadro seguinte. 

Quadro 77 – Resíduos urbanos recolhidos por tipo de recolha e tipo de 

destino (valores em ton) (Fonte: INE). 

 
Recolha indiferenciada Recolha seletiva 

Aterro 
Valorização 
energética 

Valorização 
orgânica 

Valorização 
multimaterialAterro 

Valorização 
energética 

Valorização 
orgânica 

Valorização 
multimaterial

Pinhal 
Litoral 

68 052 0 16 342 348 6 000 0 95 8 974 

Porto 
de Mós 

5 920 0 1 319 731 112 0 9 703 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) trata 

dois tipos de resíduos: recicláveis e não recicláveis. Os primeiros são 

depositados pela população nos Ecopontos distribuídos pela área dos seis 

concelhos e, uma vez recolhidos e triados pela VALORLIS, são entregues em 

unidades de reciclagem. Os resíduos não recicláveis são depositados nos 

contentores para resíduos indiferenciados, sendo posteriormente recolhidos 

pelos serviços da Autarquia que os conduz até à Estação de Transferência 

(propriedade da VALORLIS), cessando aqui a sua responsabilidade. 

Posteriormente a empresa multimunicipal conduzirá os resíduos até ao seu 

Aterro Sanitário (CMPM, 2013b). 

Conforme referido anteriormente a recolha indiferenciada está a cargo da 

Câmara Municipal de Porto de Mós, que tem em operação 3 viaturas 

pesadas, cada uma com uma equipa constituída por um motorista e dois 

cantoneiros. Em Porto de Mós e Mira de Aire, é efetuada a recolha dos RSU 

em todos os dias da semana, à exceção do Domingo. Na vila do Juncal, a 

recolha é realizada três vezes por semana. Nas freguesias de São Bento e 

Serro Ventoso, os veículos camarários só recolhem o lixo uma vez por 

semana e nas restantes freguesias duas vezes. A deposição destes resíduos 

é efetuada em contentores de 1 100, 800 e 100 litros espalhados pelas 

diversas zonas de recolha (CMPM, 2013b). 

Uma vez recolhidos, os resíduos indiferenciados são entregues na Estação 

de Transferência de RSU, localizada em Alcanadas (concelho da Batalha), 
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onde sofrem uma primeira compactação, sendo depositados em contentores 

de grande capacidade para posteriormente serem transportados, pelos 

veículos da VALORLIS, para o Aterro Sanitário Intermunicipal. Aqui, os 

resíduos sofrem um novo processo de compactação seguido de 

enfardamento, sendo então depositados nas células existentes no Aterro 

(CMPM, 2013b). 

A opção de criação de estações de transferência apresenta vantagens para 

os circuitos de recolha distantes do local de destino final dos resíduos, pois 

diminui os gastos elevados de transporte nos veículos de recolha, bem 

como o desgaste que lhes é imposto. Outra vantagem é a redução de 

tráfego de veículos destinados à unidade de tratamento ou destino final, 

estando assegurada a estanquicidade dos contentores (não havendo cheiros 

nem escorrências) (CMPM, 2013b). 

O Aterro Sanitário da VALORLIS, construído na fronteira entre os concelhos 

de Leiria e Marinha Grande, obedece a todos os critérios de boa gestão 

ambiental, sendo constituído por uma área de instalações de apoio (edifício 

técnico/ administrativo, unidade de triagem – para separação dos RSU -, 

ecocentro e unidade de tratamento complementar – compactação), três 

células de deposição de RSU e uma ETAR (onde é realizado o pré-

tratamento dos lixiviados). À medida que as células de deposição forem 

sendo preenchidas, a VALORLIS procederá à sua recuperação natural, 

através da criação de espaços verdes e da sua integração paisagística no 

meio envolvente (CMPM, 2013b). 

O Aterro possui um sistema de pré-tratamento de lixiviados que 

posteriormente são conduzidos à ETAR de Leiria para continuação do 

tratamento. Por sua vez, o biogás produzido é captado e conduzido até uma 

unidade de geração de energia elétrica, onde é utilizado como combustível. 

A energia assim produzida, poderá ser consumida nas instalações da 

VALORLIS ou injetada na Rede Elétrica Nacional (CMPM, 2013b). 

Os resíduos obtidos através da recolha seletiva são depositados ou nos 

ecopontos ou diretamente no Ecocentro (localização partilhada com a 

estação de transferência). A recolha dos materiais depositados nos 

ecopontos é realizada por veículos da VALORLIS segundo circuitos 
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independentes para cada tipo de material, utilizando para o efeito viaturas 

específicas, dotadas de dispositivos de elevação dos contentores. Foram 

definidos dezassete circuitos de recolha, dos quais catorze são diurnos e 

cinco são noturnos. O concelho de Porto de Mós é abrangido por dois dos 

circuitos – D1 (Maceira - Porto de Mós) e D2 (Serra de Aire - Mira de Aire) 

(CMPM, 2013b). 

À semelhança do que acontece com os resíduos não recicláveis, estes 

resíduos são depositados, numa primeira fase, em contentores de grandes 

dimensões instalados na estação de transferência, de onde são 

posteriormente transportados para a Estação de Triagem (localizada nas 

instalações do Aterro Sanitário de Leiria). Na Estação de Triagem ocorre a 

separação dos resíduos provenientes da recolha seletiva, classificando-os 

por tipo de material, e retirando tudo o que não é possível reciclar. Após a 

triagem, as frações são compactadas e enfardadas e o material fica pronto 

para ser expedido para as indústrias de reciclagem respetivas (CMPM, 

2013b). 

A recolha de “monstros domésticos” ou “monos” (objetos de grandes 

dimensões que não cabem nos contentores disponíveis – por exemplo, 

mobílias, eletrodomésticos ou colchões) é efetuada pela Câmara Municipal, 

mediante pedido telefónico dos interessados (que devem colocar o objeto a 

ser recolhido junto ao contentor que lhes é mais próximo), podendo, ainda, 

proceder-se diretamente à sua deposição no Ecocentro (CMPM, 2013b). 

Na generalidade, em matéria de RSU, pode considerar-se que o concelho 

possui um bom nível de serviço, quer em matéria de recolha indiferenciada, 

quer mesmo em termos de recolha seletiva de resíduos. Assim sendo 

apenas se recomenda uma monitorização frequente por parte das entidades 

com responsabilidade neste domínio, no sentido de averiguar da 

necessidade de introdução de novos equipamentos de deposição ou de 

substituição dos existentes, em particular decorrentes da criação de novas 

áreas urbanas, equipamentos coletivos ou atividades económicas. 

Importará também assegurar a expansão do sistema de recolha seletiva à 

zona Sul do concelho, nomeadamente à freguesia de São Bento, onde se 
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verifica a ausência de ecopontos na maioria dos aglomerados (CMPM, 

2013b). 

O facto do concelho de Porto de Mós integrar um sistema multimunicipal, 

tem como consequência o facto de não ser possível analisar o concelho e 

atuar neste domínio de forma isolada, uma vez que, numa ótica de gestão 

integrada do sistema, a VALORLIS avaliará as necessidades, as carências e 

os problemas a uma escala intermunicipal (CMPM, 2013b). 

Assim, segundo o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de 

Mós estão previstas duas Unidades de Valorização de Resíduos. 

O Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos 2007-2016 

(PERSU II), publicado pela Portaria n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro, tem 

em vista a aplicação de medidas que permitam aumentar a eficiência e a 

eficácia das práticas de gestão de RSU, na prossecução de uma otimização 

global e integrada, e de um cada vez menor recurso à deposição em aterro 

através da maximização da reciclagem e, subsidiariamente, de outras 

formas de valorização (MAOTDR, 2007b). 

A estratégia vertida neste plano implica um investimento e um esforço de 

todos os agentes envolvidos, designadamente ao nível da implementação de 

melhores práticas de gestão de RSU, entendido como indispensável para 

atingir desafios como os da prevenção da produção, da maximização da 

reciclagem e da minimização da deposição em aterro. O principal desafio e 

o primeiro desiderato deste Plano estratégico é a sustentabilidade nos seus 

três pilares – ambiental, social e económico (MAOTDR, 2007b). 

Assim, o PERSU II constitui um instrumento estratégico diretor da gestão de 

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 (MAOTDR, 2007b).  

No PERSU II são claramente definidas as metas a atingir e ações a 

implementar tendo em consideração a necessidade de assegurar o 

cumprimento dos objetivos de desvio de resíduos urbanos biodegradáveis 

de aterro, na sequência da Diretiva n.º 1999/31/CE do Conselho, de 26 de 
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Abril, relativa à deposição em aterro, transposta pelo DL n.º 152/2002, de 

23 de Maio, bem como os objetivos de reciclagem e valorização, 

decorrentes das Diretivas n.os 94/62/CE, de 20 de Dezembro e 2004/12/CE, 

de 11 de Fevereiro, relativas à gestão de embalagens e resíduos de 

embalagens, transpostas para ordem jurídica interna pelos DL n.os 

366‑A/97, de 20 de Dezembro, 162/2000, de 27 de Julho, e 92/2006, de 25 

de Maio (MAOTDR, 2007b). 

Tendo em conta o importante papel dos Sistemas Intermunicipais, 

Multimunicipais e Municípios como agentes da estratégia, estabelecem‑se 

no PERSU II as regras orientadoras da disciplina a definir pelos planos 

multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação, em conformidade 

com o disposto no artigo 15.º do DL n.º 178/2006, de 5 de Setembro 

(MAOTDR, 2007b). 

As linhas orientadoras estratégicas definidas pelo PERSU II são as 

seguintes: 

• Reduzir, reutilizar, reciclar; 

• Separar na origem; 

• Minimizar a deposição em aterro; 

• “Waste to Energy” para a fração “resto” (não reciclável); 

• “Protocolo de Quioto”: compromisso determinante na política de 

resíduos; 

• Informação validada a tempo de se poderem tomar decisões; 

• Estratégia de Lisboa: Sustentabilidade dos sistemas de gestão 

(MAOTDR, 2007b). 

Para concretização das linhas orientadoras estratégicas acima referidas 

preconizam‑se cinco Eixos de Atuação que devem estruturar e 

consubstanciar a estratégia do PERSU II, no período de 2007 a 2016, e cuja 

implementação decorre da aplicação de medidas específicas para cada um 

deles: 

Eixo I – Prevenção: Programa Nacional; 

Eixo II – Sensibilização/Mobilização dos cidadãos; 

Eixo III – Qualificação e otimização da gestão de resíduos; 
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Eixo IV – Sistema de Informação como pilar de gestão dos RSU; 

Eixo V – Qualificação e otimização da intervenção das entidades 

públicas no âmbito da gestão de RSU (MAOTDR, 2007b). 

Em termos de objetivos macro de gestão de RSU, nomeadamente no que se 

refere à reciclagem e valorização de resíduos de embalagem e à deposição 

de resíduos urbanos biodegradáveis em aterros, o PERSU II define a nível 

nacional: 

• Valorização total de resíduos de embalagem em 2011: superior a 

60%; 

• Reciclagem total de resíduos de embalagem em 2011: 55-80%; 

• Reciclagem de resíduos de embalagem de vidro em 2011: superior a 

60%; 

• Reciclagem de resíduos de embalagem de papel e cartão em 2011: 

superior a 60%; 

• Reciclagem de resíduos de embalagem de plástico em 2011: superior 

a 22,5%; 

• Reciclagem de resíduos de embalagem de metais em 2011: superior 

a 50%; 

• Reciclagem de resíduos de embalagem de madeira em 2011: superior 

a 15%; 

• Em Janeiro 2006, os resíduos urbanos biodegradáveis destinados a 

aterros devem ser reduzidos para 75% da quantidade total (em peso) 

de resíduos urbanos biodegradáveis produzidos em 1995; 

• Em Janeiro 2009, os resíduos urbanos biodegradáveis destinados a 

aterros devem ser reduzidos para 50% da quantidade total (em peso) 

de resíduos urbanos biodegradáveis produzidos em 1995; 

• Em Janeiro 2016, os resíduos urbanos biodegradáveis destinados a 

aterros devem ser reduzidos para 35% da quantidade total (em peso) 

de resíduos urbanos biodegradáveis produzidos em 1995 (MAOTDR, 

2007b). 

Segundo o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, no 

caso do município de Porto de Mós, considera-se que a sua integração num 
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sistema multimunicipal de recolha e tratamento de RSU, contribui para 

atingir estes objetivos nacionais. 

 

As infraestruturas de abastecimento de água, de saneamento e recolha de 

resíduos vêm referenciadas no Plano de Ordenamento do Território da 

Região Centro (PROT-Centro), num dos sistemas estruturantes, 

nomeadamente, o “Sistema de Proteção e Valorização Ambiental”. No 

domínio desde sistema o modelo estratégico de intervenção desenvolve-se 

segundo duas vertentes: (1) o desenvolvimento de intervenções que 

valorizem as especificidades ambientais do território e que promovam a sua 

sustentabilidade e (2) o desenvolvimento de medidas de qualificação das 

áreas territoriais com evidentes problemas ambientais ou de salvaguarda 

daquelas que são consideradas de elevado valor ecológico/ambiental. 

Segundo PROT-Centro “no que respeita os recursos hídricos, a Região 

Centro dispõe das principais reservas de água com origem exclusivamente 

nacional, que registam, no entanto, níveis elevados de poluição possuindo 

passivos ambientais cuja abordagem integrada é urgente. Nomeadamente 

no Centro Litoral, o desenvolvimento urbano-industrial difuso, coexiste com 

a prática de uma agricultura e pecuária intensivas, com a consequente 

pressão sobre as principais bacias hidrográficas e qualidade dos solos, os 

quais apresentam, por esse facto, elevado potencial de contaminação. No 

saneamento básico registam-se baixas taxas de cobertura em alguns 

concelhos, mas o problema principal reside no atraso verificado na entrada 

em funcionamento dos sistemas de recolha e tratamento de águas 

residuais”. 

De acordo com este plano regional “os índices de recolha seletiva de 

resíduos sólidos (2,4% do total de resíduos) são bastante inferiores aos 

valores médios nacionais. Por seu lado, a Região Centro é a terceira região 

produtora de resíduos industriais. O aumento da produção de resíduos 

industriais e a quase inexistência de infraestruturas de deposição e 

tratamento (exceção do caso da ECTRI de Águeda para os resíduos do 

sector de tratamentos de superfície e metalúrgico, e dos aterros para RIB 
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de Castelo Branco e Leiria) exige a implementação de um sistema integrado 

de gestão de resíduos industriais”. 

O PROT-Centro apresenta um conjunto de normas orientadoras, que se 

organizam em torno de quatro grupos: 

• Normas Gerais (G); 

• Normas Específicas por Domínio de Intervenção (DI); 

• Normas Específicas de Base Territorial (TG); 

• Orientações de Política Sectorial (OS). 

No que diz respeito às normas específicas por domínio de intervenção existe 

um capítulo dedicado ao “Sistema de Proteção e Valorização Ambiental”, 

onde se identifica: 

• DI65. Em termos de infraestruturas ambientais, no âmbito da 

captação e distribuição de água para abastecimento e drenagem, 

transporte e tratamento de águas residuais é necessário: 

1.  Promover, por parte da administração central, a cooperação 

territorial de âmbito supra-municipal, na programação e gestão de 

infraestruturas e equipamentos coletivos, tendo em vista a 

obtenção de economias de escala e ganhos de eficiência; 

2. Centrar o processo de cooperação no desenvolvimento de soluções 

de captação de água superficial por sistemas plurimunicipais ou 

intermunicipais, com alargamento de âmbito de concessão destas 

empresas à distribuição de água em baixa e integração dos 

serviços prestados por estas empresas às áreas da recolha, 

drenagem e tratamento de águas residuais; 

3. Reconverter os pequenos sistemas de captação e abastecimento 

de água, promovendo a expansão dos sistemas plurimunicipais, 

sujeitando-a a condições de viabilidade técnica e económica; 

4. Assegurar o índice de atendimento mínimo de 95%, ao nível do 

abastecimento de água, até ao ano de 2013, nos concelhos que 

apresentam índice inferior; 
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5. Assegurar o índice de atendimento mínimo de 90%, ao nível da 

recolha, drenagem e tratamento de águas residuais, até ao ano de 

2013, nos concelhos que apresentam índice inferior; 

6.  Assegurar a diminuição progressiva das perdas de água em 

sistemas de abastecimento de água, visando atingir até 2020, um 

nível de 15%, de acordo com o preconizado no PNA, reabilitando, 

renovando e remodelando algumas redes de abastecimento; 

7. Promover a garantia do fornecimento de água de abastecimento 

público classificada como de BOA qualidade, diminuindo 

drasticamente a elevada percentagem de incumprimento legal, 

nos parâmetros de qualidade monitorizados na Rede de Qualidade 

da Água da Região Centro; 

8. Garantir a eficácia e a eficiência dos sistemas de recolha, 

drenagem e tratamento de águas residuais, em especial os 

sistemas que efetuam a rejeição dos efluentes tratados, para 

locais identificados como Zonas Sensíveis incluindo as Zonas 

Vulneráveis; 

9. Fomentar o desenvolvimento de sistemas plurimunicipais ou 

intermunicipais económicos e tecnicamente viáveis para captação 

de água superficial em substituição de captações subterrâneas; 

10.Promover a adoção de soluções técnicas integradas para o 

tratamento de águas residuais de proveniência agropecuária, 

preferencialmente de suiniculturas e de explorações de bovinos; 

11. Promover a reutilização de águas residuais tratadas em usos 

compatíveis (rega de espaços verdes, lavagens, descargas em 

instalações sanitárias, …); 

12. A efetiva redução dos teores de nitratos nas águas residuais 

urbanas ou agroindustriais após tratamento, principalmente nas 

zonas classificadas como Zonas Vulneráveis (“Diretiva Nitratos”); 

13. Desenvolver unidades de valorização de efluentes, resíduos e 

lamas provenientes de agroindústrias e explorações 
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agropecuárias, de forma a proteger e simultaneamente valorizar 

os solos (através da incorporação de matéria orgânica de 

qualidade) e os recursos hídricos, e a fomentar a produção de 

energias renováveis (bio-digestão), privilegiando soluções 

coletivas e multissectoriais. 

• DI66. No domínio dos resíduos, é necessário: 

1. Assegurar o aumento dos índices de reciclagem e valorização de 

resíduos através da implementação, ampliação e incremento da 

recolha seletiva multimunicipal, com a criação de ecocentros para 

receção de resíduos não passíveis de recolha nos sistemas de 

RSU, recolha seletiva da fração orgânica e recuperação com 

valorização de biogás (aterros e unidades de biometanização); 

2. Promover a instalação de sistemas de recolha e deposição final de 

resíduos industriais não perigosos como meio de aumentar a 

competitividade do tecido industrial da região; 

3. Operacionalizar soluções de encaminhamento dos resíduos 

industriais perigosos produzidos na Região para unidades de 

tratamento e valorização públicas e privadas devidamente 

licenciadas; 

4.  Promover a retoma de formas de recolha seletiva de resíduos 

porta a porta, potencialidade de maior colaboração por parte da 

população, prática potenciadora de um binómio qualidade de 

resíduo/custo de operacionalização mais aceitável; 

5.  Promover a adoção de soluções técnicas integradas para o 

tratamento de resíduos provenientes de aviários. 

 

 

Rede viária 

A rede viária da região é constituída por estradas de diversas classificações 

que formam uma malha hierarquizada, oferecendo diversos níveis de 
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serviço, de forma a garantir a acessibilidade necessária, consoante as 

exigências da procura atual e prevista. 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e aprovado pelo DL n.º 222/98, 

de 17 de Julho, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, e pelo DL n.º 

182/2003, de 16 de Agosto, constitui a figura de planeamento que define a 

classificação e as caraterísticas das atuais estradas e onde se especificam as 

políticas de investimento neste domínio.  

Perspetivando-se a modernização da estrutura viária nacional, a 

implementação do PRN pressupõe, sobretudo, o aumento da eficácia do 

transporte rodoviário de pessoas e bens, o aumento da segurança de 

circulação e a melhoria do meio ambiente. 

O plano rodoviário nacional define a rede rodoviária nacional do continente, 

que desempenha funções de interesse nacional ou internacional. A rede 

rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede 

nacional complementar (DL n.º 182/2003). 

A rede nacional fundamental integra os itinerários principais (IP), que são 

as vias de comunicação de maior interesse nacional, servem de base de 

apoio a toda a rede rodoviária nacional, e asseguram a ligação entre os 

centros urbanos com influência supra-distrital e destes com os principais 

portos, aeroportos e fronteiras (DL n.º 182/2003).  

Já a rede nacional complementar é formada pelos itinerários 

complementares (IC) e pelas estradas nacionais (EN), em que os itinerários 

complementares são as vias que, no contexto do plano rodoviário nacional, 

estabelecem as ligações de maior interesse regional, bem como as 

principais vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de Lisboa 

e Porto. A rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede 

nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou 

supraconcelhia, mas infra-distrital (DL n.º 182/2003). 

A rede nacional de autoestradas é formada pelos elementos da rede 

rodoviária nacional especificamente projetados e construídos para o tráfego 

motorizado, que não servem as propriedades limítrofes e que: exceto em 

pontos especiais ou que temporariamente disponham de faixas de rodagem 
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distintas para os dois sentidos de tráfego, as quais serão separadas uma da 

outra por uma zona central não destinada ao tráfego ou, excecionalmente, 

por outros dispositivos; não tenham cruzamentos de nível com qualquer 

outra estrada, via-férrea ou via de elétricos ou caminho de pé posto; e 

estejam especialmente sinalizados como autoestrada (DL n.º 182/2003). 

Todos os lanços das estradas da rede rodoviária nacional poderão, mediante 

despacho do ministro da tutela do sector rodoviário, ser dotados de 

caraterísticas de autoestrada, a fim de garantirem as condições de serviço 

estabelecidas nos n.os 2 e 3 do artigo 6º, quando os regimes de procura 

previstos assim o exigirem. 

As comunicações públicas rodoviárias do continente, com interesse 

supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional, serão 

asseguradas por estradas regionais (ER). Estas estradas asseguram uma ou 

várias das seguintes funções: 

• Desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, costeiras e 

outras de interesse turístico; 

• Ligação entre agrupamentos de concelhos constituindo unidades 

territoriais; 

• Continuidade de estradas regionais nas mesmas condições de 

circulação e segurança (DL n.º 182/2003). 

As estradas não incluídas no plano rodoviário nacional integrarão as redes 

municipais, mediante protocolos a celebrar entre a Junta Autónoma de 

Estradas e as câmaras municipais e após intervenções de conservação que 

as reponham em bom estado de utilização ou, em alternativa, mediante 

acordo equitativo com a respetiva autarquia. Poderão ainda ser integradas 

nas redes municipais, nas mesmas condições das estradas referidas no 

número anterior e mediante despacho do ministro da tutela do sector 

rodoviário, as estradas regionais (ER). As estradas classificadas para 

integração nas redes municipais, até à receção pelas respetivas autarquias, 

ficaram sob tutela da Junta Autónoma de Estradas, que, entretanto, lhes 

assegurará padrões mínimos de conservação (DL n.º 182/2003). 
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Figura 32 - Extrato do PRN 2000 para a região em estudo (Plano 

Rodoviária Nacional 200044). 

 

As vias integradas na Rede Nacional, as quais, atendendo aos seus padrões 

de conceção, construção e exploração, deverão corresponder mais 

adequadamente às exigências funcionais impostas pela sua inerente 

utilização por parte do tráfego de penetração e de atravessamento, são as 

que asseguram as acessibilidades externas do município de Porto de Mós. 

Assim, de acordo com o disposto no âmbito do PRN2000, o concelho de 

Porto de Mós é servido pelos seguintes troços da Rede Nacional 

Complementar: 

• o IC2 e o IC9 (sublanço IC2 - Nó de Fátima/A1); 

• as EN8 e EN243 (CMPM, 2013b). 

                                                           
44 Plano Rodoviária Nacional 2000 - DL n.º 182/2003, de 16 de Agosto 
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Segundo o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, 

este conjunto de vias assegurará efetivamente as principais ligações 

concelhias ao exterior, sendo contudo de salientar as funções 

desempenhadas pela antiga EN242-4 (desclassificada/a desclassificar) a 

este nível, nomeadamente, pelo facto de assegurar a ligação mais direta ao 

IC1/A8 (Nó de Pataias) na direção Noroeste (CMPM, 2013b). 

Por último, no que diz respeito às acessibilidades às sedes de concelho mais 

próximas – de entre as quais se salienta, naturalmente, a elevada 

polaridade exercida pela Cidade de Leiria –, para além da acessibilidade 

assegurada pelo IC2 (Leiria, Batalha e Rio Maior) e pelas EN8 e EN243 

(Alcobaça e Alcanena, respetivamente), merecem referência destacada as 

ligações a Fátima (e ao Nó da A1) e a Ourém, cujo trajeto mais favorável é 

estabelecido através de vias municipais com caraterísticas claramente 

inadequadas à importância das funções desempenhadas, circunstância que 

foi solucionada na sequência da construção do IC9 (CMPM, 2013b). 

As restantes ligações externas, na maioria dos casos asseguradas por vias 

municipais, servem igualmente acessibilidades locais aos concelhos 

limítrofes, com reduzida importância a nível concelhio, assumindo apenas 

alguma relevância relativamente a regiões mais periféricas do território. 

Contudo, pelas funções de natureza supraconcelhia desempenhadas, deverá 

ser dada particular atenção a estas vias, assegurando a sua adequada 

conservação e beneficiação, através de ações que envolvam as várias 

autarquias limítrofes servidas (CMPM, 2013b). 

O Relatório de Proposta da 1 ª revisão do PDM de Porto de Mós, assume 

como objetivo prioritário a melhoria das acessibilidades externas, pelo que o 

aumento dos índices de mobilidade e de acessibilidade interna tem também 

um papel determinante no âmbito do desenvolvimento económico e social 

do concelho, promovendo condições de maior equilíbrio entre as suas 

diferentes zonas (CMPM, 2013b). 

A Vila de Porto de Mós, apesar da sua localização geográfica excêntrica, 

assume uma relativa centralidade relativamente à esmagadora maioria dos 

polos concelhios de maior relevância a este nível, verificando-se distâncias 

da mesma ordem de grandeza nas ligações a polos urbanos situados em 
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diferentes quadrantes, beneficiando as respetivas acessibilidades da 

configuração radial da rede e, globalmente, das satisfatórias caraterísticas 

de grande parte das vias utilizadas (CMPM, 2013b). 

Assim, globalmente, pode considerar-se como elevada a média a 

acessibilidade interna, com a maioria das sedes de freguesia situadas a 

distâncias inferiores aos 10km em relação a Porto de Mós o que, atendendo 

à dimensão espacial do território e aos condicionalismos de natureza 

orográfica existentes, se deve considerar como um fator positivo, sendo as 

zonas Sul e Nascente as mais desfavorecidas a este nível (CMPM, 2013b). 

Embora o grau de dependência relativamente à sede de concelho (associada 

a serviços, equipamentos, emprego, ensino, etc.) constitua um fator 

determinante na matriz de mobilidade interna, é de referir que, alguns 

aglomerados urbanos territorialmente mais periféricos mantêm igualmente 

relações de proximidade com concelhos limítrofes, realçando a importância 

assumida pela sua eficaz ligação aos eixos que asseguram acessibilidades 

exteriores (CMPM, 2013b). 

 

A hierarquização da rede viária traduz-se na identificação dos diferentes 

níveis de funções a exercer pelas vias, tendo em vista o seu agrupamento 

em sistemas funcionais, por forma a atingir uma progressiva uniformização 

das caraterísticas físicas em cada um deles, garantindo assim uma 

adequada continuidade do respetivo grau de operacionalidade. Desta forma, 

a adoção de uma correta hierarquização viária permite igualmente uma 

melhor leitura da rede por parte dos utentes – dadas as evidentes 

diferenças em termos de traçado, pavimentação, sinalização, etc., que 

deverão existir entre vias de diferentes sistemas funcionais –, permitindo 

ainda um adequado ordenamento das várias intersecções da rede. Por outro 

lado, a hierarquização viária é também indispensável à definição dos 

diferentes níveis de proteção a garantir às vias, ou seja, à definição das 

respetivas limitações à ocupação do solo marginal, em especial a dimensão 

das zonas “non ædificandi” (CMPM, 2013b). 
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Finalmente, no que diz respeito às caraterísticas físicas das vias que 

integram a Rede Municipal, constitui objetivo primordial a garantia de níveis 

de serviço adequados às diferentes funções asseguradas, traduzidos ao 

nível da velocidade de circulação, das condições de segurança, de economia 

e de conforto de utilização, tendo em consideração a capacidade técnica e 

financeira da Autarquia (CMPM, 2013b). 

Deste modo, tanto ao nível do traçado – em planta e em perfil longitudinal 

–, como dos perfis transversais-tipo e das caraterísticas dos pavimentos, 

deverão ser adotados parâmetros que permitam a utilização das vias em 

condições aceitáveis, face à procura de tráfego prevista, procurando 

minimizar os custos associados à sua construção e conservação, sendo de 

salientar a elevada extensão da Rede Municipal, fator que, se acentuará 

com a desclassificação dos diferentes troços de antigas EN e a sua 

consequente passagem à jurisdição municipal (CMPM, 2013b). 

Assim, como é prática corrente em Planeamento de Transportes, no 

Relatório de Proposta da 1.ª revisão do Porto de Mós foi proposta uma 

hierarquização viária baseada na classificação funcional das vias (não 

necessariamente coincidente com a sua classificação administrativa), tendo 

estas sido agrupadas em três sistemas funcionais, aos quais estão 

associadas diferentes caraterísticas e exigências operacionais e que, 

sucintamente, se podem caraterizar da seguinte forma: 

• Sistema Primário: integra as vias mais importantes da rede, tendo 

como função assegurar as principais ligações ao exterior, servindo 

tráfegos de penetração e de atravessamento e, ainda, algumas 

ligações internas de maior importância e extensão, formando assim a 

base da estrutura viária concelhia, garantindo prioritariamente a 

função mobilidade (CMPM, 2013b). 

o  Integra a totalidade das vias da Rede Nacional e, ainda, a 

antiga EN242-4 (a integrar a Rede Municipal na sequência da 

sua desclassificação), cuja inclusão neste sistema hierárquico 

deriva das funções desempenhadas, quer no âmbito das 

deslocações concelhias, quer pela sua importância de natureza 

supramunicipal – acesso ao IC1/A8 (a Poente) e à Marinha 
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Grande –, servindo, desta forma, tráfegos de atravessamento 

com alguma relevância (CMPM, 2013b). 

Dadas as suas funções e caraterísticas físicas, as vias 

integradas neste sistema funcional deverão ficar sujeitas às 

maiores restrições em termos de proteção às respetivas faixas 

marginais, constituindo a definição desta hierarquia um 

processo dinâmico, cuja redefinição dependerá, em primeira 

instância, da evolução futura da rede (CMPM, 2013b).  

Relativamente aos investimentos planeados ao nível da Rede 

Nacional (IC2 e IC9), os mesmos naturalmente integram este 

Sistema Primário (conforme se depreende pela leitura da peça 

desenhada n.º 02), sendo de realçar que, a sua efetiva 

concretização implicará algumas alterações ao nível das 

funções atribuídas à rede existente, representando um 

contributo muito importante na melhoria dos padrões de 

mobilidade e das acessibilidades concelhias (CMPM, 2013b). 

Assim farão parte do sistema primário as seguintes vias: 

� Existentes: EN1, EN8, EN 243, antiga EN 242-4, IC2 e 

IC9. 

� Propostas: IC2 (troço em construção e respetivas 

variantes em estudo), variante a Porto de Mós e variante 

a Mira de Aire (parte desta via é a reformular, uma vez 

que este troço será implementado sobre uma via já 

existente; são apresentadas duas alternativas de 

traçado para o troço final da via) (CMPM, 2013b). 

Relativamente aos traçados do IC2 em estudo, foram 

representadas na peça desenhada quatro alternativas, sendo 

que uma delas corresponde à beneficiação do atual IC2 

(alternativa 3) (CMPM, 2013b). 
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• Sistema Secundário: integra as vias cujas funções principais 

consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e os outros polos 

geradores de tráfego entre si e à sede do concelho, bem como 

assegurar ligações alternativas de importância secundária ao 

exterior, devendo garantir, de uma forma equilibrada e variável, as 

funções mobilidade e acessibilidade (CMPM, 2013b). 

o Para além da antiga EN362, cujas funções foram já 

anteriormente salientadas, será formado pelas principais vias 

da Rede Municipal, destacando-se algumas das que asseguram 

acessibilidades externas secundárias ou a ligação entre zonas 

significativas do território: 

� na região poente do território, a Estrada Municipal 

(EM)546 e a EM547, que efetuam ligações à ant. EN356 

na direção Noroeste (prox. Maceira) a partir do IC2 (São 

Jorge/EN243) e da EN8 (Cruz da Légua), 

respetivamente; 

� a EM543 que assegura ligação a freguesia de Alqueidão 

da Serra e, a Norte, à EN356 (prox. Reguengo do Fetal); 

�  o eixo formado pelas vias I e J (sem classificação 

administrativa atribuída) que, a partir da EM543, se 

desenvolve na direção Nordeste na ligação à freguesia 

de São Mamede (concelho da Batalha), constituindo a 

opção mais direta e favorável de ligação entre Porto de 

Mós e Fátima; 

� a Via T que se desenvolve na direção Norte a partir de 

Mira de Aire, estabelecendo a ligação à EM591 (Vale de 

Barreiras) e, via S. Mamede, a Fátima e ao respetivo Nó 

da A1; 

� o eixo EM555 - CM1349 e a EM506 que constituem a 

estrutura essencial da rede viária da zona montanhosa 

situada a Sul (serras de São Bento e de Santo António), 
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assegurando esta última uma ligação secundária ao 

concelho de Alcanena (via ant. EN361) (CMPM, 2013b). 

Os restantes troços inseridos neste sistema funcional 

asseguram essencialmente ligações intra-municipais (parte da 

EN243, EM546, EM591, CM1269, CM1269-1, CM1348, CM1354 

via F, via N, via O, via P via Q, via Y, via Ai, via Am, variante a 

Alqueidão e variante a Mendiga), destacando-se em particular 

as estabelecidas entre os principais núcleos urbanos e a sede 

de concelho, tendo sido a sua importância, no contexto da 

rede. 

Relativamente às vias integradas no sistema proposto ou a 

reformular foram identificadas as seguintes: via Al (variante a 

Pragosa), ligação entre os vários troços da variante de 

Alqueidão, a Este do aglomerado, e EM 545 (CMPM, 2013b). 

As vias integradas neste sistema funcional caraterizam-se por 

parâmetros de oferta bastante menos exigentes em termos de 

mobilidade, devendo contudo garantir elevados padrões de 

acessibilidade, quer por servirem acesso a propriedades 

marginais, quer, nalguns casos, pela sua inserção em meio 

urbano, devendo, sobretudo nestas situações, proporcionar 

adequadas condições de segurança (CMPM, 2013b). 

 

• Sistema Terciário: constituído pelas vias municipais menos 

importantes e desempenhando, fundamentalmente, a função 

acessibilidade, assegura o acesso local a pequenos aglomerados 

polarizados por sedes de freguesia ou outros núcleos de maior 

dimensão, podendo ainda servir algumas ligações de importância 

local ao exterior (CMPM, 2013b). 

o Integra as restantes vias do sistema concelhio, essencialmente 

constituído por caminhos municipais, rurais ou agrícolas – 

incluindo um número significativo de vias sem classificação 

administrativa atribuída que, para efeitos de análise, 
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entendemos designar por letras (vias A a Ah) – e, na maioria 

dos casos, por troços curtos formados por ramificações dos 

eixos principais (CMPM, 2013b). 

Asseguram ligações de interesse local e importância variável, 

tal como o acesso a aglomerados de pequena dimensão 

situados em zonas do território com um povoamento mais 

rarefeito, pelo que se propõe a continuação da política que 

vem sendo desenvolvida pela Autarquia, procedendo à sua 

beneficiação. Dadas as suas funções e caraterísticas físicas 

são, naturalmente, aquelas que ficarão sujeitas às menores 

restrições em termos de proteção e condicionalismos de 

ocupação marginal (CMPM, 2013b). 

Para além das vias integradas nos três sistemas funcionais atrás descritos 

existe um conjunto considerável de caminhos rurais e estradas florestais 

(alguns deles com caraterísticas bastante razoáveis), assumindo 

importância no âmbito do escoamento da produção florestal e agrícola do 

concelho e, nalguns casos, como percursos de interesse turístico e 

recreativo. Atendendo à sua natural sensibilidade, será expectável a 

existência de uma congregação de esforços entre as diversas entidades no 

sentido de assegurar a sua satisfatória manutenção ou, mesmo, a 

realização de intervenções que permitam dotá-los de caraterísticas 

adequadas ao desempenho de funções mais relevantes (CMPM, 2013b). 

Em termos de perspetivas de evolução futura da rede decorrentes das 

intervenções previstas, quer a nível nacional e regional, com a gradual 

implementação do PRN2000, quer a nível local, através da reclassificação 

viária prevista ao abrigo do mesmo, construção de novas vias ou da 

beneficiação das existentes - tendo em particular atenção aquelas que mais 

diretamente se relacionam com a melhoria da mobilidade e das 

acessibilidades concelhias, sendo neste domínio essencial a auscultação 

prévia das diferentes entidades envolvidas (C. M. de Porto de Mós e EP – 

Estradas de Portugal) - no sentido de permitir o estabelecimento de uma 

adequada planificação dos investimentos previstos, quer em termos 

temporais, quer em termos quantitativos (CMPM, 2013b). 
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Assim, de acordo com CMPM, 2013b, a implementação recente de algumas 

das vias integradas na Rede Nacional permitiu uma melhoria sensível das 

suas ligações exteriores de nível nacional, regional e, mesmo, local, 

salientando-se as seguintes: 

• Relativamente ao IC2, está prevista a curto prazo a construção da 

“Variante da Batalha”, com um traçado de raiz entre o Chão da Feira 

(Nó com o IC9) e o Nó de Parceiros da A8 (IC36); 

o Está em estudo o traçado alternativo do IC2 (troço atual, 

previsivelmente, a desclassificar), estabelecendo ligação à rede 

concelhia através do Nó de Chão da Feira, com a atual EN1 

(IC2) e com a EN8; 

• A construção dos sublanços Nazaré - Alcobaça, Chão da Feira (IC2) - 

Fátima (IP1/A1) e Fátima -Ourém (Alburitel) - Tomar (IC3) do IC9, 

infraestrutura que assume uma importância estratégica, sobretudo ao 

nível das acessibilidades externas concelhias, promovendo 

igualmente o desvio de parte substancial do tráfego que efetua o 

atravessamento transversal desta zona do território – e da Vila de 

Porto de Mós –, como sucede no caso das ligações entre o IC2 e o Nó 

de Fátima da A1; 

o Relativamente ao sublanço IC2 - Fátima, este terá o seu início 

no Chão da Feira – ligação à “Variante à Batalha” e à EN8 – e 

atravessará parte da zona Norte do concelho, estando previsto 

que venha a estabelecer um único nó de ligação com a EN243, 

a Nordeste da Sede de concelho, junto ao Parque Industrial; 

• A conclusão do IC36, entre o IC2 e o Nó de Leiria do IP1/A1, 

formando uma variante Sul à Cidade de Leiria e passando a 

desempenhar funções de enorme relevância, nomeadamente, no 

acesso à Autoestrada A1 na direção Norte (CMPM, 2013b). 

Face a estas melhorias é possível constatar o potencial acrescido de que o 

concelho e a região poderão beneficiar, constituindo a implementação deste 

conjunto de infraestruturas da Rede Nacional um fator de enorme 

importância no âmbito das suas acessibilidades regionais, nacionais e 
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internacionais, com reflexos diretos em termos de desenvolvimento 

económico e da sua inserção territorial (CMPM, 2013b). 

A nível concelhio, a implementação do PRN2000 envolve a desclassificação 

dos troços das EN242-4 e EN362 que servem o concelho, circunstância que 

se traduzirá numa redução bastante significativa da extensão dos troços 

integrados na Rede Nacional através da sua municipalização, envolvendo a 

passagem à tutela municipal de cerca de 32km de antigas EN’s – quase 

49% da extensão total de vias nacionais que anteriormente serviam o 

concelho – e, consequentemente, atribuições e competências acrescidas 

para a Autarquia ao nível da sua gestão, exploração e manutenção (CMPM, 

2013b). 

Por iniciativa da Autarquia, para além de diversas ações de beneficiação da 

rede existente, está planeado um conjunto significativo de intervenções, 

que passam, nomeadamente, pela construção de algumas 

variantes/circulares. Destacando-se, assim, a intenção município de Porto 

de Mós em implementar uma variante a Calvaria de Cima, para desviar o 

fluxo de tráfego de atravessamento do interior deste aglomerado. No 

entanto, dado o contexto e localização desta via é necessário promover 

ações de concertação com o município da Batalha, antes de se proceder a 

uma definição de traçado. Neste sentido, embora se considere uma variante 

fundamental, não é efetuada nenhuma proposta de traçado e como 

consequência esta via não tem representação na peça desenhada (CMPM, 

2013b). 

Globalmente, e no que respeita à Rede Municipal, verifica-se que as 

melhorias introduzidas nos últimos anos através da construção, 

pavimentação e/ou beneficiação de diversos troços, permitiram um 

acréscimo da sua extensão e importância no contexto da rede, com 

benefícios claros ao nível da mobilidade e das acessibilidades locais e, 

nalguns casos, promovendo o fecho de malhas viárias significativas (CMPM, 

2013b).  
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Rede de transportes 

A questão das acessibilidades é fundamental para a integração do concelho 

e possibilidade de mobilidade dos que nele habitam. Esta só pode ser 

concretizada através do estabelecimento de uma rede de transportes e 

acessibilidades realmente eficaz, em que se proceda à articulação dos níveis 

nacional e regional. 

Analisando os movimentos de saída nos concelhos da sub-região Pinhal 

Litoral, verifica-se, segundo dados dos Censos de 2011, que o município de 

Porto de Mós tem uma proporção de população residente que sai do 

concelho de cerca de 20%, sendo apenas ultrapassado pelo concelho da 

Batalha (com cerca de 25%), enquanto na sub-região a proporção é de 

7,31%. Por outro lado, a análise dos movimentos de entrada revela que o 

concelho de Porto de Mós apresenta um dos valores mais baixos, acolhendo 

uma proporção de população residente de 9,67%, ficando apenas à frente 

do Pombal (9,54%) e também da proporção da sub-região (6,59%). 

A duração média dos movimentos pendulares no município de Porto de Mós 

é de 15,66 minutos, enquanto na sub-região Pinhal Litoral é de 15,77 

minutos, na região Centro é de 17,12 minutos e em Portugal de 20,02 

minutos, segundo dados dos Censos de 2011. 

Na região Centro o principal meio de transporte é o automóvel e na sub-

região Pinhal Litoral também é o automóvel, que representa cerca de 75% 

das preferências em deslocações (55,3% como condutor e 19,9% como 

passageiro), seguido das deslocações a pé (11,1%) e das deslocações em 

transportes coletivos, que incluem o autocarro, o transporte coletivo da 

empresa e o escolar (10,1%). Já no concelho de Porto de Mós, verificou-se 

que a maior percentagem de indivíduos do concelho se deslocavam de carro 

(aproximadamente 71,6% - 52,8% como condutor e 18,7% como 

passageiro), seguido do transporte a pé (13,1%) e do transporte coletivo, 

que inclui o autocarro, o transporte coletivo da empresa e o escolar 

(12,84%), de acordo com os dados dos Censos de 2011. 
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Os transportes rodoviários de passageiros têm um papel determinante para 

a mobilidade da população, em especial para aqueles que não possuem 

viatura própria. Dado que no município de Porto de Mós o único transporte 

coletivo de passageiros é o rodoviário, este tem, obrigatoriamente, um 

papel muito importante, quer nas ligações inter-concelhias, quer nas 

ligações de tipo local (CMPM, 2011a). 

Os serviços de transporte público de passageiros podem ser classificados 

segundo a sua tipologia e caraterísticas em: 

• Longo Curso; 

• Regional; 

• Local. 

Consideram-se de longo curso os transportes com destinos que vão muito 

além dos limites, quer do concelho quer da região onde o concelho está 

inserido. Este tipo de transporte apresenta, normalmente, um reduzido 

número de paragens intermédias, sendo estas, regra geral, realizadas em 

sedes de concelho (CMPM, 2011a). 

Os transportes de tipo regional caraterizam-se por promoverem, quer a 

ligação entre os principais núcleos urbanos de concelhos vizinhos, quer a 

ligação entre estes núcleos urbanos e os principais pólos de emprego, de 

comércio e de serviços existentes na região onde estes concelhos se 

inserem. O número de paragens é por norma elevado, sendo vulgar este 

serviço ter caraterísticas eminentemente urbanas quando estamos em 

presença de contínuos urbanos, que se prolongam por mais do que um 

concelho (CMPM, 2011a). 

Os transportes rodoviários de passageiros de tipo local têm normalmente 

caraterísticas puramente urbanas, estando limitados ao perímetro do 

concelho. Estes transportes servem normalmente os seguintes objetivos: 

• Ligação entre as zonas centrais dos principais núcleos populacionais 

existentes num concelho, promovendo assim as ligações internas; 

• Ligação entre os principais núcleos urbanos e as suas coroas 

envolventes, garantindo uma boa acessibilidade a todo o concelho; 
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• Rebatimento sobre outros modos de transporte de maior capacidade, 

promovendo assim a complementaridade intermodal nas viagens 

pendulares realizadas de e para o local de trabalho (CMPM, 2011a). 

O serviço de transporte público coletivo é assegurado em exclusivo por um 

único operador, a empresa Rodoviária do Tejo. Embora o município não seja 

servido por carreiras de Longo Curso, a sua proximidade a Leiria permite a 

ligação, por transporte público, a diversos pólos de importância nacional e 

regional (CMPM, 2011a). 

A oferta de transporte rodoviário de passageiros, ao nível das carreiras 

regionais refere-se ao transporte de e para fora do município de Porto de 

Mós. Circulam, no município de Porto de Mós, 9 carreiras do tipo regional: 

• 0264: Torres Vedras - Leiria 

• 0364: Nazaré – Torres Novas 

• 0270, 0962 e 0965: Porto de Mós – Leiria 

• 0276: Torres Novas – Leiria 

• 0661: Porto de Mós – Moita Martinho (Fátima) 

• 0593: Casal Boieiro – Leiria 

• 0 641: Nazaré – Santarém 

• 0777: Valverde (Alcanede) - Leiria 

• 6411: Santarém – Leiria (CMPM, 2011a e Rodoviária do Tejo45) 

Estas carreiras permitem a ligação a diversos aglomerados urbanos de 8 

concelhos: Alcanena, Alcobaça, Batalha, Leiria, Nazaré, Santarém, Torres 

Novas, Torres Vedras, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha e Ourém 

(Fátima) (CMPM, 2011a). 

A partir da análise da rede de transportes existente é possível afirmar que, 

a nível regional o município de Porto de Mós se encontra bem servido, uma 

vez que as carreiras que param na sede de concelho permitem uma boa 

cobertura territorial dos concelhos vizinhos. No entanto, pode constatar-se 

que a oferta de transporte público rodoviário aos fins-de-semana e feriados 

                                                           
45 Rodoviária do Tejo - http://www.rodotejo.pt/ 
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é bastante reduzida. Destaca-se também o facto de existirem apenas três 

carreiras a circular diariamente no período de 1 de Julho a 14 de Setembro, 

bastante redutor na perspetiva de utilização destes serviços. Também se 

verifica que das 60 circulações das carreiras regionais, 57% funcionam 

durante todo o ano nos dias úteis e 39% no período escolar (CMPM, 2011a). 

Embora a população servida por transporte público rodoviário de 

passageiros represente um peso considerável da população total residente 

no concelho, é possível identificar, que existem diversos lugares do 

município onde se verifica a total ausência do serviço de transportes 

públicos, sendo a única opção dos munícipes a utilização de viatura própria 

ou o serviço de táxis. Existem outros lugares em que a oferta é deficitária, 

onde o número de carreiras é igual ou inferior a 2 por dia e/ou só 

funcionam um ou dois dias da semana. Além destas, verifica-se que 39% 

dos percursos são efetuados, apenas em período escolar, não sendo, por 

isso, atrativo às pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar 

(CMPM, 2013b). 

Assim sendo, segundo o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós é fundamental investir nestes locais, prolongando ou alterando 

os percursos existentes ou criando novas carreiras. Uma outra opção será a 

de criar um sistema de transporte alternativo. Esta medida vai, assim, ao 

encontro da opção estratégica preconizada no PROT-Centro: “Reorganizar a 

oferta de serviços de transporte público de âmbito sub-regional e local de 

modo a ganhar eficácia e eficiência na satisfação das necessidades de 

mobilidade da população” (CMPM, 2013b). 

A Figura abaixo identifica as áreas a reforçar e a servir com transportes 

públicos coletivos. A identificação destas áreas teve em consideração os 

lugares que reuniam uma ou mais das seguintes condições: 

• aglomerados de maiores dimensões que não são servidos por 

transporte público coletivo ou cujo serviço foi considerado 

insuficiente; 

• áreas urbanizáveis; 

• equipamentos coletivos, existentes e previstos; 

• zonas industriais, existentes ou previstas (CMPM, 2013b). 
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Figura 33 - Áreas a reforçar e a servir com transportes coletivos (Fonte: 

CMPM, 2013b). 

 

Deste modo, pretende-se que cerca de 87% da população de Porto de Mós 

tenha acesso a este serviço no aglomerado onde reside. Pretende-se assim, 

que o transporte público seja uma alternativa viável ao automóvel, e que 

conduza a uma redução da utilização deste último (CMPM, 2013b). 

No PROT-Centro realça-se a necessidade de adotar uma nova organização 

da oferta de serviços de transporte público, implementando soluções 

inovadoras de transporte em áreas de baixa densidade, de forma a 

satisfazer as necessidades de deslocação da população. É neste sentido que 

se propõe a implementação de subsistemas de transporte público coletivo 

baseados na utilização de novos sistemas telemáticos de geração de 

viagens que permitam a otimização, em tempo real, de viagens de 

diferentes clientes no mesmo veículo (CMPM, 2013b). 

Assim, considera-se que cabe aos táxis, partilhados por vários passageiros, 

o papel de complementar os percursos dos autocarros, onde estes não são 
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viáveis, estendendo assim o serviço regular, efetuado por autocarros, a 

pequenas localidades, fora das horas de ponta, no período noturno e aos 

fins-de-semana em que a procura é bastante reduzida. Esta é também uma 

forma de apoiar as deslocações de pessoas com mobilidade reduzida ou 

suportar a realização de deslocações esporádicas, como por exemplo idas 

ao médico ou a estabelecimentos de serviços (CMPM, 2013b). 

Este sistema pode ter uma ou várias das modalidades seguintes, em que 

poderá, ou não, haver um horário definido: 

• Percurso fixo, com ou sem paragens definidas; 

• Percurso semifixo: em que há um percurso fixo no qual, dependendo 

dos passageiros se efetuam os desvios necessários; 

• Percurso flexível: o percurso a percorrer é definido à medida das 

necessidades dos utentes (CMPM, 2013b). 

Em geral estes sistemas funcionam com recurso a uma central telefónica 

onde se registam as reservas e posteriormente é definido o percurso, as 

paragens e o horário a efetuar. E além de proporcionarem transporte 

cómodo a toda a população, reduzem os custos associados aos transportes 

e otimizam os recursos. Esta medida permite, igualmente, que o transporte 

público compita com o privado, e consequentemente reduz o número de 

viaturas parqueadas na vila (CMPM, 2013b). 

No caso do concelho de Porto de Mós, dada a ocupação do território, julga-

se que o sistema mais adequado a aplicar será o percurso semifixo, sem 

horário definido, uma vez que é expectável que a procura seja bastante 

variável de dia para dia. Contudo, realça-se que esta proposta carece de um 

estudo de mobilidade específico para a população do concelho, de forma a 

perceber as necessidades de deslocação dos cidadãos (CMPM, 2013b). 

O sistema proposto - sistema de transporte “a pedido” – requer a existência 

de um acordo entre o município, os operadores de transporte coletivo de 

passageiros e os transportadores de táxi que operem no concelho de Porto 

de Mós (CMPM, 2013b). 
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Além desta medida, a Autarquia deve implementar uma estratégia de 

atuação com os operadores, para que estes possam elaborar os seus planos 

de gestão com a devida antecedência, definindo novos circuitos, adaptando 

as tipologias de veículos, gerindo as frotas, etc., antes que as áreas de 

expansão – habitacionais, industriais e equipamentos – estejam executadas 

(CMPM, 2013b). 

Em termos de infraestruturas de apoio, o concelho não dispõe de qualquer 

terminal rodoviário que permita apetrechar o serviço de melhores condições 

de comodidade e atratividade para os utentes, existindo uma única 

paragem de autocarro, com abrigo, para todas as carreiras que param em 

Porto de Mós. Contudo é de assinalar, como aspeto positivo, a existência de 

abrigos junto de algumas das paragens situadas ao longo dos percursos 

servidos, permitindo assim alguma segurança e conforto dos utentes 

(CMPM, 2011a). 

O serviço de transporte público prestado pelos táxis licenciados no concelho 

apresenta uma importância significativa no transporte esporádico de 

passageiros com necessidades específicas não asseguradas pela oferta em 

transporte coletivo. No total, o concelho dispõe de um contingente de 26 

veículos (licenças atribuídas), que servem os seguintes aglomerados: Porto 

de Mós, Alcaria, Alqueidão da Serra, Alvados, Arrimal, Calvaria de Cima, 

Juncal, Mendiga, Mira de Aire, Pedreiras, São Bento e Serro Ventoso. 

Contudo, o regulamento da Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros - Táxis, emitido pela Câmara Municipal 

de Porto de Mós, prevê um total de 34 contingentes de veículos ligeiros de 

passageiros afetos ao transporte de aluguer (CMPM, 2011a). 

No Relatório da Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto Mós, como foi 

referido anteriormente, é proposto que os táxis integrem o sistema de 

transporte público de passageiros num sistema de transporte “a pedido”, 

para tal, é essencial que o número de contingentes de veículos ligeiros de 

passageiros afetos ao transporte de aluguer, previstos no regulamento da 

Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros - Táxis, corresponda ao número de licenças atribuídas. Além 

disso, também é desejável que as paragens de autocarro dos principais 
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aglomerados tenham associado o parque de táxis, por forma a facilitar o 

transbordo (CMPM, 2013b). 

Os parques de estacionamento são fundamentais, quer na gestão da 

mobilidade, quer na promoção da utilização do transporte coletivo. Nas 

sedes de freguesia, é essencial associar às paragens do transporte 

rodoviário estacionamento, assim como o parque de táxis, para possibilitar 

maior adesão ao sistema de transportes coletivos (CMPM, 2013b). 

A Autarquia de Porto de Mós tem apenas um papel de mediador 

relativamente às questões de transportes, uma vez que não é a entidade 

responsável diretamente por esse sistema. Todavia, tem um papel 

fundamental na concertação entre os interesses dos operadores de 

transporte e o interesse público, bem como na promoção de informação e 

sensibilização da população (CMPM, 2013b). 

Assim, a política de transportes municipal deverá também incentivar as 

seguintes intervenções: 

• Promover a integração dos modos suaves de mobilidade, seguros e 

alternativos, facilitando a mobilidade pedonal, sempre que possível 

relacionados com os espaços afetos à estrutura ecológica; 

• Sensibilizar a população para a mobilidade sustentável, promovendo 

iniciativas como a semana da mobilidade; 

• Implementar uma política menos agressiva para o ambiente e saúde 

pública, aumentando a atratividade global do sistema de transportes; 

• Apostar numa política de informação e comunicação com o utente; 

• Articular com os municípios vizinhos e operadores de transporte a 

definição de uma estratégia de transportes integrada e sustentável 

(CMPM, 2013b). 

Assim sendo, há que melhorar a oferta dos transportes coletivos - os 

itinerários, os horários, o tarifário e a integração intermunicipal dos 

sistemas de transporte -, e por consequência promover o uso do transporte 

coletivo e de bicicletas, bem como andar a pé. Contudo, um dos maiores 

desafios diz respeito à mudança dos hábitos da população, pelo que se deve 
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efetuar um investimento significativo ao nível da comunicação (CMPM, 

2013b). 

 

 

Análise de Tendências 

Para as componentes caraterizadas anteriormente, analisam-se agora as 

principais tendências de evolução, tendo em consideração os dois cenários 

possíveis (adoção do PDM revisto ou não). 

Caso a proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós não venha a ser 

concretizada, é expectável que não venham a ocorrer quaisquer alterações 

positivas ao nível do Solo Urbano (continuação da edificação dispersa), das 

Infraestruturas para localização de indústrias e ainda das infraestruturas de 

abastecimento de água, de saneamento, de recolha e tratamento de 

resíduos e da rede viária. 

O concelho de Porto de Mós tem vindo a sofrer uma grande pressão 

urbanística (pedidos de construções, de loteamento ou inclusão em 

perímetro urbano, de desafetação da RAN ou exclusão da REN), sobretudo a 

NW do concelho, em torno dos aglomerados existentes, o que se refletiu 

numa expansão urbana. Esta expansão urbana deu-se de forma espontânea 

e em função das vias existentes e das caraterísticas orográficas do terreno. 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós foram então redefinidos 

os perímetros urbanos, corrigindo-se assim alguns dos desajustes 

verificados e onde foi tida em atenção o grau de dotação em infraestruturas 

básicas, a pressão urbanística e, ainda, a melhoria das acessibilidades. 

Também na 1.ª revisão foram ajustadas as subcategorias de espaço por 

forma a adequá-las à realidade, e ainda definidos perímetros urbanos para 

abarcar aglomerados que não haviam sido contemplados no PDM em vigor. 

Caso se dê a aprovação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós serão assim 

colmatadas algumas falhas assinaláveis do PDM em vigor. Assim, a 1.ª 

revisão do PDM de Porto de Mós pretendeu enquadrar a realidade do 

território concelhio, privilegiando a consolidação e o preenchimento dos 
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espaços deixados livres pela ocupação linear/dispersa ao longo dos 

caminhos e definir áreas de expansão adequadas, resultando num aumento 

do Solo Urbano. 

O concelho tem também registado um progressivo aumento da procura de 

espaço para a localização de indústrias, o que denota uma dinâmica 

industrial forte. À data existem duas zonas industriais com Plano Pormenor, 

nomeadamente a de Porto de Mós e de Mira de Aire. 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós está prevista a criação de 

novas zonas industriais (Chão da Feira e Mendiga), a ampliação de zonas 

industriais existentes (Porto de Mós e Mira de Aire), a consolidação da zona 

industrial da Santeira EN1 e ainda o Centro de Atividades Empresariais de 

Porto de Mós. Estas ações/projetos advêm da opção estratégica para o 

concelho “reforçar e qualificar os espaços de apoio à atividade industrial” 

sendo esta opção uma integração quer do Programa Estratégico da Região 

de Leiria, que do Plano Estratégico da Alta Estremadura. Assim sendo, a 1.ª 

revisão do PDM proporcionará um aumento das áreas para a localização das 

indústrias. 

Um das atividades industriais fundamentais para o concelho é a indústria 

extrativa, pelo que a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós tenta 

compatibilizar esta atividade com a preservação ambiental, uma vez que 

grande parte dela se localiza em pleno PNSAC. Assim, a 1.ª revisão do PDM 

de Porto de Mós, teve em conta a legislação em vigor no que respeita à 

temática da indústria extrativa, compatibilizando o PDM com o POPNSAC. 

A 1.ª revisão do PDM propõe a criação de subcategorias para os “Espaços 

de Exploração de Recursos Geológicos”, que assim melhor separam o que 

são “Áreas de Exploração Consolidadas”, “Áreas de Exploração 

Complementares” e “Áreas de Recursos Geológicos Potenciais”, uma vez 

que no PDM em vigor apenas existia a classe “Espaços destinados à 

indústria extrativa”. Assim sendo, esta alteração é importante para fazer 

face ao crescimento da procura destas áreas. 

Caso a 1.ª revisão do PDM venha a ser aprovada, uma vez que ocorrerá um 

aumento da expansão urbana, um ligeiro crescimento da população, e um 
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aumento dos espaços industriais e de atividades económicas (resultante da 

criação de novas zonas industriais (Chão da Feira e Mendiga), da ampliação 

de zonas industriais existentes (Porto de Mós e Mira de Aire) e da 

identificação das atividades económicas existentes, com dimensão face à 

escala do Plano, que não estavam individualizadas no PDM em vigor), é 

expectável que as infraestruturas de abastecimento de água, de 

saneamento e recolha de resíduos existentes não tenham capacidade de dar 

resposta às novas necessidades e como tal terá que haver um 

reajustamento destas infraestruturas. Contudo, no âmbito da 1.ª revisão 

também são propostas um conjunto de ações/projetos em termos destas 

infraestruturas, segundo CMPM, 2013b: 

• Rede de abastecimentos de água da zona sul do concelho (São 

Bento) – prevista; 

• Requalificação/renovação da Rede Municipal de Abastecimento de 

Água; 

• Conclusão da Rede de Águas Residuais em Mira de Aire; 

• Alargamento da Rede de Águas Residuais a todo o concelho. 

Assim, caso se dê a concretização da 1.ª revisão do PDM de Porto Mós e 

apesar de haver sobrecarga das infraestruturas de abastecimento de água, 

de saneamento e recolha de resíduos, concretização das ações/projetos 

acima identificados irão minimizar os efeitos desta sobrecarga. 

A 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, assume como objetivo prioritário a 

melhoria das acessibilidades externas, pelo que o aumento dos índices de 

mobilidade e de acessibilidade interna tem também um papel determinante 

no âmbito do desenvolvimento económico e social do concelho, promovendo 

condições de maior equilíbrio entre as suas diferentes zonas (CMPM, 

2013b). 

Com a aprovação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, a hierarquização 

da rede viária é também aprovada, esta permite identificação dos diferentes 

níveis de funções a exercer pelas vias, tendo em vista o seu agrupamento 

em sistemas funcionais, por forma a atingir uma progressiva uniformização 

das caraterísticas físicas em cada um deles, garantindo assim uma 
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adequada continuidade do respetivo grau de operacionalidade. Desta forma, 

a adoção de uma correta hierarquização viária permite igualmente uma 

melhor leitura da rede por parte dos utentes – dadas as evidentes 

diferenças em termos de traçado, pavimentação, sinalização, etc., que 

deverão existir entre vias de diferentes sistemas funcionais – permitindo 

ainda um adequado ordenamento das várias intersecções da rede. 

Com a aprovação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós serão 

implementadas/concluídas as intervenções previstas no PRN2000, quer a 

nível nacional e regional, quer a nível local. Assim, em termos da 

implementação das vias integradas na Rede Nacional, que permitem uma 

melhoria sensível das suas ligações exteriores de nível nacional, regional e, 

mesmo, local, destacam-se as seguintes (segundo CMPM, 2013b): 

• Relativamente ao IC2, está prevista a curto prazo a construção da 

“Variante da Batalha”, com um traçado de raiz entre o Chão da Feira 

(Nó com o IC9) e o Nó de Parceiros da A8 (IC36); 

o Está em estudo o traçado alternativo do IC2 (troço atual, 

previsivelmente, a desclassificar), estabelecendo ligação à rede 

concelhia através do Nó de Chão da Feira, com a atual EN1 

(IC2) e com a EN8; 

• A construção dos sublanços Nazaré - Alcobaça, Chão da Feira (IC2) - 

Fátima (IP1/A1) e Fátima -Ourém (Alburitel) - Tomar (IC3) do IC9, 

infraestrutura que assume uma importância estratégica, sobretudo ao 

nível das acessibilidades externas concelhias, promovendo 

igualmente o desvio de parte substancial do tráfego que efetua o 

atravessamento transversal desta zona do território – e da Vila de 

Porto de Mós –, como sucede no caso das ligações entre o IC2 e o Nó 

de Fátima da A1; 

o Relativamente ao sublanço IC2 - Fátima, este terá o seu início 

no Chão da Feira – ligação à “Variante à Batalha” e à EN8 – e 

atravessará parte da zona Norte do concelho, estando previsto 

que venha a estabelecer um único nó de ligação com a EN243, 

a Nordeste da Sede de concelho, junto ao Parque Industrial; 
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• A conclusão do IC36, entre o IC2 e o Nó de Leiria do IP1/A1, 

formando uma variante Sul à Cidade de Leiria e passando a 

desempenhar funções de enorme relevância, nomeadamente, no 

acesso à Autoestrada A1 na direção Norte. 

Com a aprovação da 1.ª revisão do PDM irá ocorrer também, no âmbito do 

PRN2000, a desclassificação dos troços das EN242-4 e EN362 que servem o 

concelho, pelo que haverá redução bastante significativa da extensão dos 

troços integrados na Rede Nacional através da sua municipalização, o que 

acarretará atribuições e competências acrescidas para a Autarquia ao nível 

da sua gestão, exploração e manutenção. 

Na sequência da implementação da 1.ª revisão do PDM irá haver um 

conjunto significativo de intervenções, de intenção municipal, que passam, 

nomeadamente, pela construção de algumas variantes/circulares. 

Destacando-se, assim, a intenção município de Porto de Mós em 

implementar uma variante a Calvaria de Cima, para desviar o fluxo de 

tráfego de atravessamento do interior deste aglomerado. 

Segundo o Relatório de Proposta da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós é 

fundamental investir nestes locais, prolongando ou alterando os percursos 

existentes ou criando novas carreiras. Uma outra opção será a de criar um 

sistema de transporte alternativo. Esta medida vai, assim, ao encontro da 

opção estratégica preconizada no PROT-Centro: “Reorganizar a oferta de 

serviços de transporte público de âmbito sub-regional e local de modo a 

ganhar eficácia e eficiência na satisfação das necessidades de mobilidade da 

população” (segundo CMPM, 2013b). 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós foram identificadas as 

áreas a reforçar e a servir com transportes públicos coletivos. A 

identificação destas áreas teve em consideração os lugares que reuniam 

uma ou mais das seguintes condições: 

• aglomerados de maiores dimensões que não são servidos por 

transporte público coletivo ou cujo serviço foi considerado 

insuficiente; 

• áreas urbanizáveis; 
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• equipamentos coletivos, existentes e previstos; 

• zonas industriais, existentes ou previstas (segundo CMPM, 2013b). 

Assim, no âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto Mós é proposto em 

termos de transportes públicos um sistema de transporte “a pedido” de 

percurso semifixo. Este sistema vai permitir que os táxis, partilhados por 

vários passageiros, complementem os percursos dos autocarros, onde estes 

não são viáveis, estendendo assim o serviço regular, efetuado por 

autocarros, a pequenas localidades, fora das horas de ponta, no período 

noturno e aos fins-de-semana em que a procura é bastante reduzida. 

 

 

6.6.2. Identificação dos efeitos 

A implementação do PDM de Porto de Mós vai permitir concentrar as 

funções urbanas no território, de forma a minorar a impermeabilização do 

solo municipal e dotar as áreas urbanas de serviços e infraestruturas: 

diminui-se a necessidade de investimento em infraestruturas, aumentando-

se a proximidade de serviços e pessoas. Obtém-se assim um 

desenvolvimento territorial sustentável, onde os espaços urbanos são 

multifuncionais e onde o solo rural é salvaguardado. Estes efeitos são 

positivos, de médio/longo prazo e permanentes. 

Com a redefinição dos perímetros urbanos e criação de novos, a 1.ª revisão 

do PDM de Porto de Mós proporcionam um maior controlo da edificação 

dispersa, concentrando a expansão urbana nestas áreas. Trata-se de um 

efeito positivo, médio/longo prazo e permanente. 

Em Solo urbano, a afetação de áreas com vista à integração na Estrutura 

Ecológica Municipal, levará a um aumento da biodiversidade e qualidade 

ambiental urbana. Considera-se este efeito positivo, médio/longo prazo 

e permanente. 

O aumento dos espaços com vista à implantação de indústrias, através da 

expansão das zonas industriais existentes e criação de novas, permitirá 

fixação de novas indústrias de forma ordenada e consequentemente efeitos 
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positivos sobre a socioeconomia do concelho. Trata-se de um efeito 

positivo, médio/longo prazo e permanente. 

No que respeita às pedreiras, a definição de áreas complementares poderá 

constituir uma excelente medida para racionalizar a exploração de pedreiras 

na região, que tem obviamente grandes impactes no ambiente. Este efeito 

é positivo, de médio/longo prazo e permanente. 

Com aumento da expansão urbana, um ligeiro crescimento da população, e 

um aumento dos espaços industriais e de atividades económicas poderá 

ocorrer uma sobrecarga das infraestruturas, nomeadamente de 

abastecimento de água, recolha e tratamento de águas residuais e de 

gestão de resíduos e estas não serem capazes de dar resposta às novas 

necessidades. Trata-se de um efeito pouco significativo, negativo, de 

médio/longo prazo e temporário. 

A concretização das ações/projetos em termos destas infraestruturas, 

nomeadamente: 

• Rede de abastecimentos de água da zona sul do concelho (São 

Bento) – prevista; 

• Requalificação/renovação da Rede Municipal de Abastecimento de 

Água; 

• Conclusão da Rede de Águas Residuais em Mira de Aire; 

• Alargamento da Rede de Águas Residuais a todo o concelho. 

Trata-se de um efeito positivo, de médio/longo prazo e permanente, e 

que poderá minimizar o efeito negativo acima descrito. 

A implementação/conclusão das intervenções previstas no PRN2000, quer a 

nível nacional e regional, quer a nível local e ainda as intervenções na rede 

viária de intenção municipal, proporcionaram melhorias a nível das 

acessibilidades inter e intra-concelhias e promovam novas dinâmicas. Deste 

modo trata-se de um efeito positivo, de médio/longo prazo e 

permanente. 

.
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Grande dinâmica urbanística associada ao crescimento 

populacional 

• Criação de um quadro normativo na 1.ª revisão do PDM que 

controle a ocupação fora das áreas urbanas e no interior dos 

perímetros urbanos, consoante as caraterísticas urbanísticas 

existentes 

• Definição de perímetros urbanos que contribuirão para o fecho 

da malha urbana, e contrariarão o desenvolvimento linear 

• Intenção de elaborar Planos de Urbanização para Porto de Mós e 

Mira de Aire, de Plano de Salvaguarda para o Núcleo Antigo de 

Porto de Mós e de Planos de Pormenor para as áreas de 

expansão dos aglomerados, que irão definir as regras de 

ocupação 

• Existência de 2·Planos de Pormenor em vigor: o da Zona 

Industrial de Porto de Mós e o da Zona Industrial de Mira de Aire 

• Existência de um eixo industrial e zonas industriais que 

dinamizam o desenvolvimento do concelho 

• Criação de novas zonas industriais, nomeadamente em Chão da 

Feira e Mendiga, para incentivar a fixação de unidades 

industriais 

• Ampliação das Zonas Industriais de Porto de Mós e Mira de Aire 

• Impermeabilização dos solos 

• Sobrecarga dos sistemas de abastecimento de água, de 

recolha e tratamento de águas residuais e de gestão de 

resíduos existentes devido ao aumento da expansão 

urbana e ao aumento dos espaços industriais e de 

atividades económicas 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• A consolidação da zona industrial da Santeira EN1 

• Nível de atendimento, em 2008, da Rede de Abastecimento de 

Água próximo dos 100% 

• Proximidade à estação de transferência de Alcanadas 

• Existência de dois sistemas multimunicipais que tratam de uma 

forma integrada as redes de saneamento (SIMLIS) e os RSU 

(VALORLIS) 

• Execução de novas infraestruturas de abastecimento de água, 

nomeadamente novas captações, reservatórios e condutas 

• Construção de rede de abastecimentos na zona Sul do concelho 

(S. Bento) 

• Implementação de novos subsistemas de saneamento que 

abrangem o concelho de Porto de Mós 

• Melhoramento de algumas infraestruturas que se encontram 

degradadas ou que precisam de maior capacidade 

• Acessibilidade favorável a Leiria 

• Caraterísticas físicas dos troços da Rede Municipal que 

asseguram as funções mais relevantes 

• Investimentos recentes e previstos no âmbito da Rede Nacional 

e Municipal 

- 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Desvio do tráfego de algumas vias concelhias com a construção 

do IC9 e da Variante do IC 2 à Batalha 

• Proposta de construção da variante a Calvaria de Cima 

• Definição de um conceito global para a rede viária concelhia, 

incluindo o estabelecimento da sua adequada hierarquização 

funcional 

• Criação de um quadro normativo no âmbito da revisão do PDM 

que defina os parâmetros a adotar no que respeita à gestão e ao 

ordenamento da rede atual, bem como às futuras intervenções a 

efetuar 

 

Pontos 

fracos 
- 

• Permitir a construção em áreas exteriores ao perímetro 

urbano, pelo que existem construções em zonas exteriores 

aos perímetros urbanos em vigor 

• Existência de áreas de edificação dispersa, o que contribui 

para a existência de diversos espaços intrínsecos 

desocupados 

• Desenvolvimento urbano ao longo dos principais eixos 

viários e ao longo dos caminhos existentes 

• Aumento da desertificação e da degradação dos núcleos 

antigos em função da construção de novas habitações 

• Eixo industrial apoiado no IC2/EN1 e na EN8 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- 

• Massificação da estrutura industrial existente em 

detrimento da imagem urbana tradicional do concelho 

• Atividade industrial encontra-se dispersa, encontrando-se 

algumas das indústrias inseridas na malha urbana 

• Perdas de água elevadas (35%), com maior expressão em 

Mira de Aire (60%) 

• Alguns aglomerados não são servidos por rede de 

abastecimento de água e/ou de saneamento 

• Pontuais descargas indevidas de águas residuais 

domésticas não tratadas 

• Utilização de fossas sépticas individuais pode levar a 

potenciais focos de contaminação 

• Algumas das atividades existentes em espaço rural 

(agricultura, pequenas indústrias ou armazéns, pecuárias, 

etc.) podem ter consequências ao nível da qualidade dos 

solos e da água 

• Necessidade de expandir o sistema de recolha seletiva à 

zona sul do concelho 

• Estrutura radial da rede viária e orografia acidentada, 

condicionando o traçado das vias e a mobilidade interna 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

 

• Inexistência de variantes que permitam segregar o tráfego 

de atravessamento a Porto de Mós, bem como a outros 

núcleos urbanos, com destaque para Mira de Aire 

• Reduzida oferta e cobertura territorial do serviço de 

Transporte Público 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 
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6.7. Paisagem e Património Cultural 

6.7.1. Situação atual e análise de tendências 

Paisagem 

A Paisagem é reconhecida nos termos da Convenção Europeia da Paisagem 

(The European Landscape Convention, Florença, 20 de Outubro de 2000, e 

transposta para o Direito Nacional pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de 

Fevereiro) por: desempenhar importantes funções de interesse público, nos 

campos cultural, ecológico, ambiental e social, e constitui um recurso 

favorável à atividade económica, cuja proteção, gestão e ordenamento 

adequados podem contribuir para a criação de emprego; por ser em toda a 

parte um elemento importante da qualidade de vida das populações nas 

áreas urbanas e rurais, nas áreas degradadas bem como nas de grande 

qualidade, em áreas consideradas notáveis, assim como nas áreas da vida 

quotidiana. 

As Paisagens estão em transformação devido não só às dinâmicas históricas 

mas também aos gradientes de humanização crescentes, pelo que urge 

analisar e monitorizar, sendo crucial uma aprofundada caraterização. Para a 

sua gestão, devem então ser implementadas medidas e ações que 

envolvam a generalidade dos agentes, integrando a Paisagem nas políticas 

alargadas de Ordenamento e Planeamento. 

As Unidades de Paisagem (UP) definem-se como as áreas em que a 

Paisagem se apresenta com um padrão específico, a que está associado um 

determinado carácter. A definição de UP deve ter em conta a multiplicidade 

de fatores que condicionam a paisagem, tanto os que dizem respeito à 

componente mais objetiva, ou material, como à componente mais subjetiva. 

O concelho de Porto de Mós é marcado paisagisticamente por um marco 

geológico do território, as Serras de Aire e Candeeiros, que determinam a 

caraterística “paisagem cársica”, resultante de uma ação química das águas 

sobre o calcário, ao longo do tempo. 
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Essa paisagem cársica é pontuada de formações típicas, tais como campos 

de lapiás, dolinas, uvalas e vales cársicos, grandes depressões com fundo 

plano (poljes) e, ainda, a conhecida fórnea de Alcaria (ICAT, 2006a). 

Refiram-se ainda as escarpas de falha, ou Costas, numa designação mais 

corrente. A Costa de Alvados, a Costa de Mira e a Costa de Mendiga valem 

pela sua imponência e originalidade paisagística (CMPM, 2011b). 

Um outro agente com grande influência na modelação da paisagem é a ação 

humana. As atividades humanas têm, por um lado, alterado 

significativamente o coberto vegetal outrora dominante neste território e, 

por outro lado, introduzido marcas de humanização, sendo carismáticos os 

muros de pedra “seca” não aparelhada, denominados de chousos. 

Destaquem-se ainda os conjuntos de moinhos nos cabeços da região e que 

lhe conferem uma das suas principais caraterísticas (CMPM, 2011b). 

São no entanto várias as atividades humanas que mais recentemente têm 

tido impacte na paisagem do concelho. Nas últimas décadas, tem-se vindo a 

assistir a um crescente abandono das atividades agrícolas e, sobretudo, da 

pastorícia, situação que, conjuntamente com a desativação dos moinhos, 

tem como consequência a degradação e desaparecimento de importantes 

referências da paisagem das Serras de Aire e Candeeiros. Simultaneamente 

verifica-se um aumento e dispersão das áreas de extração de pedra (blocos 

e calçada), com repercussões na densificação da rede de caminhos de 

acesso às explorações e na circulação de grandes camiões. Acresce-se, 

ainda, a introdução de novos elementos, geralmente também com caráter 

dissonante relativamente à paisagem tradicional, como os parques eólicos 

para produção de energia elétrica e as edificações para apoio aos estaleiros 

das pedreiras (que apresentam normalmente um aspeto provisório, em 

materiais não tradicionais e sem uniformidade construtiva) (ICAT, 2006a). 

O concelho carateriza-se assim por uma paisagem em alteração, marcada 

de variadas texturas, cores e formas, resultado da grande heterogeneidade 

existente, consequente tanto da geomorfologia, como da vegetação e 

atividades humanas. 

As UP do concelho de Porto de Mós foram delimitadas, segundo a CMPM, 

2011a, tendo por base o documento “Contributos para a Identificação e 
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Caraterização da Paisagem em Portugal Continental”, Universidade de 

Évora, DGOTDU, Volume III e IV, 2002, que estabelece que o conceito de 

unidade de paisagem surge da análise conjunta e integrada de vários 

fatores intervenientes na paisagem. O seu processo de delimitação passou 

pela definição de macrounidades com base nas caraterísticas 

litológicas/geomorfológicas, climatológicas e de relevo do território, após o 

que se desce a um nível de classificação mais operativo, com base nas 

restantes caraterísticas consideradas, de que ressaltam o uso atual do solo 

e as suas potencialidades de utilização. A partir desta informação foi feita a 

devida adaptação ao contexto e escala concelhia. O concelho de Porto de 

Mós insere-se assim nas seguintes duas UP (segundo CMPM, 2011a): 

• Beira Litoral: Leiria - Ourém - Soure 

Trata-se de uma paisagem de transição e de ligação entre o norte e o 

sul – Beira Litoral com fortes vestígios da Estremadura, entre os 

maciços calcários a nascentes e o litoral a poente. É uma paisagem 

amena, de morfologia suave, entrecortada por vales férteis onde 

serpenteiam os rios Lis, Lena (que atravessa o concelho de Porto de 

Mós), Arunca, a ribeira de Carnide e um troço do rio Nabão. Nas 

encostas dos vales marca uma presença importante a oliveira e 

grandes manchas de pinhal e de eucaliptal. 

Esta UP apresenta-se no geral com fraca identidade. Apesar de ter 

sido utilizada e moldada por comunidades humanas desde há muito e 

de ter sido palco de acontecimentos históricos que marcaram o país, 

atualmente não consegue transmitir uma informação coerente e clara 

acerca deles, com exceções muito pontuais (como é o caso do 

mosteiro da Batalha) (Universidade de Évora/DGOTDU, 2002 in 

CMPM, 2011a). 

Pode afirmar-se que a unidade manifesta uma razoável coerência de 

usos, com exceções evidentes nos principais centros urbano 

(frequente ocupação edificada de vales, de terrenos férteis e de 

encostas muito inclinadas) e em grandes manchas florestais 

(Universidade de Évora/DGOTDU, 2002 in CMPM, 2011a). 
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A sua “riqueza biológica” será média a baixa – se, por um lado o 

padrão da paisagem rural é no geral variado (o que pressupõe uma 

boa capacidade de suporte para a diversidade de espécies vegetais e 

animais), por outro lado são conhecidos sérios problemas com 

ecossistemas fundamentais para essa biodiversidade (nomeadamente 

poluição e degradação dos leitos e margens das principais linhas de 

água) e não se encontram referências à presença de espécies raras 

e/ou com elevado valor para a conservação (com exceção do Sítio 

Natura 2000 de Azabuxo) (Universidade de Évora/DGOTDU, 2002 in 

CMPM, 2011a). 

Figura 34 – UP Beira Litoral: Leiria – Ourém – Soure (Fonte: Universidade 

de Évora/DGOTDU, 2002 in CMPM, 2011a). 

 

• Serras de Aire e Candeeiros 

Esta paisagem cársica inclui a serra de Candeeiros, com orientação 

norte-sul, e a serra de Aire, com orientação sudoeste-nordeste, entre 
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as quais se encontra o planalto de Santo António. Este conjunto 

evidencia-se pelo relevo, como massa proeminente que se eleva a 

cerca de 200 metros relativamente à envolvente, e pela sua 

constituição geológica de caraterísticas calcárias, muito permeáveis, a 

que se deve a grande secura. É a água, que praticamente não se 

deixa ver à superfície, o principal agente erosivo, modelador desta 

morfologia única. O carácter desta paisagem, também se encontra 

associado à presença dos inúmeros muros de pedra, das depressões 

com uma utilização agrícola variada, e ao olival nas encostas 

pedregosas e difíceis de trabalhar, para qual se abrem covas, se 

desenvolvem socalcos ou se constroem muros de pedra para segurar 

o escasso solo existente. As chuvas relativamente abundantes 

somem-se rapidamente pelas fendas das rochas onde se instala uma 

vegetação mediterrânica de carrasco, lentisco, zambujeiro e ervas 

aromáticas. 

Nas zonas baixas ou nas depressões onde se recolhe e acumula a 

água que se infiltra nas superfícies mais elevadas, verificam-se 

processos que têm semelhanças com a dinâmica fluvial que enriquece 

de sedimentos os leitos de cheia – após o período de acumulação de 

água nos poljes, segue-se o seu esvaziamento que dá lugar a uma 

planície fértil de “terra rossa” onde se cultiva milho, batata, vinha, 

uma diversidade de outras culturas e mesmo hortas, resultando num 

mosaico de cores e texturas com grande dinâmica sazonal. 

O povoamento é concentrado, originalmente na periferia dos maciços 

calcários, e muito determinado pela disponibilidade de água. 

Atualmente, com a população a depender menos das atividades 

agrícolas e pastoris, vem-se assistindo a uma dispersão de 

construções na paisagem, tanto para habitação como para suporte de 

outras atividades económicas, nomeadamente construção civil, 

extração de inertes, suiniculturas (atividade em declínio), indústria 

têxtil e de curtumes, entre outras. Esta diversificação da economia é 

em parte, responsável pelo abandono das atividades mais 
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tradicionais, o que por sua vez se reflete na destruição dos elementos 

que nos últimos séculos estruturam a paisagem. 

A paisagem cársica é uma paisagem com elevada identidade, 

podendo considerar-se única em Portugal. 

Sendo a água o principal fator limitante, os usos desta unidade de 

paisagem foram e continuam a ser fortemente condicionados por este 

recurso: áreas mais altas e secas não têm ocupação permanente, 

sendo utilizadas de forma muito extensiva ou mesmo abandonadas; 

nas baixas ou depressões onde há disponibilidades de água, o relevo 

é mais suave e o solo permite uma utilização agrícola, concentram-se 

os estabelecimentos humanos. Esta tradicional coerência entre usos e 

caraterísticas biofísicas tem vindo a ser alterada devido ao abandono 

de situações agrícolas mais difíceis (nomeadamente de olivais e 

pastagens), gestão deficiente de matos e matas, exploração 

desordenada de recursos geológicos, expansão incorreta de centros 

urbanos (Minde, Fátima, entre outros), deficiente localização e gestão 

de unidades industriais (Universidade de Évora/DGOTDU, 2002 in 

CMPM, 2011a). 

A natureza geomorfológica e as particularidades climáticas desta 

unidade de paisagem conferem-lhe uma excecional “riqueza 

biológica”, implicitamente reconhecida através da inclusão de grande 

parte da sua superfície no Parque Natural e Sítio Natura 2000 

(Universidade de Évora/DGOTDU, 2002 in CMPM, 2011a). 

Nesta unidade encontram-se, nas zonas mais altas, paisagens 

grandiosas, vigorosas, com vastos horizontes mas, também, agrestes 

e inóspitas devido á sua aridez e relevo. No sopé das encostas e nas 

depressões, a situações mais abrangidas, menos secas e com solos 

de razoável fertilidade, correspondem no geral sensações de conforto 

e suavidade, com horizontes altos e recortados (Universidade de 

Évora/DGOTDU, 2002 in CMPM, 2011a). 
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Figura 35 - UP Serras de Aire e Candeeiros (Fonte: Universidade de 

Évora/DGOTDU, 2002 in CMPM, 2011a). 

 

Na sequência desta consulta ao documento “Contributos para a 

Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal Continental”, foi 

feita uma análise do concelho, onde é possível diferenciar estas duas 

macrounidades identificadas acima em sete subunidades que se apresentam 

de seguida: 

Macrounidade Beira Litoral: Leiria – Ourém – Soure 

•  Zona agrícola de pomares e vinhas – unidade que se pode 

identificar na ponta noroeste do concelho ao longo do rio de Cós, nas 

proximidades da sede de concelho e na envolvência ao rio Lena. 

Nesta unidade é possível constatar a sucessiva substituição da cultura 

da vinha pelas culturas frutícolas, resultado das alterações operadas 

no mercado agrícola. 

• Zona florestal de pinheiro bravo - ao longo da EN8, vestígios 

ainda bem visíveis do Pinhal de Leiria, e que numa determinada zona 
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surge associada a uma frente de explorações de barreiros, 

atualmente grande parte dela abandonada e sem qualquer 

recuperação paisagística. 

Macrounidade Serras de Aire e Candeeiros 

• Serra dos Candeeiros – unidade confinada à Serra como identidade 

geomorfológica e biofísica. 

• Depressões tipo polje – unidades que surgem associadas aos vales 

de maior beleza paisagística do concelho: o vale de Mendiga, o vale 

de Alvados e o vale de Minde. Estas depressões cársicas são 

resultado direto da evolução geológica do Maciço Calcário 

Estremenho. 

• Planalto de Santo António – unidade geomorfologicamente bem 

definida e com uma ocupação do solo essencialmente de vegetação 

esclerófitica. 

• Planalto de São Mamede – unidade idêntica à anterior 

diferenciando-se, apenas, no que respeita à ocupação do solo, já que 

predominam as florestas degradadas. 

• Escarpas de falha – unidade geomorfologicamente bem definida, 

providenciando uma paisagem de rara beleza, a escarpa do bordo 

poente do planalto de Santo António, a Costa de Alvados e a Costa de 

Mira. 

A peça desenhada “Unidades de Paisagem” da análise biofísica (1:50 000), 

que integra o volume I - Análise e Diagnóstico da revisão do PDM de Porto 

de Mós apresenta a delimitação destas unidades de paisagem. 

 

 

Património Cultural 

Para uma breve introdução de âmbito geral ao espaço do concelho de Porto 

de Mós e respetivas singularidades, atente-se no que é destacado na página 

de internet da Câmara Municipal de Porto de Mós “o concelho de Porto de 
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Mós, dotado de um potencial turístico enorme, alberga belezas naturais 

diversificadas com expoente máximo na eleita maravilha Grutas de Mira de 

Aire, espelho de um conjunto belíssimo no qual se incluem as Grutas de 

Alvados e as Grutas de Santo António, em pleno Parque Natural das Serras 

de Aire e Candeeiros. Do património histórico, realce para o seu castelo de 

traça palaciana, também para o Campo Militar de S. Jorge, para a Calçada 

Romana do Alqueidão da Serra, entre outros pontos de interesse, que 

aliados à boa gastronomia local, concebem Porto de Mós como um destino 

justificado para uma visita” (Câmara Municipal de Porto de Mós46). 

Tal asserção, contida no discurso político de promoção do concelho, denota 

de forma evidente uma associação implícita entre Ambiente e Património, 

conceitos hoje indissociáveis do ponto de vista estratégico. 

“Na atual conjuntura nacional e europeia não é possível perspetivar o 

desenvolvimento social e económico, na vertente em que este concerne à 

qualidade de vida das populações, sem focar uma especial atenção sobre o 

património cultural. Em concreto, a aplicação do conceito de 

desenvolvimento sustentável no presente, preparando as condições para a 

cidadania no futuro, não pode deixar de se alicerçar na construção 

plurifacetada do passado, projetado na vida social sob a forma de memória 

coletiva” (Sarrazola, 2000). De facto, conforme se encontra expresso na 

Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (Revista) – 

de 1992, ratificada pelo Estado Português em 1997, o património 

arqueológico constitui uma fonte de memória coletiva, constatando-se que a 

necessidade de o proteger “se deveria refletir nas políticas de ordenamento 

urbano e rural e de desenvolvimento cultural”. Considerando a amplitude do 

conceito e âmbito do património cultural, nos termos em que se encontra 

definido no enquadramento legislativo nacional (Lei do Património – Lei n.º 

107/2001, de 10 de Setembro) - i.e., abrangendo os campos de interesse 

“histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, 

documental, artístico, etnográfico, social, industrial ou técnico”, assim como 

“bens imateriais que constituam parcelas estruturantes da identidade e da 

                                                           
46 Câmara Municipal de Porto de Mós - http://www.municipio-
portodemos.pt/page.aspx?id=223 
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memória coletiva portuguesas”, com extensão para os bens naturais, 

ambientais e paisagísticos - não admira que se assuma como um dos 

princípios gerais (da Lei n.º 107/2001) a “coordenação, articulando e 

compatibilizando o património cultural com as restantes políticas que se 

dirigem a idênticos ou conexos interesses públicos e privados, em especial 

as políticas de ordenamento do território, de ambiente, de educação e 

formação, de apoio à criação cultural e de turismo”, com imperativo 

envolvimento e responsabilização do estado, Regiões Autónomas, 

autarquias locais e restante Administração Pública nas tarefas fundamentais 

de conhecimento, estudo, proteção, valorização e divulgação. 

À luz dos critérios subjacentes ao enunciado de valores e conceitos supra 

expostos, denota-se que a autarquia de Porto de Mós privilegia o património 

local enquanto legado de um passado comum, com especial enfoque para a 

importância de uma história antiga de mais de 2 000 anos, fatores que 

contribuem, entre outros, para conferir à vila e território concelhio uma 

dignidade inequívoca. Porém, sem embargo da autenticidade das intenções 

subjacentes ao discurso oficial nem do valor das inúmeras iniciativas 

empreendidas pela autarquia durante os últimos anos na área do 

património, constata-se que a efetiva relevância do património cultural, 

nomeadamente histórico-arqueológico, não tem conhecido equivalente 

contraponto no que concerne a ações e medidas de preservação, 

valorização e divulgação.  

De acordo com o definido nas bases da política de proteção e valorização do 

património cultural, segundo a legislação em vigor, este integra “todos os 

bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura 

portadores de interesse cultural relevante, devem ser objeto de especial 

proteção e valorização” (n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 107/2001). Aos 

Valores Culturais juntam-se ainda um conjunto de locais com interesse 

geológico que, pela sua importância natural e também cultural, devem ser 

devidamente protegidos e salvaguardados.  

A proteção legal dos bens culturais imóveis tem por base a sua classificação 

e inventariação. Os bens culturais imóveis são classificados como (segundo 

o artigo 15.º da Lei n.º 107/2001): 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-480- 

• de interesse nacional quando representam um valor cultural de 

significado para a Nação;  

• de interesse público quando representam ainda um valor cultural 

de importância nacional, mas para os quais o regime de proteção 

inerente à classificação como de interesse nacional se mostra 

desproporcionado;  

• ou de interesse municipal quando representam um valor cultural 

de significado predominante para um determinado município. 

Os bens com valor cultural são agrupados nas seguintes categorias (de 

acordo com a Lei n.º 107/2001 e com a Convenção para a Salvaguarda do 

Património Arquitetónico da Europa ratificada pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 5/91, de 23 de Janeiro): 

• Monumentos – construções, incluindo as instalações ou os 

elementos decorativos que delas fazem parte integrante; 

• Conjuntos – agrupamentos homogéneos de construções, urbanas ou 

rurais, suficientemente coerentes para serem objeto de uma 

delimitação topográfica; 

• Sítios – obras combinadas do homem e da natureza, parcialmente 

construídas e constituindo espaços suficientemente caraterísticos e 

homogéneos para serem objeto de uma delimitação topográfica. 

Segundo CMPM, 2013b, no concelho de Porto de Mós existem sete Imóveis 

Classificados: 

3 Monumentos Nacionais: 

• Castelo de Porto de Mós (Decreto de 16/06/1910, DG n.º 136, de 

23/06/1910; Zona Especial de Proteção (ZEP) e Zona non aedificandi 

- DG, II Série, n.º 152 de 02/07/1948) 
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Figura 36 – Castelo de Porto de Mós. 

 

É um elemento representativo da arquitetura militar, gótica e 

renascentista. É uma estrutura isolada, situada sobre um morro de 

148 metros de altura sobranceiro à vila de Porto de Mós, de onde se 

avistam o vale do Lena e a Serra dos Candeeiros. A sua implantação 

está inscrita em pentágono irregular, cujos vértices são reforçados 

por torreões (três de secção quadrangular e um outro pentagonal). A 

fachada principal, voltada a Sul, é de feição harmónica, com corpo 

central ladeado por duas torres coroadas com terminações 

piramidais. As torres são rasgadas por janelas em arco quebrado ou 

com verga de arco segmentar (adaptado de CMPM, 2011 e IGESPAR, 

I.P.47). 

 

• Capela de São Jorge (Decreto de 16/06/1910, DG n.º 136, de 

23/06/1910; ZEP – Portaria n.º 708/77, DR, I Série, n.º 266, de 

17/11/1977; DG n.º 111, de 10/05/1961, e DG n.º 170, de 

21/07/1954) 

                                                           
47 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/69870/ 
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Figura 37 – Capela de São Jorge – fachada principal e corpo da capela-mor 

(Fonte: IGESPAR, I.P.48). 

 

Esta capela, apesar das suas escassas dimensões e aparente 

simplicidade, é um dos monumentos mais emblemáticos da célebre 

batalha que abriu caminho, em Portugal, ao governo da dinastia de 

Avis e que teve lugar nos campos de Aljubarrota. Quer a sua origem, 

quer o local exato onde foi construída, estão intimamente ligados a 

este episódio e à figura do Condestável D. Nuno Álvares Pereira. É 

um exemplo de arquitetura religiosa, implantada numa zona 

ajardinada, sendo composta por dois volumes articulados com 

coberturas diferenciadas de 2 águas sobre nave. A fachada principal é 

constituída por uma única nave, de empena triangular e é rasgada 

por uma porta com frontão triangular, ladeada por dois vãos de verga 

de arco redondo. A capela-mor tem três andares e é coroada por 

merlões chanfrados. No interior o teto é coberto por madeira de três 

planos (adaptado de CMPM, 2011 e IGESPAR, I.P.49). 

 

• Campo Militar de São Jorge de Aljubarrota - Local da 2.ª Posição 

(Decreto n.º 18/2010, DR, I Série, n.º 250, de 28 de dezembro).  

                                                           
48 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70103/ 
49 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70103/ 
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Figura 38 – Campo Militar de Aljubarrota – núcleo 2 – zona envolvente 

(Fonte: IGESPAR, I.P.50). 

 

O Campo Militar de São Jorge, também conhecido por Campo Militar 

de Aljubarrota, encontra-se situado num planalto junto da povoação 

de Aljubarrota. Esta área corresponde ao local onde se realizou a 

famosa Batalha de Aljubarrota, e dada à sua importância histórica, 

este campo e a área envolvente encontram-se salvaguardados com o 

objetivo máximo de os preservar, tentando manter intacta uma parte 

do Património Nacional e da História de Portugal. Este campo e a área 

envolvente, está situado no aglomerado de S. Jorge, no local onde 

está implantada a Capela de S. Jorge (adaptado de CMPM, 2011 e 

IGESPAR, I.P.51). 

 

4 Imóveis de Interesse Público: 

• Pelourinho de Porto de Mós (Decreto n.º 23122, DG n.º 231, de 

11/10/1933) 

                                                           
50 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/3729416/ 
51 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/3729416/ 
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Figura 39 – Vista geral do Pelourinho de Porto de Mós (Fonte: IGESPAR, 

I.P.52). 

 

Este Pelourinho revivalista é um símbolo da arquitetura civil pública, 

sendo formado por uma coluna coríntia que está assente num soco de 

quatro degraus, com base num quadrado com os cantos recortados. É 

encimado por cruz, com remate de folhagem e com dois escudos 

portugueses (CMPM, 2011). 

 

• Gruta dos Moinhos Velhos (Decreto n.º 40361, DG n.º 228, de 

20/10/1955) 

A gruta situa-se nas proximidades da localidade de Mira de Aire, no 

maciço calcário estremenho, na zona de transição entre a 

Estremadura e o Vale do Tejo, inserida numa paisagem fortemente 

marcada pelas acentuadas escarpas da Serra de Aire. É uma 

formação cavernosa calcária e lávica onde se constituíram grandes 

reservatórios de água subterrâneos. Considerada a maior gruta 

conhecida em território nacional, com 8 000 metros já explorados, 

encontram-se aqui formações calcárias de estalactites e estalagmites 

                                                           
52 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/72899/ 
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e têm sido encontrados inúmeros vestígios paleontológicos. A gruta é 

propriedade privada e está ser alvo de utilização turística (adaptado 

de CMPM, 2011 e IGESPAR, I.P.53). 

 

• Troço da Via Romana, em Alqueidão da Serra (Decreto n.º 

29/90, DR n.º 163, de 17/07/1990) 

 

Figura 40 – Via Romana. 

 

Situado numa zona de acentuado declive e com bom domínio visual 

sobre o território envolvente, o Troço de Via Romana em Alqueidão 

da Serra foi construído entre os séculos I a. C. e I d. C., e pertenceria 

à via que unia as localidades de Scallabis (Santarém) e Collipo 

(Leiria), dois importantes polos administrativos vigentes em plena 

Antiguidade romana. É um troço com 150 metros de comprimento, 

constituído por blocos de pedra calcária irregulares intercalados por 

pedras de menor dimensão. Ao longo das bermas encontram-se por 

vezes pequenos blocos de pedra elevados, colocados em segmentos 

de espaços regulares, existindo também muros de suporte em locais 

                                                           
53 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73387/ 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-486- 

onde o percurso é mais desnivelado (adaptado de CMPM, 2011 e 

IGESPAR, I.P.54). 

 

• Casa dos Gorjões/ Casa da Família Gorjão (Decreto n.º 67/97, 

DR n.º 301, de 31/12/1997) 

 

Figura 41 – Vista lateral da Casa da Família Gorjão (Fonte: IGESPAR, 

I.P.55). 

 

Situada na zona antiga de Porto de Mós, a Casa dos Gorjões é uma 

casa senhorial urbana, exemplo da arquitetura civil privada, oriunda 

dos finais do século XIX, início do século XX. A fachada principal é 

rasgada por diversos vãos salientando-se a porta principal que é 

encimada por uma janela de sacada com brasão de armas. O interior 

encontra-se bastante descaraterizado. A escadaria que permite o 

acesso ao primeiro piso (agora utilizado pelos serviços 

administrativos da Câmara) é, ainda, o único elemento original. Muito 

embora seja a austeridade construtiva e decorativa que mais 

carateriza a Casa dos Gorjões, a realidade é que esta se impõe no 

contexto urbano de Porto de Mós através do seu volume compacto 

bem como pelo seu alçado simétrico e longo que, apesar de tudo, não 

                                                           
54 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73614/ 
55 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74383/ 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-487- 

deixa de exibir, em local de destaque, as armas dos Gorjões, 

impondo à localidade uma marca de prestígio e nobreza (adaptado de 

CMPM, 2011 e IGESPAR, I.P.56). 

 

Para além do conjunto de imóveis classificados e apresentados 

anteriormente, destacam-se ainda alguns imóveis que se considera 

possuírem valor patrimonial, devendo, por isso, ser preservados. Alguns 

destes imóveis possuem linhas marcadamente urbanas, outros são de 

feição mais rurais, mais ligados à propriedade. 

Outros imóveis com interesse podem ser exemplos de: 

Arquitetura Religiosa: 

• Cruzeiro de Porto de Mós – localizado na Travessa do Escorial 

• Ermida de Santo António – localizada na freguesia de São Pedro 

• Igreja da Misericórdia de Porto de Mós/Hospital de Santo André – 

localizada na freguesia de São João Baptista 

• Igreja de Alcaria de Invocação de Nossa Senhora dos Prazeres – 

localizada no centro de Alcaria 

• Igreja de Mira de Aire - situada no núcleo primitivo do aglomerado 

de Mira de Aire 

• Igreja Matriz de S. João Baptista – situada na parte mais antiga da 

Vila de Porto de Mós 

• Igreja Paroquial de S. Miguel – localizada em Juncal 

• Igreja Paroquial de S. Pedro – situada no Largo do Rossio 

• Capela de Nossa Senhora da Guia – localizada na povoação de 

Alcaria de Cima 

• Templo do Chão Pardo/Igreja de Nossa Senhora da Piedade – 

localizada em Chão Pardo 

 
                                                           
56 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74383/ 
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Arquitetura Civil Privada: 

• Solar dos Crespos – localizado no centro de Porto de Mós 

• Solar dos Calados – localizado no centro do aglomerado do Juncal 

 

Arquitetura Civil Pública: 

• Museu de História Natural de Porto de Mós – situado no centro de 

Porto de Mós 

• Edifício dos Paços do Concelho – onde se localiza a Câmara Municipal 

de Porto de Mós 

• Padrão de Alqueidão da Serra/Cruzeiro da Independência – localizado 

em Alqueidão da Serra 

 

Arquitetura Industrial: 

• Antiga Central Termoelétrica de Porto de Mós 

 

Estruturas de Apoio: 

• Fonte do Castelo 

• Forca de Porto de Mós 

• Moinho em Porto de Mós 

• Moinho em Telhados Grandes 

• Moinho em Pedreiras 

 

Ainda dentro dos Imóveis com interesse destaca-se o Arco da Memória, 

marco do couto dos Frades de Alcobaça, é um arco monumental que foi 

mandado reedificar por D. Miguel, em 1830. O Arco possui um tratamento 

igual nas duas faces, contendo, nas ilhargas, uma inscrição em Latim e 

outra em português, que documentam o motivo da sua construção. Mede 4 

metros de altura, 3,62 metros de largura e 103 centímetros de espessura, e 
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foi construído em pedra calcária. Sobre a imposta simples assenta o arco de 

volta perfeita, terminado em friso, sem decoração Localiza-se num ponto 

alto, bastante distante do aglomerado de Arrimal, junto à linha fronteiriça 

do concelho. O local onde se insere encontra-se bastante desaproveitado e 

um pouco ao abandono (adaptado de CMPM, 2011 e IGESPAR, I.P.57). 

 

Figura 42 – Arco da Memória. 

 

Este imóvel encontra-se em vias de classificação (Anúncio n.º 82/2014, DR 

n.º 69, de 8/04/2014). 

Na listagem apresentada, distinguem-se diversos imóveis que constituem 

exemplos de merecido destaque. Todavia, existem outros imóveis cuja 

preservação e requalificação é igualmente importante. Segundo CMPM, 

2013b, na impossibilidade de identificar todos os exemplos com valor 

histórico e arquitetónico, todas as intervenções devem ficar condicionadas a 

parecer da Câmara Municipal de Porto de Mós. 

 

Para além dos imóveis que se consideraram, isoladamente, nos pontos 

anteriores, no âmbito dos estudos de Análise e Diagnóstico foram 

                                                           
57 IGESPAR, I.P. - 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73532/ 
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considerados alguns Conjuntos notáveis de Imóveis, pela sua integração na 

paisagem envolvente, pelo seu valor histórico se julgam de suma 

importância. Distinguem-se, também, espaços (sítios) que, por constituírem 

uma associação equilibrada entre as obras do homem e da natureza, com 

valor histórico, natural ou social, se assumem como uma mais-valia do 

ponto de vista patrimonial, podendo constituir uma aposta na dinamização 

do sector turístico. 

Como sítios com interesse têm-se: 

• Sítio, Outeiro da Ermida de Santo António – além de constituir um 

local privilegiado para apreciação da paisagem, a composição da 

igreja e da sua envolvente urbana é bastante interessante; 

• Sítio, Moinhos da Portela do Vale de Espinho – conjunto de moinhos 

que se situam ao longo de uma linha de cumeada constituindo um 

elemento muito interessante do ponto de vista paisagístico. 

 

São ainda de referir, como detentores de bons exemplos da arquitetura 

tradicional e popular, assim como pela importância da conservação de 

núcleos urbanos antigos que apresentam ainda alguma coerência original, 

no seu traçado e edificado: 

• Conjunto, Núcleo Antigo do Juncal; 

• Conjunto, Núcleo antigo de Mira de Aire; 

• Conjunto, Núcleo antigo de Pedreiras; 

• Conjunto, Núcleo antigo da Vila de Porto de Mós; 

• Conjunto, Núcleo antigo de Serro Ventoso. 

 

O Património Natural do concelho de Porto de Mós é definido por CMPM, 

2013b, como sendo recursos não renováveis, de conteúdo importante para 

o conhecimento e estudo da evolução dos processos geológicos desde a 

escala regional até mesmo a uma escala nacional/mundial.  
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O Património Natural integra os sítios com maior interesse geológico e geo-

mineiro do concelho: 

• Fórnea, que se destaca pela sua beleza paisagística e pelo elevado 

interesse científico para a geologia nos domínios geomorfológicos, bio 

estratigráfico, lito estratigráfico e sedimentológico;  

• Grutas de Santo António, Alvados e Mira de Aire, que correspondem a 

cavidades cársicas com grande interesse turístico;  

• Antigas minas de carvão em Bezerra, que correspondem a galerias 

mineiras importantes pelo seu interesse patrimonial. 

 

Destacam-se ainda outros sítios de especial interesse geológico, 

paleontológico, geomorfológico e espeleológico, cuja conservação dos 

valores neles existentes se afigura necessário realizar. A listagem seguinte 

inclui os sítios referidos nos pontos acima e descreve o património natural 

cartografado na Planta de Ordenamento e enumerado no Regulamento da 

1.ª revisão do PDM de Porto de Mós: 

• Fórnea 

• Antigas minas de carvão em Bezerra 

• Grutas de Santo António 

• Grutas de Alvados 

• Grutas de Mira de Aire 

• Pedra Bicho I 

• Pedra Bicho II 

• Mega-lapiás Moleana 

• Mega-lapiás Espinheiro 

• Dolina do Covão de Boi 

• Lapa dos Pocilgões 

• Lapiás da Bezerra 
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• Conjunto Dolinas de Candeeiros 

• Abrigo dos caçadores 

• Depósito de rio Alcaide 

• Dolina do Covão de Oles 

• Gruta da Contenda 

• Gruta da Pena do Poio 

• Olho de água de Mira de Aire 

• Algar do Chou Jorge 

• Algar da Manga Larga 

• Gruta do Mindinho 

• Algar da Bajanca/Cofelo 

• Algar da Pena Traseira 

 

O Património Arqueológico constitui um legado vivo das comunidades 

desaparecidas no tempo, e como tal, a inserção dos valores arqueológicos, 

como herança cultural, é essencial no âmbito do ordenamento do território 

(CMPM, 2013b).  

O concelho de Porto de Mós é possuidor de um considerável número de 

sítios arqueológicos, o que é facilmente explicável pelas suas caraterísticas 

naturais e geoestratégicas que oferecem um espaço favorável à instalação 

de comunidades humanas (CMPM, 2011). Estes sítios refletem a história de 

uma comunidade anterior, independentemente do seu valor científico e do 

seu estado de conservação, pelo que é importante que se aposte na 

prevenção contra a destruição desta herança cultural. Assim, o património 

arqueológico está assinalado na Planta de Ordenamento, à escala 1:25 000, 

e enumerado no Regulamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós e este 

inventário teve por base os dados do extinto IPA, tendo sido os sítios, quase 

na sua totalidade, reconhecidos presencialmente no terreno pelo técnico da 

Autarquia responsável por esta área (CMPM, 2013b). 
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Quadro 78 – Sítios Arqueológicos (Fonte: CMPM, 2013b). 

Designação CNS Tipo de Sítio Período 

Casal d´Além 13330 Povoado Moderno e Contemporâneo 

Necrópole do Largo S. 
João 

15597 Necrópole Medieval e Moderno 

Estrada Romana 1630 Via Romano e posterior 

Santa Catarina 22031 Necrópole e templo 
Indeterminado - Moderno e 

Contemporâneo 

Carrascal da Corredoura 
1 12593 Achado isolado Calcolítico 

Carrascal da Corredoura 
2 12594 Achado isolado Paleolítico Superior 

Estação do Carriço 12622 Vestígios diversos Paleolítico Médio e Neolítico 

Cortinas 1875 Vestígios diversos Romano e posterior 

Abrigo da Pena de Mira 12624 Abrigo (achado isolado) Mesolítico Inicial 

Algar da Arroteia 12953 Ocupação em gruta Paleolítico 

Abrigo do Vale da Canada 12632 Abrigo sob rocha 
Paleolítico Superior e Idade do 

Ferro 

Algar do Covão do Poço 13631 Vestígios em gruta Neolítico Final 

Campo da Batalha de 
Aljubarrota 

286 Campo de batalha Medieval Cristão 

Fornecos 22032 Casal rústico (silos) Romano 

Alqueidão do Arrimal 12951 Povoado Pré-história Recente 

Barradas 1709 Necrópole Idade do Ferro/Romano 

Barreira da Lage 1855 Villa Romano 

Cabeço da Pedreira 12943 Povoado Neolítico 

Cabeço do Sol 1 1853 Ocupação em gruta Indeterminado 

Calvaria de Cima 14294 Jazida de superfície Paleolítico Superior 

Cova 12947 Ocupação em gruta Paleolítico 

Detintas 12936 Povoado de ar livre Pré-história Recente 

Eiras Novas 1478 Sepultura Indeterminado 

Escorial 14999 Vestígios de Metalurgia Idade do Ferro/Romano 

Falsa de Alvados 10568 Casal Rústico Romano ou Alta Idade Média 

Figueiredo 2047 Vestígios diversos Paleolítico e Idade Média 

Santo Estêvão - Vicus, necrópole Romano 

Cabeçadas 15003 Vestígios de metalurgia Romano e posterior 

Fonte dos Marcos 1872 Silo Romano 

Fórnea 12941 Povoado Pré-história Recente 

Gruta da Cova da Velha 4777 Ocupação em gruta Neolítico 

Cabeço do Sol 2 - Abrigo Indeterminado e 
Contemporâneo 

Lagar 4874 Villa Romano 
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Designação CNS Tipo de Sítio Período 

Lagoa de Alvados 1 12628 Vestígios diversos Idade do Bronze e do Ferro 

Lagoa Grande 1 12629 Vestígios diversos Neo-Calcolítico 

Lagoa Grande 2 12630 Estação de ar livre Neolítico 

Lagoeira 12633 Vestígios diversos Neolítico 

Lapa 12891 Povoado Neolítico (?) 

Lapa do Anecrial 5453 Ocupação em gruta Paleolítico 

Lapa da Figueira 12623 Ocupação em gruta Neolítico (?) 

Lapa do Cabeço das 
Moitas 

12631 Vestígios diversos Neolítico 

Lapa da Mouração 3670 Necrópole em gruta Neolítico e Romano 

Lapa dos Morcegos 3595 Ocupação em gruta Indeterminado 

Lombo 12634 Achado isolado Pré-história Recente 

Mira de Aire 12724 Tesouro Idade do Bronze 

Moinhos de Vento, 
Pragais 14997 Vicus Romano 

Pedreira de Alvados 12946 Ocupação em gruta Paleolítico 

Povoado das Penas do 
Castelo 12588 Povoado Calcolítico/Proto-

histórico/Romano (?) 

Castelo de Porto de Mós 1545 
Vestígios 

diversos/fortificação Romano e posterior 

Costa - Vestígios Diverso Proto - História/ Romano 

Lagoeira 2 - Vestígios Diversos Neolítico 

Pregueiras 1662 Sepultura Medieval Cristão 

Quinta de Sampaio 1366 Villa e templo Romano e Medieval Cristão 

Quinta de Santa Luzia 15018 Villa Romano 

Lapa da Moura - Necrópole Indeterminado 

Desterro 15021 Sepultura e Vicus Romano - século I d. C. 

Valicova 12939 Povoado Neolítico 

Ventas do Diabo 12725 Ocupação em gruta Neolítico e Calcolítico 

Zambujal 15000 Vestígios diversos Romano 

S Miguel do Peral 1 - Vicus e templo cristão Romano e Moderno 

Pedra da Paciência 21600 Vestígios diversos Paleolítico 

Juncal 12253 Mamoa Inderminado e Moderno 

Alcaria - Povoado Idade Média 

Moinho 17976 Achado Isolado e azenha Paleolítico e Contemporâneo 

Casal de Meneses 17960 Vestígios diversos Romano 

Monte do Moinho Velho 17959 Estação de ar livre Paleolítico 

Tojal de Baixo 17962 Achado isolado Paleolítico Médio 

S Miguel do Peral 2 - Vestígios diversos Paleolítico 
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Designação CNS Tipo de Sítio Período 

Zambujal de Alcaria - Vestígios diversos Romano/Idade Média 

Mendigos - Vestígios diversos Indeterminado 

Vale da Malhada - Vestígios diversos e 
escorial Indeterminado 

Buraco dos Mouros - Vestígios diversos Indeterminado 

Cabeço da Boavista - Vestígios diversos Romano/Medieval 

Boieira - Vestígios diversos Romano 

Cemitério Velho - Necrópole Indeterminado 

Rua do Escorial - Vestígios diversos Romano 

Av. de Santo António - Estrutura Indeterminado 

Paços do Concelho - Templo, Necrópole, Silos Idade Média 

Lapas de Castelejos - - Indeterminado 

Abrigo 2 do Vale da 
Canada - - Indeterminado 

Pedra do Altar - - Indeterminado 

Lagoa Pequena - Vestígios Diversos Indeterminado 

Casal do Centas - - Neolítico 

 

Apesar de serem estes os sítios arqueológicos apresentados em sede de 

ordenamento da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, existem algumas 

incongruências com os sítios arqueológicos inventariados no Sistema de 

Informação Endovélico58, desde logo percetível pelo número total de sítios 

(83 inventariados pela Câmara Municipal de Porto de Mós e 89 no sistema 

de informação). 

 

No âmbito da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, em específico no 

Regulamento proposto, os valores culturais e naturais encontram-se 

representados e numerados na Planta de Ordenamento e no Anexo I do 

Regulamento e dispõem de um regime de proteção descrito no artigo 89.º. 

Em termos de bens imóveis classificados como monumento nacional, os três 

existentes no concelho de Porto de Mós possuem uma zona especial de 

proteção (delimitada na Planta de Ordenamento) e, em específico, no caso 

do Castelo de Porto de Mós uma zona non aedificandi. 
                                                           
58 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&pag=1 e 
http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&pag=2 
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Em termos dos conjuntos identificados, os núcleos de Porto de Mós e de 

Mira de Aire foram integrados em Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão, que irão permitir implementar uma política de salvaguarda e 

valorização do património urbano existente, criando soluções que evitem a 

descaraterização do património edificado, promovendo a requalificação do 

parque habitacional e do espaço urbano e solucionando conflitos na 

circulação viária e pedonal. 

 

Os Equipamentos Culturais, enquanto estruturas físicas fixas, não 

traduzem, necessariamente, a atividade cultural de um concelho ou região, 

estando esta, sobretudo, dependente de uma política autárquica de 

promoção cultural e do dinamismo dos grupos e das associações culturais e 

recreativas. 

Em termos de estruturas fixas, existe, no concelho de Porto de Mós, alguma 

oferta, nomeadamente: três bibliotecas, dois museus, um cineteatro, um 

espaço de exposições e espetáculos musicais, duas imprensas e uma rádio 

locais e um posto de turismo.  
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Quadro 79 – Equipamento Cultural e de Recreio em 2003 no concelho de 

Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2011). 

Tipologia de Equipamento Número de unidades Freguesia 

Biblioteca 3 Porto de Mós, Juncal e Alqueidão 
da Serra 

Museu 2 São João Baptista e Calvaria de 
Cima 

Cine-teatro 1 São Pedro 

Espaços de Exposições e 
Espetáculos Musicais 1 

São Pedro (Castelo de Porto de 
Mós) 

Imprensa local 2 Porto de Mós e Mira de Aire 

Rádio local 1 São João Baptista 

Posto de Turismo 1 Porto de Mós 

Associações Culturais, 
Recreativas e Desportivas 42 Todas as freguesias 

 

É de salientar a atividade associativa do concelho, marcada pela existência 

de um conjunto de associações, com incidência para as atividades 

desportivas, culturais e recreativas (veja-se Quadro seguinte). 
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Quadro 80 – Associações Culturais, Recreativas e Desportivas em 2003 no 

concelho de Porto de Mós (Fonte: CMPM, 2011). 

Freguesia Associação 

Alcaria 
Clube Cultural e Recreativo de Alcaria 
Grupo de Jovens “Os Pena d´Águia 

Alqueidão da Serra 
Centro Cultural e Recreativo de Alqueidão da Serra 
Clube de Caça e Pesca de Alqueidão da Serra 
Casa do Povo (ginástica e coral) 

Alvados Clube de Caçadores Alvados 

Arrimal Clube Cultural, recreativo e Desportivo de Arrimal 

Calvaria de Cima 
Associação Cultural e Desportiva Nova Vida 
Associação de Casais de Matos 

Juncal 

Associação Recreativa e Cultural Andam 
Clube Jóia Pesca 
Liga D. Amigos Picamilho O. Nova 
Associação Cultural e Recretiva Chão Pardo 
Casa do Povo de Juncal (Judo) 
União Recreativa e Desportiva Juncalense 
Associação Recreativa Cumeirense 
União Recreativa Casais Garridos Andainho 
Clube Hípico do Juncal 

Mendiga 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Mendiga 
Clube Desportivo Serra D`Aire Tempos Livres 
Sociedade Recreativa de Cabeça Veada 

Mira de Aire 

União Recreativa Mirense 
Associação de Jovens Mata Jovem 
Mirense Andebol Clube 
Associação Recreativa e Cultural de S. João da Fraga 
Clube de Caça e Pesca de Mira D`Aire 

Pedreiras 
Grupo Desportivo de Pedreiras 
Clube Desportivo “Os Andorinhas” 
Associação Cultural e Recreativa de São João da Tremoceira 

São Bento Clube Desportivo de São Bento 

São João Batista 

Grupo Cultural e Recreativo D. Fuas 
Clube Desportivo Ribeirense 
Clube Automóvel de Porto de Mós 
Associação Desportiva Portomosense Ballet Christiane Vieira 

São Pedro 
Grupo Desportivo do Tojal 
Casa do Povo de Porto de Mós 
Grupo Recreativo da Corredoura 

Serro Ventoso 
Associação Popular Bezerra Figueirinhas Vertigem 
União Recreativa Casais do Chão 
Grupo Recreativo Serro Ventoso 

 

A situação de referência atual é muito similar à descrita em 2003, juntando-

se à situação descrita anteriormente a Casa da Cultura de Mira de Aire, e a 
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recuperação das antigas piscinas de Porto de Mós, transformando-as em 

Espaço Jovem e no Posto de Turismo (CMPM, 2013b). 

Naturalmente, no domínio das atividades culturais e recreativas, deverá 

destacar-se o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, no campo 

de São Jorge, que resultou da transformação do antigo Museu Militar. 

Formou-se, assim, um novo espaço funcional composto por: uma área 

expositiva compreendendo dois núcleos expositivos dedicados à Batalha de 

Aljubarrota; um auditório para projeção de um espetáculo multimédia que 

reconstitui a Batalha e os eventos que estiveram na sua génese; serviços 

educativos para grupos e famílias; área de exposições temporárias; loja; 

cafetaria; parque de merendas; e um parque de engenhos medieval (CMPM, 

2013b). 

De salientar, igualmente, a existência, em muitas localidades, de 

equipamentos polivalentes, que combinam atividades culturais com 

atividades recreativas e lúdicas. 

Em termos da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, importa ter em 

consideração os objetivos definidos pelo PROT-Centro na organização da 

rede de equipamentos e serviços de Cultura, com vista à prossecução dos 

interesses públicos e dos objetivos estratégicos, competirá à Administração 

Central e à Administração Local e a outras instituições públicas ou privadas: 

1. Estruturar a oferta de equipamentos e serviços culturais segundo o 

modelo de sistema urbano da Região Centro, numa lógica de 

rentabilização e organização dos recursos existentes e de valorização 

patrimonial; 

2. Garantir que todos os municípios possuam uma Biblioteca Pública, a 

inserir na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e favorecer a 

qualificação / adequação de equipamentos existentes, em particular 

os teatros, cineteatros e as infraestruturas museológicas (visando 

uma integração futura na Rede Portuguesa de Museus); 

3. Garantir que todos os municípios possuam um Arquivo Municipal, a 

inserir na Rede Portuguesa de Arquivos, e favorecer a qualificação / 

adequação de equipamentos existentes; 
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4. Desenvolver as complementaridades territoriais e as sinergias entre 

os diversos tipos de equipamentos e serviços, fomentando a 

articulação de iniciativas, estruturas e equipamentos, de forma a 

consolidar o modelo de sistema urbano, reforçar as especificidades 

instaladas e rentabilizar os recursos existentes. Neste âmbito, as 

redes devem ser ancoradas preferencialmente nos centros urbanos 

regionais. 

No que diz respeito à proposta da 1.ª revisão do PDM, uma vez que o 

concelho apresenta alguma oferta em termos de equipamento cultural e 

recreativo, sendo de salientar a utilização do Castelo de Porto de Mós, como 

local para exposições e realização de espetáculos musicais e a existência de 

estruturas inovadoras, como a Ecoteca, que se constitui com o Centro de 

Exposições do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, apenas 

existem duas intenções de reforço da oferta de equipamentos culturais: 

• Construção de um Museu Municipal, recuperando, para o efeito, a 

antiga Central Termo-Elétrica de Porto de Mós;  

• Recuperação da Casa Calado – Agrícola do Juncal, para a instalação 

entre outras valências de núcleos museológicos. 

Para além destas, CMPM, 2013b destaca ainda a necessidade de se 

diversificar a oferta atualmente existente, nomeadamente em termos de 

programação de eventos. Outro dos aspetos focados é ainda que se 

continue a apoiar as iniciativas das muitas associações culturais e 

recreativas que existem no concelho de Porto de Mós e se articule os 

equipamentos existentes com o sector do turismo, sobretudo o relacionado 

com o turismo cultural e de natureza. 

 

 

Análise de Tendências 

Como já foi referido anteriormente, o concelho carateriza-se por uma 

paisagem em alteração, marcada de variadas texturas, cores e formas, 
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resultado da grande heterogeneidade existente, consequentemente tanto da 

geomorfologia, como da vegetação e atividades humanas. 

Face à expansão urbana, o aparecimento de novos espaços para o 

desenvolvimento de atividades económicas, estar prevista a construção de 

novos parques eólicos e a continuação da exploração de pedreiras e a sua 

ampliação, e uma vez que a Paisagem do concelho de um modo geral é 

bastante aberta, com pouca capacidade de absorção visual, é expectável 

que os efeitos ao nível da paisagem sejam negativos. 

O facto do património geológico e a paisagem virem a ser afetados, face 

aos cenários em análise, constitui uma fraqueza em termos de turismo uma 

vez que o concelho de Porto de Mós tem vindo apostar numa evidente e 

crescente especialização no turismo de natureza e aventura. 

No que respeita ao Património Cultural é de salientar como aspetos 

positivos: 

• Valor potencial, numa perspetiva de dinamização cultural e 

turística, de determinados locais e equipamentos existentes no 

concelho (por exemplo Castelo e Museu de História Natural); 

• Importância atribuída - pelos órgãos do poder local e pela 

sociedade civil – à História de Porto de Mós nas suas implicações 

com a memória coletiva (patente, no plano do discurso, em 

documentação oficial da Câmara Municipal de Porto de Mós); 

• Localização do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota 

no território do concelho; 

• Presença de elementos vivos de “memórias etnográficas”, como 

por exemplo o eixo de São Jorge/Cruz da Légua onde ainda hoje se 

desenvolvem atividades artesanais de olaria doméstica e 

decorativa. 

Tendo em conta as potencialidades naturais e culturais existentes em Porto 

de Mós, o sector do turismo é um dos que carece de uma melhor estratégia. 

Esta poderá basear-se na divulgação, publicidade e promoção turística, o 

que irá não só dinamizar o concelho, como aumentar o número de postos 
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de trabalho assim como o tecido empresarial. Não poderá ser esquecida a 

preservação dos valores naturais assim como a valorização de todo o 

património ambiental e cultural, que são a identidade do território e a base 

de visitação do concelho. 

As situações caraterizadas anteriormente, em certos casos, designadamente 

no que respeita à proteção dos imóveis, poderão evoluir favoravelmente 

com a 1.ª revisão do PDMPM, dados os eixos estratégicos de “Valorização e 

Sustentação Territorial” e de “Dinamização e Modernização de base 

económica”, não esquecendo os referenciais do concelho que aqui se 

aplicam: “capital nacional das grutas”, e local da “Batalha de São Jorge 

(Aljubarrota)”. Neste aspeto, a própria existência da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós constitui uma oportunidade para melhorar significativamente a 

situação detetada. 

Uma vez que estão previstos um conjunto de ações/projetos para cada um 

dos eixos estratégicos, estas poderão traduzir-se numa melhoria 

significativa para os elementos alvo de intervenção, como está previsto no 

programa de “Reforço e consolidação do sistema urbano” - arranjo 

paisagístico do Morro do Castelo e a elaboração dos planos de salvaguarda 

de São Jorge e da zona antiga de Porto de Mós; no programa 

“Infraestruturação e valorização territorial”, as ações de proteção e limpeza 

das grutas e algares; no programa “Consolidação e afirmação dos clusters 

competitivos” – a valorização cultural e turística do Castelo de Porto de Mós, 

a rede de atividades recreativas ligadas à geologia, o Campo Militar de São 

Jorge, palco da Batalha de Aljubarrota e ainda a recuperação da Antiga 

Central Termoelétrica de Porto de Mós. Espera-se, então, que as 

ações/projetos dos programas de cada um dos eixos estratégicos 

contrariem e mitiguem as tendências negativas e potenciem as tendências 

positivas detetadas. 

Contudo, existem diversas fragilidades, nomeadamente o estado de 

conservação de uma parte do património local, o caráter incipiente das 

formas e meios de divulgação do património local o que, 

consequentemente, dificulta o aproveitamento turístico. É expectável que 

estas fragilidades venham a agravar-se quer com o PDM em vigor, quer 
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com a implementação da 1.ª revisão do PDM. É de salientar, ainda, que 

apesar da existência da Carta Arqueológica do concelho, o Inventário de 

Sítios Arqueológicos da proposta de 1.ª revisão do PDM e da Planta de 

Ordenamento encontra-se desfasado da informação do Sistema de 

Informação Endovélico para o município.  

Relativamente ao cenário da não implementação da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós é expectável uma manutenção do enquadramento existente 

ou até um agravamento de algumas situações, nomeadamente as questões 

de conservação do património. 

 

 

6.7.2. Identificação dos efeitos 

No que respeita à paisagem e face ao exposto no ponto anterior, os efeitos 

da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós serão os de intrusão de novos 

elementos, potencialmente perturbadores, numa paisagem com diminuta 

capacidade de absorção visual. Trata-se de um efeito negativo, de 

médio/longo prazo e permanente. Por outro lado, é de referir o facto do 

turismo de natureza e aventura poder vir ser afetado. Trata-se de um 

efeito negativo, de médio/longo prazo e permanente. 

No tocante ao Património Cultural, constata-se que o louvável quadro de 

intenções inerentes à atribuição de importância histórica e cultural – por 

parte da autarquia - aos elementos patrimoniais contrasta com a fragilidade 

dos meios de divulgação disponíveis assim como do próprio estado de 

conservação dos mesmos. O agravamento da insuficiência de informação 

disponível relativa a ocorrências patrimoniais-arqueológicas (em termos de 

operacionalidade, numa perspetiva de ordenamento do território), isto é, o 

desfasamento do Inventário de Sítios Arqueológicos do PDM poderá vir a 

afetar os projetos de obras públicas ou privadas por insuficiência de 

informação arqueológica, poderá haver a destruição de património cultural 

decorrentes de obras e projetos públicos ou privados, nomeadamente 

infraestruturas rodoviárias e equipamentos, perda de oportunidades de 
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dinamização económico-social baseadas numa ação abrangente de oferta 

cultural e abandono progressivo de sítios arqueológicos ou elementos 

patrimoniais. Por outro lado, é de referir o agravamento do caráter 

incipiente das formas e meios de divulgação do património local e 

consequentemente deficitário aproveitamento turístico. Trata-se de 

impactes negativos, de médio/longo prazo e permanentes. 

Complementarmente espera-se o melhor aproveitamento dos valores 

culturais, nomeadamente: do Castelo de Porto de Mós, através da 

valorização não só cultural, mas também turística do mesmo; das grutas e 

algares, através da concretização das ações de limpeza e de proteção, em 

suma, espera-se que a opção estratégica de “recuperar e valorizar o 

património paisagístico e ambiental do concelho” (apesar de não integrar o 

património cultural, o que é uma falha apontável), tal como é descrita em 

CMPM, 2013b, que compreende um conjunto de ações/projetos com âmbito 

nesta temática. Considera-se este efeito positivo, de médio/longo 

prazo e permanente. 

.
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

• Localização do Centro de Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota no concelho de Porto de Mós 

• Existência de Património Classificados: 3 Monumentos Nacionais 

e 4 Imóveis de Interesse Público 

• Existência de outro património com interesse, com exemplares 

de arquitetura religiosa, civil (pública e privada), industrial e de 

estruturas de apoio 

• Existência de Património Natural, em particular o Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros destacando-se as Grutas de 

Alvados, de Santo António e de Mira de Aire, a Fórnea e as 

antigas Mina de Carvão 

• Existência de um elevado número de sítios e elementos de 

património arqueológico 

• Núcleo antigo da vila de Porto de Mós 

• Exploração turística e pedagógica do património espeleológico 

• Arranjo paisagístico do Morro do Castelo  

• Criação de uma rede de atividades recreativas relacionadas com 

a riqueza geológica 

• Riqueza do património geológico do concelho: vales de vertentes 

abruptas, campos de lapiaz, dolinas, uvalas, algares e grutas por 

explorar 

- 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Vistas panorâmicas e inúmeras estradas de interesse 

paisagístico 

• Aposta na promoção e marketing da imagem de Porto de Mós, 

associada às rochas ornamentais, grutas e património cultural e 

natural 

• Valorização do património natural pela promoção do Turismo de 

Natureza e em particular as atividades de desporto de natureza 

no PNSAC 

- 

Pontos 

fracos 
- 

• Impactes decorrentes de obras e de projetos públicos ou 

privados, nomeadamente infraestruturas rodoviárias e 

equipamentos, no património arqueológico 

• Degradação de alguns imóveis classificados 

• Insuficiência de informação disponível, o que dificulta o 

turismo 

• Massificação das áreas envolventes aos imóveis 

classificados 

• Descaraterização dos núcleos antigos com interesse face à 

introdução de linguagens arquitetónicas contrastantes 

• Extensas áreas de extração de massas minerais 

• Intrusão de elementos perturbadores na paisagem, em 

particular parques eólicos 
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Oportunidades Ameaças 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- 

• Destruição de elementos da paisagem tradicional 

• Redução do potencial do turismo de natureza e aventura, 

devido aos diversos condicionalismos (ordenamento do 

território, tendo em vista a salvaguarda dos recursos 

naturais e património) 

• Abandono progressivo de sítios arqueológicos ou elementos 

patrimoniais e consequente degradação dos mesmos 

• Agravamento do carater lacunar da informação relativa ao 

património histórico-arqueológico, comprometendo a 

operacionalidade dos IGT 

NOTA: OS PONTOS NO QUADRO SÃO OS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 
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7. MEDIDAS DE GESTÃO E CONTROLO 

7.1. Medidas de Gestão 

As medidas de gestão apresentadas no Quadros seguintes, para cada FCD, 

têm como objetivo prevenir, reduzir, ou, sempre que possível, eliminar os 

efeitos negativos resultantes da implementação da 1.ª revisão do PDM de 

Porto de Mós, bem como potenciar os efeitos positivos expectáveis. 
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7.1.1. Governança 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Auscultação da população e 

dos agentes sociais no 

processo de revisão do PDM 

e respetiva AAE 

• Promover a participação 

pública dos cidadãos e dos 

agentes sociais 

• Assegurar o desenvolvimento 

e concretização de formas de 

interação entre os agentes 

sociais • A utilização das novas 

tecnologias da comunicação e 

informação, nomeadamente 

os serviços online, o SIG e a 

disponibilização de 

informação à população na 

internet poderá não ser o 

veículo mais adequado para 

determinados públicos-alvo 

• Utilizar meios e veículos de 

informação e comunicação 

com a população que não 

dependam exclusivamente 

das novas tecnologias 

• Atração de novos agentes 

sociais para o território com 

alargamento da participação 

pública e da interação entre 

os agentes 

• Maior facilidade de acesso e 

disponibilização da 

informação aos agentes 

sociais e à população em 

geral 

• Assegurar a existência de 

locais com informação 

disponível para a população, 

de modo acessível, 

considerando diferentes 

modos de acesso para 

diferentes públicos-alvo 

• Aumento da partilha de 

responsabilidade entre os 

agentes sociais, com o 

aumento das parcerias na 

implementação das 

intervenções previstas 

• Promover as parcerias e 

acordos multilaterais entre os 

agentes sociais na 

implementação de políticas, 

planos e projetos 

• Assegurar um elevado grau 

de interação entre os agentes 

envolvidos 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Interação entre os agentes 

sociais envolvidos na 

implementação da revisão 

do PDM e das diretrizes e 

medidas da respetiva AAE 

• Assegurar um elevado grau 

de interação entre os agentes 

envolvidos 

  

• Desenvolvimento de 

processos de AIA e/ou EIncA 

integrados na AAE da revisão 

do PDM 

• Disponibilizar informação 

relativa ao PDM e à respetiva 

AAE 

• Assegurar processos de AIA 

e/ou EIncA coerentes e 

integrados na AAE 

Pontos 

fracos 

• Aumento do rigor na 

delimitação dos espaços, com 

atualização da base 

cartográfica e utilização de 

novas tecnologias da 

comunicação e informação 

• Utilizar as novas tecnologias 

da comunicação e informação 

para um maior rigor na 

delimitação dos espaços e 

para disponibilizar informação 

à população 

• Assegurar um ordenamento 

territorial adequado às 

necessidades da população e 

à realidade do concelho 

• Falta de compatibilização 

entre a 1.ª revisão do PDM e 

os Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica 

• Assegurar a compatibilização 

entre a 1.ª revisão do PDM e 

os Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

• Articulação com os 

Instrumentos de Gestão 

Territorial hierarquicamente 

superiores e municipais, com 

os planos estratégicos 

relevantes e com a legislação 

aplicável 

• Garantir uma 

compatibilização com os 

instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis 

(hierarquicamente superiores 

e municipais), com os planos 

estratégicos relevantes e com 

a legislação aplicável 
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7.1.2. Biodiversidade 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Existência do PNSAC e 

respetivo Plano de 

Ordenamento 

• Mais de 70% do concelho 

encontra-se classificado como 

Área Protegida/PNSAC ou 

como Sítio de Interesse 

Comunitário da Rede Natura 

2000 

• Assegurar a promoção dos 

valores patrimoniais e 

naturais do município 

• Assegurar que as orientações 

do POPNSAC e do Plano 

Sectorial da Rede Natura 

2000 são respeitadas 

• Assegurar a aposta municipal 

no Turismo de natureza e 

Ecoturismo 
- - 

• Extensa área natural 

existente no município 

• Existência de espécies de 

flora autóctone 

• Maior parte do concelho tem 

com 1.ª prioridade a função 

de conservação de 

habitats/fauna e flora (Bases 

do PROF CL), valorizando o 

património natural 

• Assegurar a manutenção da 

biodiversidade no concelho 

• Promover a manutenção da 

floresta autóctone 

• Promover a conservação dos 

valores naturais 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-514- 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Existência e orientações do 

PROF Centro Litoral 

• Existência e integração no 

PDM das orientações do PROF 

CL 

• Assegurar a implementação 

das orientações existentes no 

PROF CL para o concelho de 

Porto de Mós, nomeadamente 

de plantação/manutenção de 

espécies autóctones 

- - 

• Definição e delimitação de 

uma EEM 

• Redefinição dos limites da 

RAN e da REN 

• Assegurar a aplicação da EEM, 

REN e RAN e das 

condicionantes previstas no 

Regulamento do PDMPM 

• Perspetiva de conservação no 

PDM proposto, com definição 

de Espaços Agrícolas de 

Conservação e Espaços 

Florestais de Conservação 

• A intenção de preservação da 

atividade agrícola e florestal 

do concelho e valorização da 

produção olivícola poderá ser 

apoiada por incentivos 

nacionais ou comunitários 

• Tradição agrícola do Planalto 

de Santo António 

• Manutenção da estrutura de 

micro-habitats das zonas 

agrícolas e florestais 

• Incentivar a preservação das 

atividades agrícola e florestal, 

em especial nos locais onde já 

existe a tradição destas 

atividades 

• Incentivar financeiramente a 

produção olivícola 

• Zona húmida do polje de 

Mira-Minde 

• Assegurar a manutenção e 

preservação da zona húmida 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Funções de proteção no 

ordenamento do solo rural 

• Assegurar que as funções de 

proteção previstas no 

Regulamento do PDM de Porto 

de Mós sejam cumpridas 

assim como monitorizadas 

  

Pontos 

fracos 

• Uma parte do concelho 

classificado como risco alto ou 

muito alto de incêndio, mas 

que assim fica interdito à 

edificabilidade 

• Assegurar a ausência de 

edificações nas áreas com 

risco muito alto e alto de 

incêndio 

• Promover a limpeza dos 

matos e florestas 

• Divulgação e promoção do 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a implementação 

das medidas previstas no 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a atualização das 

áreas percorridas por incêndio 

anualmente, na Planta de 

Condicionantes 

• Ausência de articulado no 

PDM proposto relativo às 

orientações de gestão do 

Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 para o Sítio 

Serras de Aires e Candeeiros 

• Garantir a consideração das 

orientações de gestão do 

Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000, nomeadamente 

a promoção do pastoreio 

extensivo 

• Crescimento das áreas 

ardidas nos últimos anos 

• Aumento das manchas de 

eucalipto e pinheiro-bravo 

• Ausência de consideração no 

PDM proposto de referência à 

contenção e/ou diminuição de 

produções florestais 

intensivas 

• Promover a limpeza de matos 

e florestas 

• Assegurar a contenção de 

monoculturas intensivas 

• Divulgação e promoção do 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a implementação 

das medidas previstas no 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a atualização das 

áreas percorridas por incêndio 

anualmente, na Planta de 

Condicionantes 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

  

• Transformação de zonas 

agrícolas em zonas industriais 

• Abandono agrícola 

• Preservar as zonas agrícolas 

das pressões de uso industrial 

• Promover e incentivar a 

prática agrícola 

• Inexistência de 

levantamentos atualizados de 

fauna, flora e vegetação 

• Degradação das galerias 

ripícolas 

• Promover levantamentos de 

caraterização da fauna, flora 

e vegetação do concelho 

• Garantir a preservação das 

galerias ripícolas, através do 

seu uso sustentável 

• Expansão urbana que poderá 

trazer perturbações nos 

ecossistemas mais sensíveis 

• Densificação populacional dos 

aglomerados na zona agrícola 

de pomares e vinha e na zona 

florestal de pinheiro bravo, 

ambas a nordeste do 

concelho 

• Preservar as zonas agrícolas e 

florestais das pressões de uso 

urbano 

• Promover e incentivar a 

prática agrícola e florestal 

com recurso às espécies 

autóctones 

• Conter a expansão urbana, 

privilegiando o licenciamento 

nos perímetros urbanos 
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7.1.3. Desenvolvimento Humano 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Desenvolvimento de 

infraestruturas 

• Desenvolvimento de quadros 

de apoio à melhoria das 

infraestruturas 

- - 

• Crescimento demográfico 

registado nos últimos anos 

• Tendência para o crescimento 

demográfico do concelho 

(horizonte 2021), em especial 

nas freguesias de Arrimal, 

Calvaria de Cima, Juncal, 

Pedreiras e Porto de Mós 

• Capacidade da atração de 

população para o município 

de forma a evitar a migração 

• Avaliar a alteração da 

estrutura demográfica e os 

seus impactes 

• Reforço dos equipamentos 

coletivos 

• Lançamento de atividades de 

lazer e de tempos livres, 

abrangendo todas as faixas 

etários 

• Incentivos à criação de 

emprego e 

empreendedorismo 

• Aproveitamento de 

investimentos públicos e/ou 

privados 

• Criação de sistemas de 

incentivos que potenciem o 

investimento público e/ou 

privado 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-518- 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Previsão de vários projetos no 

domínio dos equipamentos 

coletivos (educativos; saúde; 

solidariedade e segurança 

social e desportivos) 

• Criação de novos 

equipamentos de Ação Social 

de apoio a idosos 

• Equipamentos desportivos no 

concelho, que permitem 

dinamizarem as atividades 

desportivas 

• Efetuar estudo para 

determinar as necessidades 

futuras 

• Face aos resultados do estudo 

anterior, propor a criação de 

novos equipamentos coletivos 

• Avaliar o estado dos 

equipamentos coletivos 

existentes e realizar obras de 

melhoramento nos casos que 

necessitem 

• Dinamização dos 

equipamentos coletivos 

existentes 

- - 

• Evolução positiva dos níveis 

de ensino atingidos pela 

população, na última década 

• Avaliação dos níveis de ensino 

atingidos pela população 

• Diversificar a oferta formativa 

tendo em conta as carências 

verificadas 

• Intervenções que promovam 

a melhoria do ambiente 

urbano ou rural e das 

condições de operação das 

empresas 

• Assegurar que são 

implementadas intervenções 

que promovam a melhoria do 

ambiente urbano ou rural e 

das condições de operação 

das empresas 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 
- - 

• Envelhecimento da população 
• Avaliar o grau de 

envelhecimento da população 

• Aumento do índice de 

dependência de idosos 

• Avaliar a evolução do índice 

de dependência de idosos 

• Mais de metade das 

freguesias apresentou uma 

dinâmica demográfica 

recessiva entre 2001 e 2011, 

mantendo-se essa tendência 

para o ano 2021, embora a 

projeção para o concelho seja 

de crescimento populacional, 

isto é, o crescimento 

populacional vai incidir nas 

mesmas freguesias que tem 

vindo a crescer ao longo dos 

anos 

• Menor ritmo de crescimento 

demográfico 

comparativamente à sub-

região do Pinhal Litoral 

• Avaliar as dinâmicas 

demográficas ao nível das 

freguesias 

• Avaliar as dinâmicas 

demográficas ao nível do 

concelho 

• Promover ações de incentivo 

à natalidade 

• Promover uma rede de apoio 

social 

• Promover a fixação de 

população jovem nas 

freguesias com dinâmicas 

recessivas 

• Dinamizar o concelho de 

forma a torna-lo mais atrativo 

para a fixação de população 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Diminuição das taxas de 

natalidade e ocorrência de 

saldo natural negativo, na 

última década 

• Avaliar a evolução das taxas 

de natalidade e do saldo 

natural 

• Promover ações de incentivo 

à natalidade 

• Baixa capacidade de 

acolhimento de equipamentos 

de Segurança Social e 

Solidariedade ao nível de 

valências para Idosos 

• Promoção de ações que visem 

a melhoria da capacidade de 

acolhimento de equipamentos 

de segurança social e 

solidariedade ao nível de 

valências para idosos 

• Baixos níveis de recursos 

humanos na área da saúde 

• Existência de equipamentos 

de saúde que funcionam em 

instalações que apresentam 

mau ou razoáveis estados de 

conservação 

• Promoção de medidas que 

visem melhorar os níveis de 

recursos humanos na saúde 

• Assegurar a implementação 

de ações de melhoria do 

estado de conservação dos 

equipamentos de saúde 

• Fraco nível de instrução e 

qualificação de mão-de-obra 

• Avaliar o nível de instrução e 

qualificação da mão-de-obra 

• Face aos resultados da 

avaliação, promover ações de 

instrução e qualificação da 

mão-de-obra, indo de 

encontro às necessidades 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Dependência funcional de 

Porto de Mós, face a outros 

centros urbanos mais 

dinâmicos (sobretudo, Leiria) 

• Reduzida dimensão da Vila de 

Porto de Mós, que dificulta a 

emergência de uma 

verdadeira centralidade 

• Dinamizar o concelho quer em 

termos de fixação de 

população, assim como de 

fixação de empresas 

• Condicionantes legais e 

ambientais à atividade 

humana impostas pelo Parque 

Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Promover o correto 

ordenamento das atividades 

humanas, minimizando o seu 

impacte nos recursos naturais 

• Garantir que as 

condicionantes legais e 

ambientais impostas pelo 

PNSAC são implementadas 
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7.1.4. Dinâmicas Socioeconómicas 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Desenvolvimento de 

infraestruturas, em especial 

da rede viária 

• Desenvolvimento de quadros 

de apoio à melhoria das 

infraestruturas viárias ou 

outras 

- - 

• Aproveitamento de 

investimentos públicos e/ou 

privados 

• Criação de sistemas de 

incentivos que potenciem o 

investimento público e/ou 

privado 

• Previsão de vários projetos no 

domínio dos equipamentos 

coletivos (educativos; saúde; 

solidariedade e segurança 

social e desportivos) 

• Efetuar estudo para 

determinar as necessidades 

futuras 

• Face aos resultados do estudo 

anterior, propor a criação de 

novos equipamentos coletivos 

• Dinamização dos 

equipamentos coletivos 

existentes 

• Intervenções que promovam 

a melhoria do ambiente 

urbano ou rural e das 

condições de operação das 

empresas 

• Assegurar que são 

implementadas intervenções 

que promovam a melhoria do 

ambiente urbano ou rural e 

das condições de operação 

das empresas 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Aumento do nível de vida das 

populações (poder de compra, 

emprego e rendimentos) 

• Avaliar a evolução do poder 

de compra 

• Avaliar a evolução da taxa de 

emprego 

• Avaliar a evolução do 

rendimento disponível 

- - 

• Qualificação dos recursos 

humanos 

• Diminuir a taxa de 

analfabetismo 

• Aperfeiçoamento dos 

programas de formação 

profissional 

• Promover campanhas 

relacionadas com as escolas 

para atrair os jovens 

• Valorização do espaço rural e 

património natural 

• Existência do Parque Natural 

das Serras de Mira de Aire e 

Candeeiros que pode ser 

aproveitado para dinamização 

das atividades turísticas 

• Assegurar a promoção dos 

valores patrimoniais e 

naturais do município 

• Assegurar que as orientações 

do POPNSAC e do Plano 

Sectorial da Rede Natura 

2000 são respeitadas 

• Assegurar a aposta municipal 

no Turismo de natureza e 

Ecoturismo 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Concelho com múltiplas 

tradições industriais 

(extrativa e transformadora 

da pedra, cerâmica decorativa 

e industrial e têxtil) 

• Importância concelhia, 

regional e nacional do cluster 

das rochas ornamentais 

• Procura de localização recente 

por parte de indústrias, em 

especial da extrativa e 

transformadora da pedra, 

cerâmica decorativa e 

industrial e têxtil 

• Aposta na promoção e 

marketing da imagem de 

Porto de Mós, associada às 

rochas ornamentais, grutas e 

património cultural e natural 

• Avaliar a evolução da 

importância concelhia, 

regional e nacional do cluster 

das rochas ornamentais 

• Promover as tradições 

industriais do concelho 

• Construir um Plano de 

Marketing para o concelho 

alicerçado nas atividades 

industriais caraterísticas 

assim como dos valores 

naturais e culturais presentes 

- - 

• Progressivo aumento do 

emprego e do número de 

empresas de atividades 

económicas do sector terciário 

• Apoiar a fixação de empresas 

e criação de emprego do 

sector terciário 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Dinâmica urbana, 

demográfica e industrial das 

freguesias do noroeste 

(Calvaria da Cima, Juncal, 

Pedreiras, São João Baptista e 

São Pedro) e do aglomerado 

de Mira de Aire 

• Promover um correto 

ordenamento destas 

freguesias de modo a evitar 

potenciais conflitos entre 

dinâmica urbana e industrial 

- - 

• Concretização de projetos 

Rede Social, e 

Inserção/Emprego, no 

estímulo à criação de 

autoemprego 

• Avaliar os projetos de Rede 

Social, Inserção/Emprego e 

estímulo à criação de 

autoemprego 

• Face aos resultados, dirigir 

novos projetos de modo a 

colmatar as falhas e carências 

• Apoiar a criação do 

autoemprego 

Pontos 

fracos 
- - 

• Envelhecimento da população 

residente 

• Avaliar o grau de 

envelhecimento da população 

• Fraco nível de instrução e 

qualificação de mão-de-obra 

• Avaliar o nível de instrução e 

qualificação da mão-de-obra 

• Face aos resultados da 

avaliação, promover ações de 

instrução e qualificação da 

mão-de-obra, indo de 

encontro às necessidades 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Dependência funcional de 

Porto de Mós, face a outros 

centros urbanos mais 

dinâmicos (sobretudo, Leiria) 

• Reduzida dimensão da Vila de 

Porto de Mós, que dificulta a 

emergência de uma 

verdadeira centralidade 

• Dinamizar o concelho quer em 

termos de fixação de 

população, assim como de 

fixação de empresas 

• Condicionantes legais e 

ambientais à atividade 

humana impostas pelo Parque 

Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Promover o correto 

ordenamento das atividades 

humanas, minimizando o seu 

impacte nos recursos naturais 

• Garantir que as 

condicionantes legais e 

ambientais impostas pelo 

PNSAC são implementadas 

• Aumento das taxas de 

desemprego (total e feminino) 

• Estrutura comercial débil, de 

pequena dimensão e de cariz 

familiar 

• Avaliar a evolução da taxa de 

desemprego 

• Apoiar a criação de emprego 

• Avaliar a evolução da 

estrutura comercial 

• Potenciais conflitos com a 

atividade turística 

• Monitorizar o n.º de conflitos 

existentes com a atividade 

turística e propor medidas de 

minimização/resolução 
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7.1.5. Fatores Biofísicos e Ambientais 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Existência de mapas de ruído 

e de risco 

• Promover a aplicação dos 

mapas de ruído e das 

condicionantes previstas no 

Regulamento do PDM de Porto 

de Mós 

• Promover a aplicação dos 

mapas de risco e das 

condicionantes previstas no 

Regulamento do PDM de Porto 

de Mós 

• Promover a elaboração de 

Planos de redução do ruído 

onde necessário 

• Assegurar a atualização da 

informação sobre as áreas 

percorridas por incêndio 

anualmente, na Planta de 

Condicionantes 

• Impermeabilização dos solos 

• Aumento da área 

industrial/área logística e 

consequente eventual 

acréscimo dos níveis sonoros 

caraterísticos do ruído 

ambiente e das emissões de 

poluentes atmosféricos 

• Implantação dos Parques 

Eólicos de Serro Ventoso, de 

Mira de Aire, de Mendiga e de 

Alvados com consequente 

degradação do ambiente 

sonoro local e impacte 

paisagístico 

• Assegurar a manutenção da 

drenagem natural e recarga 

dos aquíferos através da 

impermeabilização das áreas 

estritamente necessárias 

• Avaliar a evolução do 

ambiente sonoro e da 

qualidade do ar no concelho 

• Verificar o cumprimento dos 

limites estabelecidos na 

legislação junto das áreas 

industriais e definir novas 

zonas de conflito 

• Promover a elaboração de 

Planos de redução de ruído 

para as zonas de conflito ou 

outras áreas onde se verifique 

a necessidade 

• Avaliar os níveis de ruido na 

envolvente dos Parques 

Eólicos 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Aumento da produção e do 

consumo de energia elétrica a 

partir de fontes de energia 

renováveis 

• Redução das emissões de GEE 

• Aumento do contributo do 

município para o 

cumprimento de metas 

nacionais e internacionais, 

nomeadamente ao nível da 

produção de energia a partir 

de fontes renováveis e 

redução de emissões de GEE 

• Promover o aumento da 

produção de energia elétrica a 

partir de fontes de energia 

renováveis 

• Promover a implementação 

de infraestrutura de produção 

e transporte de energia 

elétrica a partir de fontes 

renováveis 

• Desenvolvimento de uma 

Estratégia de Promoção para 

as Energias Alternativas e 

Eficiência Energética 

• Promoção, em sede de 

Regulamento do PDM, de 

medidas que promovam a 

utilização de fontes de 

energia renováveis 

• Promover o desenvolvimento 

de estratégias de redução de 

emissões de GEE 

• Intermitência na produção de 

energia elétrica a partir de 

energia eólica 

• Avaliar o potencial de 

produção de energia elétrica a 

partir de outras fontes de 

energia renováveis 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Desvio do tráfego de algumas 

vias concelhias com a 

construção do IC9 e da 

Variante do IC 2 à Batalha 

• Proposta de construção de 

novas vias rodoviárias ao 

atravessamento de Porto de 

Mós, de Castro de Aire, 

Juncal, Alqueidão da Serra 

• Avaliar os efeitos da 

construção do IC9 e da 

Variante do IC2 à Batalha no 

âmbito sonoro e na qualidade 

do ar local 

• Avaliar os efeitos da proposta 

de construção de novas vias 

rodoviárias ao 

atravessamento de núcleos 

urbanos no ambiente sonoro 

e na qualidade do ar local 

• Desenvolver Planos de Gestão 

de tráfego orientadas para a 

mobilidade sustentável do 

concelho 

  

Pontos 

fracos 

• Uma parte do concelho 

classificado como risco alto ou 

muito alto de incêndio, mas 

que assim fica interdito à 

edificabilidade 

• Assegurar a ausência de 

edificações nas áreas com 

risco muito alto e alto de 

incêndio 

• Promover a limpeza dos 

matos e florestas 

• Divulgação e promoção do 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a implementação 

das medidas previstas no 

PMEPC de Porto de Mós 

• Utilização excessiva de 

adubos e pesticidas o que 

pode provocar poluição dos 

recursos hídricos 

• Vulnerabilidade dos aquíferos 

cársicos a contaminação 

• Diminuição da recarga dos 

aquíferos 

• Promover uma agricultura 

sustentável 

• Avaliar periodicamente a 

qualidade das águas 

• Assegurar que são 

estabelecidos perímetros de 

proteção às captações de 

água destinadas a consumo 

humano 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

  

• Focos de degradação da 

qualidade do ar e do 

ambiente sonoro associados 

ao tráfego rodoviário, 

indústria e extração de 

inertes 

• Atividade industrial encontra-

se dispersa, encontrando-se 

algumas das indústrias 

inseridas na malha urbana 

• Avaliar a evolução da 

qualidade do ar e do 

ambiente sonoro no concelho 

e particularmente junto dos 

principais focos de 

degradação 

• Assegurar que as novas 

unidades industriais são 

construídas em locais 

apropriados para o efeito 

• O IC2/EN1, EN8, EN243, 

EN362 e a EM242-4 são as 

principais vias com maior 

risco de sinistralidade 

• Aumento do tráfego 

rodoviário consequentemente 

poderá levar ao aumento do 

risco de acidentes e dos níveis 

de ruído 

• Avaliar a evolução das taxas 

de sinistralidade junto ao 

IC2/EN1, EN8, EN243, EN362 

e a EM242-4 e nas vias onde 

ocorra o aumento do tráfego 

rodoviário 

• Assegurar que o Regulamento 

Geral do Ruído é cumprido 

• Promover a elaboração de 

Planos de redução de ruído 

para as zonas de conflito ou 

outras áreas onde se verifique 

a necessidade 

• Propor um conjunto de 

medidas com o intuito de 

reduzir as incompatibilidades 

existentes ao nível do ruído 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

  

• Ausência de programas ou 

medidas ao nível da eficiência 

energética 

• Ausência de um estudo 

municipal sobre o potencial de 

aproveitamento de fontes de 

energia renováveis 

• Promover programas ou 

medidas ao nível da eficiência 

energética 

• Elaborar um estudo sobre o 

potencial de aproveitamento 

de fontes de energia 

renováveis no município 

• Crescimento das áreas 

ardidas nos últimos anos 

• Consideráveis manchas de 

eucalipto e pinheiro-bravo 

que poderão aumentar o risco 

de incêndio florestal 

• Promover a limpeza de matos 

e florestas 

• Assegurar a contenção de 

monoculturas intensivas 

• Divulgação e promoção do 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a implementação 

das medidas previstas no 

PMEPC de Porto de Mós 

• Assegurar a atualização das 

áreas percorridas por incêndio 

anualmente, na Planta de 

Condicionantes 
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7.1.6. Infraestruturas 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Grande dinâmica urbanística 

associada ao crescimento 

populacional 

• Criação de um quadro 

normativo na 1.ª revisão do 

PDM que controle a ocupação 

fora das áreas urbanas e no 

interior dos perímetros 

urbanos, consoante as 

caraterísticas urbanísticas 

existentes 

• Definição de perímetros 

urbanos que contribuirão para 

o fecho da malha urbana, e 

contrariarão o 

desenvolvimento linear 

• Intenção de elaborar PU para 

Porto de Mós e Mira de Aire, 

de Plano de Salvaguarda para 

o Núcleo Antigo de Porto de 

Mós e de PP para as áreas de 

expansão dos aglomerados, 

que irão definir as regras de 

ocupação 

• Assegurar a contenção da 

malha urbana 

• Assegurar a ocupação urbana 

somente nas áreas urbanas e 

nos perímetros urbanos 

• Elaborar os Planos de 

Urbanização para Porto de 

Mós e para Mira de Aire 

• Elaborar o Plano de 

Salvaguarda para o Núcleo 

Antigo de Porto de Mós 

• Elaborar os Planos de 

Pormenor para as áreas de 

expansão dos aglomerados 

• Impermeabilização dos solos 

• Assegurar a manutenção da 

drenagem natural e recarga 

dos aquíferos através da 

impermeabilização das áreas 

estritamente necessárias 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Existência de 2·Planos de 

Pormenor em vigor: o da 

Zona Industrial de Porto de 

Mós e o da Zona Industrial de 

Mira de Aire 

• Existência de um eixo 

industrial e zonas industriais 

que dinamizam o 

desenvolvimento do concelho 

• Criação de novas zonas 

industriais, nomeadamente 

em Chão da Feira e Mendiga, 

para incentivar a fixação de 

unidades industriais 

• Ampliação da Zona Industrial 

de Porto de Mós e da de Mira 

de Aire 

• A consolidação da zona 

industrial da Santeira EN1 

• Assegurar o aumento 

controlado das áreas 

industriais 

• Dinamizar o eixo industrial e 

as zonas industriais existentes 

ou programadas 

• Incentivar a fixação de novas 

unidades industriais nas 

zonas industriais existentes 

ou programadas 

• Assegurar a consolidação da 

zona industrial da Santeira 

• Sobrecarga dos sistemas de 

abastecimento de água, de 

recolha e tratamento de 

águas residuais e de gestão 

de resíduos existentes devido 

ao aumento da expansão 

urbana e ao aumento dos 

espaços industriais e de 

atividades económicas 

• Assegurar que a atual rede de 

recolha e tratamento de 

águas residuais tem 

capacidade para dar resposta 

às novas necessidades e 

propor medidas para a sua 

adaptação 

• Nível de atendimento, em 

2008, da Rede de 

Abastecimento de Água 

próximo dos 100% 

• Assegurar os níveis de 

atendimento a 100% ou 

muito próximo 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Proximidade à estação de 

transferência de Alcanadas 

• Existência de dois sistemas 

multimunicipais que tratam 

de uma forma integrada as 

redes de saneamento 

(SIMLIS) e os RSU 

(VALORLIS) 

• Execução de novas 

infraestruturas de 

abastecimento de água, 

nomeadamente novas 

captações, reservatórios e 

condutas 

• Construção de rede de 

abastecimentos na zona Sul 

do concelho (S. Bento) 

• Implementação de novos 

subsistemas de saneamento 

que abrangem o concelho 

• Melhoramento de algumas 

infraestruturas que se 

encontram degradadas ou 

que precisam de maior 

capacidade 

• Assegurar a construção de 

novas infraestruturas de 

abastecimento de água 

• Assegurar a construção da 

rede de saneamento na zona 

sul do concelho 

• Assegurar a implementação 

dos novos subsistemas de 

saneamento que abrangem o 

concelho 

• Avaliar o estado e a 

capacidade das 

infraestruturas de 

abastecimento e saneamento 

• Assegurar a melhoria das 

infraestruturas que se 

encontram degradadas ou 

que precisem de maior 

capacidade 

• Propor e implementar um 

conjunto de medidas que 

visem a melhoria da 

cobertura de rede de 

drenagem 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Acessibilidade favorável a 

Leiria 

• Caraterísticas físicas dos 

troços da Rede Municipal que 

asseguram as funções mais 

relevantes 

• Investimentos recentes e 

previstos no âmbito da Rede 

Nacional e Municipal 

• Desvio do tráfego de algumas 

vias concelhias com a 

construção do IC9 e da 

Variante do IC2 à Batalha 

• Proposta de construção da 

variante a Calvaria de Cima 

• Definição de um conceito 

global para a rede viária 

concelhia, incluindo o 

estabelecimento da sua 

adequada hierarquização 

funcional 

• Criação de um quadro que 

defina os parâmetros a adotar 

no que respeita à gestão e ao 

ordenamento da rede atual, 

bem como às futuras 

intervenções a efetuar 

• Assegurar o bom estado da 

rede viária do concelho 

• Assegurar a efetiva 

implementação do IC9 e da 

variante do IC2 à Batalha 

• Assegurar a construção da 

variante a Calvaria de Cima 

• Assegurar que o Quadro 

normativo com os parâmetros 

a adotar no que respeita à 

gestão e ao ordenamento da 

rede atual, bem como às 

futuras intervenções a efetuar 

é implementado 

• Assegurar que a 

hierarquização funcional da 

rede viária é implementada 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 
- - 

• Permitir a construção em 

áreas exteriores ao perímetro 

urbano, pelo que existem 

construções em zonas 

exteriores aos perímetros 

urbanos em vigor 

• Existência de áreas de 

edificação dispersa, o que 

contribui para a existência de 

diversos espaços intrínsecos 

desocupados 

• Desenvolvimento urbano ao 

longo dos principais eixos 

viários e ao longo dos 

caminhos existentes 

• Aumento da desertificação e 

da degradação dos núcleos 

antigos em função da 

construção de novas 

habitações 

• Assegurar a contenção da 

malha urbana 

• Assegurar a ocupação urbana 

somente nas áreas urbanas e 

nos perímetros urbanos 

• Assegurar a ocupação de 

interstícios urbanos com 

funções urbanas 

• Inverter a tendência de 

povoamento difuso 

• Promover a recuperação dos 

núcleos antigos de forma a 

torna-los atrativos 

• Massificação da estrutura 

industrial existente em 

detrimento da imagem 

urbana tradicional do 

concelho 

• Promover a atividade 

industrial nas zonas dedicadas 

para tal 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Eixo industrial apoiado no 

IC2/EN1 e na EN8  

• Atividade industrial encontra-

se dispersa, encontrando-se 

algumas das indústrias 

inseridas na malha urbana 

• Promover a atividade 

industrial nas zonas dedicadas 

para tal 

• Perdas de água elevadas 

(35%), com maior expressão 

em Mira de Aire (60%) 

• Alguns aglomerados não são 

servidos por rede de 

abastecimento de água e/ou 

de saneamento 

• Pontuais descargas indevidas 

de águas residuais domésticas 

não tratadas 

• Utilização de fossas sépticas 

individuais pode levar a 

potenciais focos de 

contaminação 

• Algumas atividades existentes 

em espaço rural (agricultura, 

indústrias, pecuárias) podem 

ter consequências ao nível da 

qualidade dos solos e da água 

• Propor e implementar um 

conjunto de medidas que 

visem reduzir as perdas e 

focos de poluição e 

contaminação de águas 

• Assegurar que todos os 

aglomerados sejam servidos 

por rede de abastecimento de 

água e/ou de saneamento 

• Assegurar que as atividades 

em espaço rural não 

provoquem contaminações 

nos solos e na água 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Necessidade de expandir o 

sistema de recolha seletiva à 

zona sul do concelho 

• Implementar a expansão do 

sistema de recolha seletiva à 

zona sul do concelho 

• Estrutura radial da rede viária 

e orografia acidentada, 

condicionando o traçado das 

vias e a mobilidade interna 

• Inexistência de variantes que 

permitam segregar o tráfego 

de atravessamento a Porto de 

Mós, bem como a outros 

núcleos urbanos, com 

destaque para Mira de Aire  

• Reduzida oferta e cobertura 

territorial do serviço de 

Transporte Público 

• Estudar a possibilidade de 

variantes que evitem o 

atravessamento da vila de 

Porto de Mós, bem como de 

outros núcleos urbanos, com 

destaque para Mira de Aire 

• Adequar o serviço de 

Transporte Público às 

necessidades da população 

 

  



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-539- 

7.1.7. Paisagem e Património Cultural 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

• Existência de Património 

Classificados: 3 Monumentos 

Nacionais e 4 Imóveis de 

Interesse Público 

• Existência de outro 

património com interesse, 

com exemplares de 

arquitetura religiosa, civil 

(pública e privada), industrial 

e de estruturas de apoio 

• Divulgar o Património 

Classificado e outro 

Património com Interesse 

• Promover a salvaguarda deste 

Património assim como 

assegurar o seu bom estado 

de conservação 

- - 
• Existência de um elevado 

número de sítios e elementos 

de património arqueológico 

• Promover a divulgação e 

conservação dos sítios e 

elementos de património 

arqueológico 

• Existência de Património 

Natural, em particular o 

PNSAC destacando-se as 

Grutas de Alvados, de Santo 

António e de Mira de Aire, a 

Fórnea e as antigas Mina de 

Carvão 

• Divulgar o Património Natural 

caraterístico do concelho 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-540- 

 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Criação de uma rede de 

atividades recreativas 

relacionadas com a riqueza 

geológica 

• Riqueza do património 

geológico do concelho: vales 

de vertentes abruptas, 

campos de lapiaz, dolinas, 

uvalas, algares e grutas por 

explorar 

• Exploração turística e 

pedagógica do património 

espeleológico 

• Vistas panorâmicas e 

inúmeras estradas de 

interesse paisagístico 

• Criar e divulgar uma rede de 

Atividades recreativas 

relacionadas com a riqueza 

geológica 

• Preservar o património 

geológico do concelho 

• Promover o turismo aliado à 

espeleologia 

• Criar uma rota de percursos 

com elevado interesse 

paisagístico 
- - 

• Aposta na promoção e 

marketing da imagem de 

Porto de Mós, associada às 

rochas ornamentais, grutas e 

património cultural e natural 

• Promover a imagem de Porto 

de Mós associada às rochas 

ornamentais, grutas e 

património cultural e natural 

• Criar roteiros temáticos 

relativos ao património 

arqueológico, arquitetónico 

civil, arquitetónico religioso e 

património etnográfico 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fortes 

(cont.) 

• Arranjo paisagístico do Morro 

do Castelo  

• Núcleo antigo da vila de Porto 

de Mós 

• Localização do Centro de 

Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota no concelho de 

Porto de Mós 

• Valorização do património 

natural pela promoção do 

Turismo de Natureza e em 

particular as atividades de 

desporto de natureza no 

PNSAC 

• Promover a salvaguarda de 

todo o património 

• Dinamizar o Centro de 

Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota 

• Promover o Turismo de 

Natureza assim como o 

Desporto de Natureza, 

compatibilizando estas 

atividades com o PNSAC 

- - 

Pontos 

fracos 
- - 

• Degradação de alguns 

imóveis classificados 

• Massificação das áreas 

envolventes aos imóveis 

classificados 

• Promover ações de restauro 

dos imóveis classificados 

degradados 

• Aplicar zonas de proteção aos 

imóveis classificados 

• Impactes decorrentes de 

obras e de projetos públicos 

ou privados, nomeadamente 

infraestruturas rodoviárias e 

equipamentos, no património 

arqueológico 

• Aplicar zonas de proteção ao 

património arqueológico 

• Assegurar a manutenção dos 

elementos patrimoniais do 

concelho 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Abandono progressivo de 

sítios arqueológicos ou 

elementos patrimoniais e 

consequente degradação dos 

mesmos 

• Descaraterização dos núcleos 

antigos com interesse face à 

introdução de linguagens 

arquitetónicas contrastantes 

• Extensas áreas de extração 

de massas minerais 

• Assegurar que não ocorra 

abandono progressivo dos 

sítios arqueológicos ou dos 

elementos patrimoniais 

• Promover uma adequada 

linguagem arquitetónica, em 

especial nas novas obras em 

núcleos antigos 

• Promover a recuperação 

paisagística das zonas de 

extração de massas minerais 

• Insuficiência de informação 

disponível, o que dificulta o 

turismo 

• Agravamento do carater 

lacunar da informação relativa 

ao património histórico-

arqueológico, comprometendo 

a operacionalidade dos IGT 

• Desenvolver e implementar 

programas de promoção do 

património, quer natural, quer 

cultural, arqueológico e 

arquitetónico 

• Realizar levantamentos do 

património arqueológico, de 

modo a manter atualizada a 

Planta de Ordenamento do 

PDM 

• Garantir que estes elementos 

patrimoniais sejam 

salvaguardados das 

atividades humanas 
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 Oportunidades Ameaças 

Efeitos Significativos Medidas de Gestão Efeitos Significativos Medidas de Gestão 

Pontos 

fracos 

(cont.) 

- - 

• Intrusão de elementos 

perturbadores na paisagem, 

em particular parques eólicos 

• Destruição de elementos da 

paisagem tradicional 

• Redução do potencial do 

turismo de natureza e 

aventura, devido aos diversos 

condicionalismos 

(ordenamento do território, 

tendo em vista a salvaguarda 

dos recursos naturais e 

património) 

• Assegurar a manutenção dos 

elementos patrimoniais da 

paisagem do concelho 

• Promover o Turismo de 

Natureza assim como o 

Desporto de Natureza, 

compatibilizando estas 

atividades com o PNSAC 
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7.2. Medidas de Controlo/Programa de seguimento 

Para que a 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós apresente uma contribuição 

efetiva e positiva para o desenvolvimento sustentável local e regional, foi 

desenvolvido um conjunto de medidas de controlo. Estas, fazendo parte da 

monitorização, visam avaliar e controlar os efeitos imprevistos significativos 

decorrentes da execução da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós permitindo 

aplicar medidas de correção adequadas. Nos Quadros seguintes são 

apresentadas as respetivas medidas. 
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Quadro 81 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Governança. 

 Objetivos de sustentabilidade Medidas de controlo Indicadores 
Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Governança 

• Fomentar a participação 

pública 

• Avaliar a participação pública 

dos cidadãos e dos agentes 

sociais 

• N.º e tipologia de agentes 

envolvidos 
N.º  

• Facilitar o acesso à informação 

• Avaliar a existência de locais 

com informação disponível e 

rapidamente acessível para a 

população 

• N.º de locais com 

informação disponível 
N.º  

• Aumentar o rigor das 

delimitações dos espaços 

• Monitorizar a utilização de 

novas tecnologias da 

comunicação e informação 

para um maior rigor na 

delimitação dos espaços 

• N.º delimitações dos 

espaços com recurso a 

novas tecnologias 

N.º  

• Partilha de responsabilidade 

• Avaliar a criação de 

parcerias e acordos 

multilaterais entre os 

agentes sociais na 

implementação de políticas, 

planos e projetos 

• Avaliar o grau de interação 

entre os agentes 

• N.º de interações existentes 

(ex. parcerias, acordos, 

iniciativas conjuntas) 

N.º  
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 Objetivos de sustentabilidade Medidas de controlo Indicadores 
Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Governança (cont.) 

• Compatibilização com os 

instrumentos de gestão 

territorial, planos estratégicos 

e legislação aplicável 

• Avaliar a compatibilização 

com os instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis 

(hierarquicamente 

superiores e municipais), 

com os planos estratégicos 

relevantes e com a 

legislação aplicável 

• N.º de situações de conflito 

com IGT 
N.º  
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Quadro 82 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Biodiversidade. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Biodiversidade 

• Assegurar a conservação dos 

ecossistemas e do 

património natural 

• Avaliar a manutenção das 

funções associadas às 

categorias e subcategorias 

de espaços definidas em PDM 

que sejam promotoras da 

diversidade e património 

natural do concelho 

• Área ocupada pelos habitats 

caraterísticos dos Espaços 

Naturais, Espaços de Uso 

Múltiplo do tipo I e II, e 

Espaços Agrícolas de 

Conservação (subcategorias 

associadas aos espaços do 

POPNSAC) 

Hectares  

• Avaliar o n.º de Planos de 

Ação/Correção elaborados 

para as zonas com 

disfunções ambientais 

• N.º de Planos de 

Ação/Correção elaborados 

para as zonas com 

disfunções ambientais 

N.º  

• Avaliar o n.º de medidas 

adotadas com intuito de 

controlar as disfunções 

ambientais 

• N.º de medidas adotadas 

que garantam o controlo das 

disfunções ambientais 

N.º  

• Assegurar os corredores 

ecológicos 

• Assegurar a implementação 

da funcionalidade da EEM, 

bem como da REN e da RAN 

• Área afeta à Reserva 

Ecológica Nacional 
Hectares  

• Área afeta à Reserva Agrícola 

Nacional 
Hectares  

• Área municipal afeta ao 

PNSAC e às suas diferentes 

categorias 

Hectares  
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Biodiversidade 

(cont.) 

• Assegurar os corredores 

ecológicos 

• Assegurar a implementação 

da funcionalidade da EEM, 

bem como da REN e da RAN 

• Área municipal afeta à Rede 

Natura 2000 
Hectares  

• Variação na EEM %  

• Variação de áreas sem 

edificação na RAN e REN do 

concelho 

%  

• Promover orientações de 

gestão do Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 para o 

Sítio das Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Avaliar a consideração das 

orientações de gestão do 

Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 para o Sítio das 

Serras de Aire e Candeeiros, 

nomeadamente a promoção 

do pastoreio extensivo 

• Área do concelho utilizada 

para pastoreio extensivo 
Hectares 

 

• Promover orientações de 

gestão do Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 para o 

Sítio das Serras de Aire e 

Candeeiros 

• Avaliar a consideração das 

orientações de gestão do 

Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 para o Sítio das 

Serras de Aire e Candeeiros, 

nomeadamente a promoção 

do pastoreio extensivo 

• N.º de atividades com 

interesse para a conservação 

da natureza promovida pela 

Câmara Municipal 

N.º 

 

• N.º de pretensões de 

exploração de recursos 

geológicos com parecer 

desfavorável no Sítio Serras 

de Aire e Candeeiros 

N.º 

 

• Prevenir o aumento da área 

ardida 

• Controlar a limpeza de matos 

e floresta 

• Ações de limpeza de matos e 

floresta 
N.º 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Biodiversidade 

(cont.) 

• Prevenir o aumento da área 

ardida 

• Controlar a área ardida 

anualmente, através da 

atualização da Planta de 

Condicionantes 

• Área ardida por ano Hectares 

 

• Racionalizar a expansão 

urbana 

• Avaliar quais as categorias e 

subcategorias de espaços e 

condicionantes onde surgem 

novas edificações 

Exemplos: 

• Edificações novas em áreas 

de risco alto e muito alto de 

incêndio 

• Edificações novas em 

Espaços Agrícolas de 

Conservação 

N.º 
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Quadro 83 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Desenvolvimento Humano. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Desenvolvimento 

Humano 

• Melhorar os cuidados de 

saúde 

• Avaliar a melhoria dos 

cuidados de saúde 

• N.º de farmácias existentes 

no concelho 
N.º 

 

• N.º de Centros de Saúde em 

funcionamento no concelho 
N.º 

 

• N.º de clínicas em 

funcionamento no concelho 
N.º 

 

• N.º de médicos por habitante N.º  

• N.º de enfermeiros por 

habitante 
N.º 

 

• Avaliar a melhoria do estado 

de conservação dos 

equipamentos de saúde 

• N.º de ações de melhoria do 

estado de conservação dos 

equipamentos de saúde 

N.º 

 

• Melhorar os cuidados de 

saúde 

• Avaliar a evolução da criação 

de equipamentos de ação 

social de apoio a idosos 

• N.º de equipamentos de 

ação social de apoio a idosos 
N.º 

 

• Melhoria da qualificação da 

população 

• Monitorizar a taxa de 

analfabetismo e a 

escolaridade da população 

• Taxa de analfabetismo A dos 

próprios 

indicadores 

 

• Variação da escolaridade da 

população 

 

• Monitorizar o n.º de 

programas de formação 

profissional disponibilizados à 

população 

• N.º de programas de 

formação profissional 

disponibilizados 

N.º 
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Quadro 84 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Dinâmicas Socioeconómicas. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Dinâmicas 

Socioeconómicas 

• Diversificar o tecido 

produtivo 

• Aumentar a atratividade 

• Monitorizar o n.º de novas 

empresas estabelecidas 

• N.º de empresas 

estabelecidas 
N.º 

 

• Monitorizar o volume de 

negócios das empresas 

• Evolução sectorial do volume 

de negócios das empresas 
€ 

 

• Monitorizar o n.º de serviços 

de apoio às atividades 

empresariais 

• N.º de serviços de apoio às 

atividades empresariais 
N.º 

 

• Monitorizar o n.º de novas 

empresas nos espaços de 

atividades económicas 

criados 

• N.º de novas empresas nos 

espaços de atividades 

económicas criados 

N.º 

 

• Diversificar o tecido 

produtivo 

• Aumentar a atratividade 

• Monitorizar o n.º de 

atividades económicas 

emergentes 

• N.º de atividades económicas 

emergentes 
N.º 

 

• Promover a inovação e o 

empreendedorismo 

• Monitorizar o n.º de 

iniciativas com o intuito de 

promover a inovação e o 

empreendedorismo 

• N.º de iniciativas realizadas 

com o intuito de promover a 

inovação e o 

empreendedorismo 

N.º 

 

• Aumentar o emprego 

• Avaliar a evolução da taxa de 

desemprego 

• Variação da taxa de 

desemprego 
% 

 

• Monitorizar o n.º de 

iniciativas realizadas com o 

intuito de combater o 

desemprego 

• N.º de iniciativas realizadas 

com o intuito de combater o 

desemprego 

N.º 
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Quadro 85 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Fatores Biofísicos e Ambientais. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Fatores Biofísicos 

e Ambientais 

• Proteção dos recursos 
hídricos subterrâneos 

• Proteção dos leitos dos 
cursos de água e respetivas 
margens 

• Avaliar a qualidade da água 
superficial e subterrânea 

• Assegurar a proteção dos 
leitos dos cursos de água e 
respetivas margens 

• Assegurar que não existem 
descargas de efluentes 
agropecuários, industriais e 
domésticos 

• Qualidade da água 
superficial e subterrânea 

Unidades 

parâmetros 

a 

monitorizar 

 

• N.º de situações detetadas 
em que o leito dos cursos de 
água se encontra obstruído 

N.º 

 

• Quantidade e tipologia de 
poluentes identificados nos 
recursos hídricos 

Unidades 

parâmetros 

a 

monitorizar 

 

• Proteção dos recursos 
hídricos subterrâneos 

• Proteção dos leitos dos 
cursos de água e respetivas 
margens 

• Monitorizar o 
estabelecimento de 
perímetros de proteção às 
captações de água 
destinadas ao consumo 
humano 

• Perímetros de proteção às 
captações de água 
destinadas ao consumo 
humano 

Sim/Não 

 

• Identificar os locais onde os 
recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos têm maiores 
pressões 

• Monitorizar a qualidade da 
água de abastecimento 

• N.º de incumprimentos 
existentes ao nível da 
qualidade da água de 
abastecimento em relação à 
legislação em vigor 

N.º 

 

• N.º de fontes fixas de 

poluição existentes na 

envolvente de cursos de 

água 

N.º 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Fatores Biofísicos 

e Ambientais 

(cont.) 

• Garantir uma boa qualidade 

do ar 

• Avaliar o cumprimento da 

legislação em vigor 

referente à qualidade do ar 

• Índice de qualidade do ar %  

• N.º de dias em que se 

verificam excedências às 

normas da qualidade do ar 

N.º 

 

• Redução do ruído ambiente 

• Avaliar o cumprimento do 

Regulamento Geral do Ruído 

• Avaliar o ruído ambiente nos 

locais onde existem e 

possam existir 

incompatibilidades 

• Percentagem de população 

exposta a níveis sonoros 

superiores aos permitidos na 

legislação 

% 

 

• Assegurar uma boa gestão 

do sector energético ao nível 

da eficiência energética 

• Avaliação das emissões de 

GEE ao nível municipal, 

nomeadamente dióxido de 

carbono equivalente ao nível 

dos principais sectores 

poluentes 

• Assegurar o desenvolvimento 

de estratégias de redução 

das emissões de GEE 

• Assegurar a utilização de 

fontes de energia renováveis 

• Implementação de uma 

Estratégia de Promoção para 

as Energias Alternativas e 

Eficiência Energética 

• N.º de programas 

desenvolvidos ao nível da 

eficiência energética 

N.º 

 

• N.º de certificações 

energéticas e da qualidade 

do ar nos edifícios existentes 

no concelho 

N.º 

 

• N.º de estratégias 

desenvolvidas para redução 

das emissões de GEE 

N.º 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Fatores Biofísicos 

e Ambientais 

(cont.) 

• Minimizar os impactes dos 

colapsos de cavidades 

naturais 

• Avaliar o n.º de ocorrências 

de colapsos de cavidades 

naturais 

• N.º de ocorrência de 

situações de colapsos de 

cavidades naturais 

N.º 

 

• Minimizar os impactos dos 

movimentos de massa em 

vertentes 

• Avaliar o n.º de ocorrências 

de movimentos de massa 

em vertentes 

• N.º de ocorrência de 

situações de movimento de 

massa em vertentes 

N.º 

 

• Assegurar a monitorização 

dos locais de maior risco de 

movimentos de massa em 

vertentes 

• Monitorizar os locais de 

maior risco de movimentos 

de massa em vertentes 

• N.º de monitorizações 

realizadas nos locais de 

maior risco 

N.º 

 

• Assegurar a proteção das 

florestas contra incêndios, 

nomeadamente através da 

sua limpeza, correto 

ordenamento e garantia de 

existência de meios de 

combate a incêndios 

• Assegurar que existem zonas 

de “proteção” entre as 

florestas e as zonas 

habitacionais 

• Assegurar a limpeza das 

florestas 

• Assegurar a implementação 

das medidas previstas no 

PMEPC de Porto de Mós, 

bem como as condicionantes 

previstas no PDM 

• N.º de incêndios florestais N.º  

• Variação da área florestal 

ocupada por pinheiro-bravo 

e eucalipto 

Hectares 

 

• Variação da área agrícola 

abandonada 
Hectares 

 

• N.º de ações de limpeza de 

matos e florestas 
N.º 

 

• Rever anualmente a área 

ardida na Planta de 

Condicionantes 

• Área ardida por ano Hectares 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Fatores Biofísicos 

e Ambientais 

(cont.) 

• Assegurar a proteção das 

áreas urbanas contra 

incêndios, nomeadamente 

através da utilização de 

materiais de construção com 

uma resistência ao fogo 

superior (materiais para 

combustíveis e tintas com 

maior índice de resistência 

ao fogo) e garantia da 

existência de meios de 

combate a incêndios 

• Assegurar a implementação 

das medidas previstas no 

PMEPC de Porto de Mós, 

bem como as condicionantes 

previstas no PDM 

• N.º de incêndios em áreas 

urbanas 
N.º 
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Quadro 86 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Infraestruturas. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 

• Dinâmica de urbanização e 

edificação 

• Dispersão urbana e uso do 

solo 

• Monitorizar as dinâmicas 

territoriais e a 

descaraterização do espaço 

• Área afeta a solo urbano Hectares  

• Variação da densidade 

populacional no solo urbano 
% 

 

• N.º de licenças emitidas 

para nova construção 
N.º 

 

• Localização das áreas 

industriais em locais 

programados 

• Controlar a ocupação por 

novas áreas de indústria 

extrativa 

• Área ocupada por novas 

pedreiras 
Hectares 

 

• Controlar a ocupação por 

novas áreas de indústria 

• Área com novas indústrias 

por categoria de espaço 
Hectares 

 

• Monitorizar o n.º de licenças 

de exploração emitidas 

• N.º de licenças de 

exploração emitidas 
N.º 

 

• Garantir a fiabilização e 

modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de 

água e a efetiva cobertura e a 

qualidade dos sistemas de 

recolha e tratamento de 

águas residuais 

• Avaliar a evolução da 

população servida por 

sistema de abastecimento 

de água e a sua situação no 

concelho 

• Percentagem de população 

servida por sistema de 

abastecimento de água no 

concelho 

% 

 

• Percentagem do número de 

alojamentos servidos por 

sistema público de 

abastecimento de água 

(Valor de referência ≥ 95% 

com variação entre 80 e 

100%) 

% 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 

(cont.) 

• Garantir a fiabilização e 

modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de 

água e a efetiva cobertura e a 

qualidade dos sistemas de 

recolha e tratamento de 

águas residuais 

• Avaliar a quantidade de 

água distribuída por sector 

de consumidor 

• Água distribuída e sector de 

consumidor 
m3 

 

• Avaliar a evolução da 

população servida por 

sistema de recolha e 

tratamento de águas 

residuais no concelho 

• Percentagem de população 

servida por sistema de 

recolha e tratamento de 

águas residuais no concelho 

% 

 

• Avaliar a quantidade das 

águas residuais drenadas, 
rejeitadas e tratadas 

• Avaliar a proporção de 

águas residuais tratadas 

• Águas residuais drenadas e 

existência de tratamento 
m3 

 

• Águas residuais drenadas 
dos sistemas de drenagem e 

tratamento de águas 

residuais e sector de origem 

m3 

 

• Águas residuais drenadas 
por habitante 

m3/hab. 
 

• Proporção de águas 
residuais tratadas 

% 
 

• Avaliar a quantidade de 

água captada por origem do 
caudal 

• Água captada e origem do 

caudal 
m3 

 

• Avaliar a quantidade de 
água tratada por tipo de 

instalação de tratamento 

• Água tratada e tipo de 
instalação de tratamento 

m3 

 

• Avaliar o número de redes 
existentes e o número de 
redes programadas 

• Número de redes existentes 
e número de redes 
programadas 

N.º 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 

(cont.) 

• Promover o uso eficiente da 

água 

• Avaliar a quantidade de 

água consumida 

• Quantidade de água 

consumida por habitante no 

concelho 

N.º 

 

• Consumo de água por 

habitante 
m3/hab. 

 

• Consumo de água 

abastecida pela rede pública 
m3 

 

• Promover uma gestão 

integrada e sustentável dos 

resíduos 

• Avaliar a percentagem de 

população servida por um 

sistema de recolha seletiva 

de RSU no concelho 

• Percentagem de população 

servida por um sistema de 

recolha seletiva de RSU no 

concelho 

% 

 

• Promover uma gestão 

integrada e sustentável dos 

resíduos 

• Avaliar a quantidade de 

RSU, plástico, papel e vidro 

produzidos por habitante no 

concelho 

• Quantidade de RSU, 

plástico, papel e vidro 

produzidos por habitante no 

concelho 

ton 

 

• Contribuir para a melhoria dos 

acessos viários e a mobilidade 

da população 

• Avaliar o n.º de novos 

acessos construídos 

• N.º de novos acessos 

construídos 
N.º 

 

• Avaliar o investimento no 

melhoramento das vias 

existentes 

• N.º de ações de 

melhoramento verificadas 
N.º 
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Quadro 87 - Medidas de controlo/Programa de seguimento a implementar no FCD Paisagem e Património Cultural. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Paisagem e 

Património 

Cultural 

• Preservar e valorizar o 

património cultural, 

geológico e natural 

• Assegurar a compatibilização 

dos usos do solo com o 

património cultural, 

geológico e natural 

• Monitorizar a salvaguarda do 

património cultural, 

geológico e natural. 

• N.º de ações desenvolvidas 

para proteção do património 

cultural, geológico e natural 

N.º  

• N.º de elementos 

patrimoniais de interesse 

(geológico, 

cultural/edificado, natural e 

paisagístico) classificados e 

em vias de classificação 

N.º  

• Reforçar a identidade do 

território 

• Conservar a paisagem e 

assegurar a compatibilização 

com os usos do solo 

• Monitorizar a manutenção 

dos elementos patrimoniais 

da paisagem do concelho 

• N.º de ações desenvolvidas 

para proteção da 

manutenção dos elementos 

patrimoniais da paisagem 

N.º  

• Promover a paisagem, o 

património cultural, 

geológico e natural enquanto 

recursos/produtos turísticos 

• Avaliar o n.º de ações de 

promoção da dinamização 

cultural em redor do 

património e cultura local 

• N.º de ações de promoção da 

dinamização cultural em 

redor do património e cultura 

local 

N.º  

• Preservar e valorizar o 

património arqueológico e 

arquitetónico 

• Monitorizar o estado de 

preservação do património 

arqueológico e arquitetónico 

• Estado de preservação do 

património arqueológico e 

arquitetónico 

Bom, médio, 

mau 
 

• Avaliar o n.º de ações para a 

divulgação do património 

arqueológico e arquitetónico 

• N.º de ações desenvolvidas 

para a divulgação do 

património arqueológico e 

arquitetónico 

N.º  
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Quadro 88 - Medidas de controlo/Programa de seguimento complementar a implementar no FCD Biodiversidade. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Biodiversidade 

• Efetivar medidas de gestão 

florestal 

• Assegurar o cumprimento 

das medidas preconizadas 

pelo POPNSAC e do Plano 

Sectorial da Rede Natura 

2000 

• Monitorizar a floresta 

autóctone 

• Área ocupada por floresta 

autóctone 
Hectares  

• Monitorizar as produções 

florestais intensivas 

• Área ocupada por produções 

florestais intensivas 
Hectares  

• Avaliar o cumprimento das 

medidas preconizadas pelo 

POPNSAC e pelo Plano 

Sectorial da Rede Natura 

2000 

• N.º de pretensões com 

parecer desfavorável nestas 

áreas 

N.º  

• Conter a impermeabilização 

dos solos 

• Controlar a 

impermeabilização dos solos 
• Área impermeabilizada Hectares 
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Quadro 89 - Medidas de controlo/Programa de seguimento complementar a implementar no FCD Desenvolvimento 

Humano. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Desenvolvimento 

Humano 

• Qualificar o nível de vida 

• Avaliar a melhoria da 

qualidade de vida das 

populações, nomeadamente 

ao nível do poder de compra 

concelhio, do emprego e do 

rendimento 

• Índice de Desenvolvimento 

Humano 
A dos 

próprios 

indicadores 

 

• Índice de Desenvolvimento 

Social 

 

• Índice de Poder de Compra 

Concelhio 

 

• Inverter a tendência da taxa 

de envelhecimento 

• Avaliar a variação da 

população por faixa etária 

• Variação da população por 

faixa etária 

N.º de 

habitantes 

por faixa 

etária 
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Quadro 90 - Medidas de controlo/Programa de seguimento complementar a implementar no FCD Dinâmicas 

Socioeconómicas. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade 

de medida 

Evolução 

esperada 

Dinâmicas 

Socioeconómicas 

• Melhorar a coesão económica 

e social 

• Aumentar o rendimento 

disponível 

• Avaliar a evolução da coesão 

económica e social no 

concelho 

• Investimento público e 

privado (total e sectorial) 
€ 

 

• VBP – Valor Bruto de 

Produção 
A dos 

próprios 

indicadores 

 

• VAB – Valor Acrescentado 

Bruto 

 

• Ganho médio da população €  

• Contribuir para a promoção 

do potencial humano e 

empresarial 

• Avaliar o potencial humano e 

empresarial no concelho 

• Nº médio de pessoas ao 

serviço por estabelecimento 
N.º 

 

• Percentagem de 

estabelecimentos com menos 

de 10 pessoas ao serviço 

% 
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Quadro 91 - Medidas de controlo/Programa de seguimento complementar a implementar no FCD Fatores Biofísicos e 

Ambientais. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Fatores Biofísicos 

e Ambientais 

• Proteção dos recursos 

hídricos subterrâneos 

• Proteção dos leitos dos 

cursos de água e respetivas 

margens 

• Avaliar a qualidade da água 

superficial e subterrânea 

• Assegurar a proteção dos 

leitos dos cursos de água e 

respetivas margens 

• Assegurar que não existem 

descargas de efluentes 

agropecuários, industriais e 

domésticos 

• Variação percentual das 

disponibilidades de água 
% 

 

• Percentagem de descargas 

de efluentes agropecuários e 

agroindustriais 

% 

 

• Percentagem de tratamento 

dos efluentes 
% 

 

• Grau de cumprimento da 

legislação em vigor relativa 

à prevenção e controlo 

integrados da poluição (ar, 

água, solo) 

Sim/Não 

 

• Conter a impermeabilização 

dos solos 

• Monitorizar a variação da 

área impermeabilizada 

• Área impermeabilizada Hectares  

• Número e tipologia de 

normas de controlo da 

impermeabilização dos solos 

N.º 

 

• Redução do ruído ambiente 

• Controlar a implementação 

de Planos de redução de 

ruído 

• Planos de redução do ruído 

elaborados por zonas de 

conflito existentes 

N.º 

 

• Avaliar a evolução da 

intensidade energética por 

sector de consumo e por 

habitante 

• Implementação de uma 

Estratégia de Promoção para 

as Energias Alternativas e 

Eficiência Energética 

• Consumo de energia elétrica 

por sector de consumo e por 

habitante 

N.º 
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Quadro 92 - Medidas de controlo/Programa de seguimento complementar a implementar no FCD Infraestruturas. 

 
Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 

• Programar as áreas urbanas 

tendo em conta as redes 

existentes e programada 

• Avaliar a ocupação de áreas 

livres nos interstícios de 

solos urbanizados 

• Área de interstícios de solos 

urbanizados ocupada 
Hectares 

 

• Localização das áreas 

industriais em locais 

adequados 

• Assegurar que as áreas 

industriais se encontram em 

locais adequados 

• N.º de espaços 

empresariais/industriais 
N.º 

 

• N.º de espaços industriais 

adjacentes a espaços 

residenciais 

N.º 

 

• Garantir a fiabilização e 

modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de 

água e a efetiva cobertura e a 

qualidade dos sistemas de 

recolha e tratamento de 

águas residuais 

• Avaliar a evolução da 

população servida por 

sistema de abastecimento 

de água e a sua situação no 

concelho 

• Percentagem do número 

total de análises realizadas à 

água tratada cujos 

resultados estão conforme a 

legislação (Valor de 

referência ≥ 99%) 

% 

 

• Percentagem de água 

captada que provém de 

captações com perímetro de 

proteção ou plano de 

ordenamento de albufeira de 

águas públicas definido 

(Valor de referência ≥ 95%) 

% 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 

(cont.) 

• Garantir a fiabilização e 

modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de 

água e a efetiva cobertura e a 

qualidade dos sistemas de 

recolha e tratamento de 

águas residuais 

• Avaliar a evolução da 

população servida por 

sistema de recolha e 

tratamento de águas 

residuais no concelho 

• Percentagem do número de 

alojamentos servidos por 

sistema público de 

saneamento de águas 

residuais (Valor de 

referência ≥ 90%, com 

variação entre 70 e 100%) 

% 

 

• Percentagem da população 

equivalente servida por 

sistema público de 

saneamento de águas 

residuais que asseguram o 

cumprimento da legislação 

em termos de descargas de 

acordo com a respetiva 

licença (Valor de referência 

≥ 80%) 

% 

 

• Avaliar a quantidade das 

águas residuais drenadas, 

rejeitadas e tratadas 

• Avaliar a quantidade de 

água tratada em ETAR que é 

reutilizada 

• Avaliar a proporção de 

águas residuais tratadas 

• Águas residuais tratadas dos 

sistemas de drenagem e 

tratamento de águas 

residuais e Nível de 

tratamento 

m3 

 

• Águas residuais não 

tratadas dos sistemas de 

drenagem e tratamento de 

águas residuais 

m 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 

(cont.) 

• Garantir a fiabilização e 

modernização dos sistemas 

públicos de abastecimento de 

água e a efetiva cobertura e a 

qualidade dos sistemas de 

recolha e tratamento de 

águas residuais 

• Avaliar a quantidade das 

águas residuais drenadas, 

rejeitadas e tratadas 

• Avaliar a quantidade de 

água tratada em ETAR que é 

reutilizada 

• Avaliar a proporção de 

águas residuais tratadas 

• Águas residuais rejeitadas e 

existência de tratamento 
m3 

 

• Quantidade de água tratada 

em ETAR que é reutilizada 
m3 

 

• Avaliar a percentagem de 

águas pluviais e de 

infiltração de efluentes aos 

sistemas de drenagem 

• Percentagem de águas 

pluviais e de infiltração de 

afluentes aos sistemas de 

drenagem (Valor de 

referência ≤ 20%) 

% 

 

• Avaliar a evolução das 

tarifas municipais 

• Evolução das tarifas 

municipais 
€ 

 

• Promover o uso eficiente da 

água 

• Avaliar a percentagem de 

perdas na rede de 

abastecimento de água 

• Percentagem de água 

captada que é efetivamente 

utilizada e não perdida 

(Valor de referência ≥ 80%) 

% 

 

• Percentagem de perdas na 

rede de abastecimento de 

água 

% 

 

• Eficiência de utilização da 

água 
% 

 

• Percentagem de perdas de 
água no sistema público de 
abastecimento 

% 
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Objetivos de 

sustentabilidade 
Medidas de controlo Indicadores 

Unidade de 

medida 

Evolução 

esperada 

Infraestruturas 
(cont.) 

• Promover o uso eficiente da 

água 

• Avaliar a percentagem de 

reutilização de águas 

residuais tratadas 

• Percentagem de reutilização 

de águas residuais tratadas 

(Valor de referência ≥ 10%) 

% 

 

 

 Muito negativa 

 Negativa 

 Sem alterações significativas 

 Positiva 

 Muito Positiva 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A implementação da 1.ª revisão do PDM de Porto de Mós, tal como se 

encontra proposto, acarreta efeitos essencialmente positivos ao nível do 

Fator Crítico para a Decisão Governança, Desenvolvimento Humano e 

Dinâmica Socioeconómicas. No entanto, fazem-se sentir essencialmente 

efeitos negativos ao nível do FCD Paisagem e Património Cultural. Os 

Fatores Críticos para a Decisão Biodiversidade, Fatores Biofísicos e 

Ambientais e Infraestruturas, tanto apresentam efeitos negativos, como 

positivos. 

Ao nível da Governança, esperam-se particulares efeitos positivos no que 

respeita na atração de novos agentes sociais para o concelho, aos processos 

de participação pública e na aplicação das mais recentes tecnologias da 

comunicação e informação, para facilitar o acesso dos munícipes à 

informação, nomeadamente através da internet e do desenvolvimento dos 

serviços online da Câmara Municipal. A utilização de SIG poderá também 

facilitar o acesso e a troca de informação entre entidades. É de realçar, 

igualmente, o facto de na implementação de algumas intervenções 

previstas, a parceria/participação da Câmara Municipal, da administração 

central e de entidades públicas e privadas. 

No que diz respeito à Biodiversidade, os principais efeitos positivos 

prendem-se com uma maior articulação entre o PDM e os outros IGT de 

hierarquia superior, num maior respeito pelas áreas de proteção ambiental 

e ecologicamente sensíveis; a manutenção da biodiversidade existente no 

território, que é potenciada pelas orientações da 1.ª revisão do PDM para as 

atividades florestal e agrícola; a promoção da floresta autóctone e 

diminuição das monoculturas intensivas, que contribuem não só na 

diminuição das áreas ardidas, como potenciam a biodiversidade do 

concelho; a definição de uma Estrutura Ecológica Municipal, que em solo 

urbano aumenta a biodiversidade e a qualidade ambiental urbana. Os 

principais efeitos negativos estão relacionados com a ausência de articulado 

em PDM referente à pastorícia ou pastoreio extensivo tradicional, cuja 

manutenção e promoção constitui uma orientação que se encontra 

salientada para o Sítio Serras de Aire e Candeeiros no Plano Sectorial da 
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Rede Natura 2000; a diminuição do solo rural, que implica necessariamente 

um efeito negativo na biodiversidade; a inexistência de levantamentos 

atualizados referentes à fauna, flora e vegetação na 1.ª revisão do PDM. 

No que respeita ao Desenvolvimento Humano os efeitos positivos 

relacionam-se com a melhoria da qualidade de vida das populações, em 

particular ao nível do poder de compra concelhio e do emprego, decorrente 

do desenvolvimento de atividades económicas, em específico no que diz 

respeito ao aumento das áreas destinadas a acolher atividades económicas, 

das quais se destacam a criação e ampliação de zonas industriais. Estes e 

outros aspetos, como sejam a qualificação de espaços públicos, 

infraestruturas, entre outros, contribuem para a fixação das populações no 

concelho de Porto de Mós, em particular dos jovens. Por outro lado, as 

ações/projetos, seja do ponto de vista das relacionadas com infraestruturas 

e equipamentos, seja daquelas que se mantêm a um nível pouco objetivo 

(aumentar a centralidade, fortalecer funções urbanas), ou ainda daquelas 

que se relacionam com a melhoria da equidade e bem-estar, contribuirão 

igualmente, de forma mais ou menos direta, para a melhoria da qualidade 

de vida das populações, mas também no ambiente operativo das empresas. 

As Dinâmicas Socioeconómicas tiram partido dos aspetos referidos, uma 

vez que essas condições determinam uma maior atratividade do concelho 

para novos negócios e empresas, em especial a do sector industrial 

(extrativa e transformadora da pedra, cerâmica decorativa e industrial e 

têxtil). A dinamização empresarial, por sua vez, contribui para a taxa de 

empregabilidade da população, para a formação de quadros qualificados e 

consequente desenvolvimento humano e económico do concelho. Como se 

referiu no FCD Desenvolvimento Humano, o correto ordenamento das 

atividades económicas proporcionam um desenvolvimento harmonioso 

destas atividades com a presença humana. A própria população beneficiará 

com as intervenções de valorização territorial. 

O FCD Fatores Biofísicos e Ambientais apresentam efeitos positivos 

relevantes e negativos pouco significativos. Os principais efeitos positivos 

relacionam-se com uma maior articulação entre o PDM e os outros IGT de 

hierarquia; um maior respeito pelas áreas de proteção ambiental e 
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ecologicamente sensíveis; uma diminuição das áreas ardidas; uma 

diminuição das pessoas e bens afetados pelos colapsos de cavidades 

naturais, pelos incêndios florestais e outros riscos (movimentos de massas 

em vertentes, acidentes relacionados com transportes e atividade industrial, 

incêndios em edifícios, sismos, secas e cheias e inundações); efeitos 

positivos no ambiente sonoro graças à elaboração do Mapa de Ruido e do 

zonamento Acústico do Município, e à criação de variantes rodoviárias que 

evitam a travessia dos aglomerados urbanos; efeitos positivos ao nível da 

qualidade do ar, mais uma vez graças à criação das variantes rodoviárias, 

ao correto ordenamento das atividades económicas, à qualificação dos 

espaços urbanos existentes e criação de espaços verdes, entre outros, que 

proporcionam a melhoria da qualidade do ar para a população; e ainda a 

diminuição do consumo de energia elétrica a partir de fontes de energia não 

renováveis graças à implementação de infraestruturas de produção de 

energia elétrica a partir de fontes de energias renováveis, o que 

consequentemente diminuirá as emissões de GEE. Os efeitos negativos 

estão relacionados com a diminuição da recarga dos aquíferos; a 

degradação da qualidade da água; a degradação da qualidade do ar, dos 

níveis sonoros existentes e dos riscos de natureza tecnológica. Estes efeitos 

negativos encontram-se relacionados com o crescimento da atividade 

industrial no concelho que, entre outros, levará ao aumento do tráfego 

rodoviário (aumento da atividade logística). 

No que toca às Infraestruturas, os principais efeitos positivos estão 

relacionados com um desenvolvimento territorial sustentável, onde os 

espaços urbanos são multifuncionais e onde o solo rural é salvaguardado; 

um maior controlo da edificação dispersa através da redefinição dos 

perímetros urbanos e criação de novos; aumento da biodiversidade e 

qualidade ambiental urbana devido à afetação de áreas de solo urbano, à 

Estrutura Ecológica Municipal; fixação de novas indústrias de forma 

ordenada; a definição de áreas complementares para a exploração de 

pedreiras; e ainda as melhorias ao nível das acessibilidades inter e intra-

concelhias e a promoção de novas dinâmicas. Os efeitos negativos estão 

relacionados com a sobrecarga das infraestruturas de abastecimento de 

água, de recolha e tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos, 
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que poderá ocorrer devido à expansão urbana, aliada a um ligeiro 

crescimento da população, e a um aumento dos espaços industriais e de 

atividades económicas. Contudo, encontra-se previsto um conjunto de 

ações/projetos que poderão minimizar estes efeitos negativos. 

Por fim, o FCD Paisagem e Património Cultural apresenta 

fundamentalmente efeitos negativos, que são: intrusão de novos 

elementos, potencialmente perturbadores, numa paisagem com diminuta 

capacidade de absorção visual; afetação do turismo de natureza e aventura 

devido aos condicionalismos regulamentares relacionados com património; 

um agravamento da insuficiência de informação disponível relativa a 

ocorrências patrimoniais-arqueológicas o que poderá levar a uma destruição 

deste património; perda de oportunidades de dinamização económico-social 

baseadas numa ação abrangente de oferta cultural; abandono progressivo 

de sítios arqueológicos ou elementos patrimoniais; o agravamento do 

caráter incipiente das formas e meios de divulgação do património local e 

consequentemente deficitário aproveitamento turístico. Contudo destacam-

se alguns efeitos positivos ao nível deste FCD proporcionados pela opção 

estratégica de “recuperar e valorizar o património paisagístico e ambiental 

do concelho” (apesar de não integrar o património cultural, o que é uma 

falha apontável), e que prevê um o melhor aproveitamento dos valores 

culturais, nomeadamente: do Castelo de Porto de Mós, através da 

valorização não só cultural, mas também turística do mesmo; e das grutas 

e algares, através da concretização das ações de limpeza e de proteção. 

As principais recomendações gerais da AAE são: 

1. Assegurar uma eficaz participação pública e meios de fácil acesso à 

informação pelos munícipes; 

2. Assegurar rigor da cartografia e compatibilização do PDM com IGT’s e 

legislação específica; 

3. Garantir e melhorar a qualidade de vida das populações, dinamizando 

o emprego e empreendedorismo; 

4. Dar continuidade às intenções de desenvolvimento e consolidação do 

tecido urbano consignadas no PDM; 
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5. Dar continuidade às intenções de recuperação do solo rural 

consignadas no PDM; 

6. Colmatar carências infraestruturais, nomeadamente, ao nível do 

abastecimento de água, saneamento e da gestão de resíduos, onde 

estas existam; 

7. Valorizar e preservar o património cultural (sensu lato) e natural, 

nomeadamente através do Ecoturismo e Turismo de Natureza; 

8. Manter atualizadas as Áreas de Risco ao Uso do Solo delimitadas na 

Planta de Ordenamento; 

9. Manter atualizadas, anualmente, as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública resultantes das áreas florestais 

percorridas por incêndio na Planta de Condicionantes; 

10.Considerar as energias renováveis no PDM proposto, nomeadamente 

ao nível da promoção do uso destas em substituição das energias 

provenientes dos combustíveis fósseis; 

11.Cumprir com as medidas de controlo e efetiva monitorização dos 

indicadores estabelecidos. 
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Century. Prepared for the Fifth World Parks Congress. Durban, South Africa 

ICAT - Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia (2006a). Estudo de Impacte 

Ambiental das Explorações de Pedra de Calçada Portuguesa e de Laje do 

Parque Natural das Serras de Aire e de Candeeiros. Volume 2. Tomo 1 – 

Situação de referência. FCUL, Lisboa 
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2008 

INE – Instituto Nacional de Estatística (2010). Anuário Estatistico da Região Centro 
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2011 
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Definitivos – Região Centro 
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Laboratório de Acústica (Departamento de Engenharia do Ambiente/Escola Superior 
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do Regulamento Geral do Ruido com o Plano Diretor Municipal - Concelho 

de Porto de Mós. Leiria 
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Direção Geral do Ambiente/ Departamento de Ciências e Engenharia do 

Ambiente/ Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de 

Lisboa (2001a). Campanhas para a Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar 

em Portugal – NO2 e SO2 – Tubos de Difusão. Alfragide 
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Desenvolvimento Regional (2007a). Plano Estratégico de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais 2007-2013 

MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
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Legislação consultada 

Anúncio n.º 3/2013, de 4 de Janeiro – Arquivamento do Procedimento de 

Classificação do Arco da Memória, freguesia de Arrimal, concelho de Porto 

de Mós, distrito de Leiria 

Declaração de Retificação n.º 108/2007, de 11 de Dezembro - Retifica o Decreto-

Lei n.º 340/2007, do Ministério da Economia e da Inovação, que altera o 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, que aprova o regime jurídico 

da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), publicado no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 197, de 12 de Outubro de 2007 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março – Retifica o DL n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído 

Declaração de Retificação n.º 53-A/2008, de 22 de Setembro - Retifica o DL n.º 

142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o Regime Jurídico da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

Decreto do Presidente da República, de 23 de Janeiro – Ratifica a Convenção para a 

Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa, assinada em Granada 

a 3 de Outubro de 1985 

Decreto n.º 18/2010, de 28 de Dezembro - Procede à classificação como 

monumentos nacionais da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do edifício-

sede e parque da Fundação Calouste Gulbenkian, do Jardim Botânico de 

Lisboa e do campo da Batalha de Aljubarrota e área envolvente, também 

designado Campo Militar de São Jorge de Aljubarrota 

Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro - Aprova a Convenção Europeia da 

Paisagem, feita em Florença em 20 de Outubro de 2000 

Decreto n.º 49/79, de 6 de Junho - Aprova, para adesão, a Convenção para a 

Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural 

Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Julho - Aprova o Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio - Estabelece os critérios 

uniformes de classificação e reclassificação do solo, de definição de 
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utilização dominante, bem como das categorias relativas ao solo rural e 

urbano, aplicáveis a todo o território nacional 

Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro - Aprova o Plano de Bacia 

Hidrográfica do Tejo 

Decreto Regulamentar n.º 23/2002, de 3 de Abril - Aprova o Plano de Bacia 

Hidrográfica do Lis 

Decreto Regulamentar n.º 26/2002, de 5 de Abril - Aprova o Plano de Bacia 

Hidrográfica das Ribeiras do Oeste 

Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio - Estabelece os conceitos técnicos 

nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos 

instrumentos de gestão territorial 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro - Estabelece o regime da avaliação e 

gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 

2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, e a 

Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril - Estabelece os valores limite das 

concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e 

óxidos de azoto, partículas de suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de 

carbono, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a 

esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4.º e 5.º do DL n.º 

276/99, de 23 de Julho, transpondo para a ordem interna as Diretivas 

Comunitárias n.os 1999/30/CE, do Conselho, de 22 de Abril, e 2000/69/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 112/2003, de 4 de Junho - Prorroga por seis meses o prazo 

previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, 

de 6 de Outubro, que aprovou o regime jurídico da pesquisa e exploração 

de massas minerais - pedreiras 

Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro - Aprova o quadro para a avaliação e 

gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas 

consequências prejudiciais, transpondo para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
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Outubro, e indo igualmente ao encontro da preocupação relativa à 

mitigação dos efeitos das inundações, estabelecida na Diretiva n.º 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de Agosto - Aprova o Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva n.º 2010/31/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao 

desempenho energético dos edifícios 

Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 de Maio - Cria o Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros 

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho - Procede à segunda alteração à Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo a 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 

sustentável das águas 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril - Revê a transposição para a ordem jurídica 

interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (relativa à 

conservação das aves selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da 

fauna e da flora selvagens). Revoga os DL n.os 75/91, de 14 de Fevereiro, 

224/93, de 18 de Junho, e 226/97, de 27 de Agosto 

Decreto-Lei n.º 141/2010, de 31 de Dezembro - No âmbito da Estratégia Nacional 

da Energia 2020, define as metas nacionais de energia renovável no 

consumo de energia final e transpõe parcialmente a Diretiva n.º 

2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho - Estabelece o regime jurídico da 

conservação da natureza e da biodiversidade e revoga os DL n.os 264/79, 

de 1 de Agosto, e 19/93, de 23 de Janeiro 

Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio - Estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeito o procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, 

encerramento e manutenção pós-encerramento de aterros destinados à 

deposição de resíduos e procede à transposição para a ordem jurídica 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-582- 

nacional da Diretiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa 

à deposição de resíduos em aterros 

Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho - Altera os artigos 4.º e 6.º do Decreto-

Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, que estabelece os princípios e as 

normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de 

embalagens 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto - Aprova o Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto - Estabelece o regime jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro - Aprova o regime geral da gestão de 

resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a 

Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto - Altera o plano rodoviário nacional, 

definido pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho - Altera o DL n.º 196/89, de 14 de Junho, 

que define o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho - Redefine o plano rodoviário nacional (PRN) 

e cria estradas regionais 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio - Estabelece o regime da utilização dos 

recursos hídricos 

Decreto-Lei n.º 231/2008, de 28 de Novembro - Constitui a sociedade Polis Litoral 

Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, 

S.A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que tem por 

objecto a gestão, coordenação e execução do investimento a realizar no 

âmbito do Polis Litoral Norte - Operação Integrada de Requalificação e 

Valorização do Litoral Norte e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 92/2008, de 3 de Junho, que constitui a Sociedade Polis Litoral Ria 

Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, 

S.A. 
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Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho – Estabelece o regime a que fica sujeita 

a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, 

transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas n.os 2001/42/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro - Procede à primeira alteração ao DL 

n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que estabelece o Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional 

Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro - Aprova normas relativas à qualidade 

da água destinada ao consumo humano transpondo para o direito interno a 

Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro, relativa à 

qualidade da água destinada ao consumo humano 

Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro - Quarta alteração do DL n.º 226-

A/2007, de 31 de Maio, simplificando o regime de manutenção em vigor 

dos títulos de utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da 

legislação anterior, e primeira alteração do DL n.º 147/2008, de 29 de 

Julho, estabelecendo a competência da Agência Portuguesa do Ambiente 

no domínio da responsabilidade ambiental por danos às águas 

Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho - Estabelece o regime de prevenção de 

acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e de limitação das 

suas consequências para o homem e o ambiente, transpondo para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Dezembro, que altera a Diretiva n.º 96/82/CE, do 

Conselho, de 9 de Dezembro, relativa ao controlo dos perigos associados a 

acidentes graves que envolvam substâncias perigosas 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro - Aprova o regime jurídico da pesquisa 

e exploração de massas minerais-pedreiras, revogando o Decreto-Lei n.º 

89/90, de 16 de Março 

Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho - Aprova o Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos 

Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro - Altera o Decreto-Lei n.º 196/89, de 

14 de Junho, que define o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional 
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Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho - Define as linhas de orientação da política 

de gestão da qualidade do ar e transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.  96/62/CE, do Conselho, de 27 de Setembro, relativa à 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente 

Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto - Altera o DL n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto - Estabelece o regime da qualidade da 

água destinada ao consumo humano, revendo o DL n.º 243/2001, de 5 de 

Setembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro - Procede à quinta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial 

Decreto-Lei n.º 317/2003, de 20 de Dezembro - Prorroga por seis meses o prazo 

previsto no Decreto-Lei n.º 112/2003, de 4 de Junho, aplicável ao regime 

jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais 

Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro - Estabelece objetivos a longo prazo, 

valores alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público para 

as concentrações do ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão 

da qualidade do ar aplicáveis a esse poluente, em execução do disposto 

nos artigos 4.º e 5.º do DL n.º 276/99, de 23 de Julho, transpondo para a 

ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/3/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono no ar ambiente 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro - Altera o Decreto-Lei n.º 270/2001, 

de 6 de Outubro, que aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de 

massas minerais (pedreiras) 

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro - Aprova a delimitação 

georreferenciada das regiões hidrográficas 

Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro - Estabelece o regime de proteção e 

controlo da qualidade do ar. Revoga o DL n.º 255/80, de 30 de Julho, e a 

Portaria n.º 508/81, de 25 de Junho 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-585- 

Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de Outubro - Estabelece o procedimento de 

delimitação do domínio público hídrico 

Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro - Estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração da carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados 

urbanos atingidos por cheias 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro - Estabelece os princípios e as 

normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de 

embalagens (revoga o Decreto-Lei n.º 322/95, de 28 de Novembro) 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro - Estabelece o regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro - Estabelece perímetros de protecção 

para captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento 

público 

Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro - Regula o processo de planeamento de 

recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos planos de recursos 

hídricos 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro - Procede à sexta alteração ao DL n.º 

380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial 

Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro - Estabelece o regime de licenciamento 

da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água 

Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro - Regula o turismo de natureza 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro - Primeira alteração ao DL n.º 140/99, 

de 24 de Abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna 

da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à 

conservação das aves selvagens (Diretiva Aves) e da Diretiva n.º 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats) 

Decreto-Lei n.º 56/2002, de 11 de Março - Altera o DL n.º 47/99, de 16 de 

Fevereiro, que regula o turismo de natureza 
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Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de Março - Aprova a orgânica da Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. P. 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio - Estabelece deveres de divulgação de 

informação relativa à avaliação ambiental, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, que estabelece o regime a que fica 

sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 

ambiente 

Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de Março - Transpõe a Diretiva n.º 2009/31/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, e estabelece o regime 

jurídico da atividade de armazenamento geológico de dióxido de carbono 

(CO(índice 2)) 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro - Regulamenta os conselhos municipais de 

educação e aprova o processo de elaboração de carta educativa, 

transferindo competências para as autarquias locais 

Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de Janeiro - Aprova a Lei Orgânica do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março - Aprova o regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional e revoga o DL n.º 196/89, de 14 de Junho 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março - Complementa a transposição da Diretiva 

n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 

que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da 

água, em desenvolvimento do regime fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de Abril - Aprova o Sistema Nacional de Certificação 

Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios e transpõe 

parcialmente para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/91/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao 

desempenho energético dos edifícios 

Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril - Aprova o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) 
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Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril de 2006 - Aprova o Regulamento das 

Caraterísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) 

Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março - Aprova o regulamento de pedreiras 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído e 

revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo DL n.º 292/2000, 

de 14 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março - Disciplina o regime geral de revelação e 

aproveitamento dos recursos geológicos 

Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de Maio - Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

366-A/97, de 20 de Dezembro, transpondo para a ordem jurídica nacional 

a Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

Fevereiro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março - Revê o regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (REN), estabelecido pelo DL n.º 321/83, de 5 de Julho 

Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril - 

Relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis que altera e subsequentemente revoga as Diretivas 2001/77/CE 

e 2003/30/CE 

Diretiva n.º 1999/30/CE, do Conselho, de 22 de Abril - Relativa a valores-limite 

para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas 

em suspensão e chumbo no ar ambiente 

Diretiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril – Relativa à deposição de 

resíduos em aterro 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 

de 2000 – Estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da 

política da água. 

Diretiva n.º 2000/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Novembro – Relativa a valores-limite para o benzeno e o monóxido de 

carbono no ar ambiente 
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Diretiva n.º 2002/3/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro 

– Relativa ao ozono no ar ambiente 

Diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Dezembro – Relativa ao desempenho energético dos edifícios 

Diretiva n.º 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Dezembro – Altera a Diretiva 96/82/CE do Conselho relativa ao controlo 

dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas 

Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 

– Altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de 

embalagens 

Diretiva n.º 2004/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 

– Relativa à promoção da cogeração com base na procura de calor útil no 

mercado interno da energia e que altera a Diretiva 92/42/CEE 

Diretiva n.º 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril – 

Relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 

energéticos e que revoga a Diretiva 93/76/CEE do Conselho 

Diretiva n.º 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 

relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações 

Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio - 

Relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. E 

agrega num único ato legislativo as disposições legais da Diretiva n.º 

96/62/CE, de 27 de Setembro e das Diretivas n.os 1999/30/CE, de 22 de 

Abril, 2000/69/CE, de 16 de Novembro e 2002/3/CE, de 12 Fevereiro 

Diretiva n.º 2009/125/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro 

– Relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 

ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 

Diretiva n.º 2010/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio – 

Relativa à indicação do consumo de energia e de outros recursos por parte 

dos produtos relacionados com a energia, por meio de rotulagem e outras 

indicações uniformes relativas aos produtos 
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Diretiva n.º 2010/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio – 

Relativa ao desempenho energético dos edifícios 

Diretiva n.º 2012/27/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro 

– Relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 

2010/30/UE e revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE 

Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril- Relativa à conservação de 

aves selvagens 

Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio - Relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens 

Diretiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro – 

Relativa às embalagens e aos resíduos de embalagens 

Diretiva n.º 96/62/CE, do Conselho, de 27 de Setembro - Fornece orientação para a 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente 

Diretiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de Dezembro – Relativa ao controlo dos 

perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas 

Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro – Relativa à qualidade da 

água destinada ao consumo humano 

Lei n.º 107/2001, de 10 de Setembro - Estabelece as bases da política e do regime 

de proteção e valorização do património cultural 

Lei n.º 11/87, de 7 de Abril - Lei de Bases do Ambiente 

Lei n.º 13/85, de 6 de Julho - Lei de bases do Património Cultural Português, que 

determina os regimes de proteção do património 

Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho - Aprova a Lei de Bases da Proteção Civil. Revoga as 

Leis n.os 113/91, de 29 de Agosto, e 25/96, de 31 de Julho, os DL n.os 

477/88, de 23 de Dezembro, e 222/93, de 18 de Junho, e os Decretos 

Regulamentares n.os 18/93, de 28 de Junho, e 20/93, de 3 de Julho 

Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - Estabelece a titularidade dos recursos 

hídricos 
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Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a 

ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas 

Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro - Aprova o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território 

Lei n.º 98/99, de 26 de Julho - Primeira alteração, por apreciação parlamentar, do 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, que redefine o plano rodoviário 

nacional (PRN) e cria estradas regionais 

Resolução da Assembleia da República n.º 71/97, de 9 de Outubro – Aprova a 

Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (Revista) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Abril - Aprova o Plano 

Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) relativo ao período 

de 2008-2012, designado por PNALE II, bem como as novas metas 2007 

do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006) e revoga 

a RCM n.º 53/2005, de 3 de Março, que aprovou o PNALE relativo ao 

período de 2005-2007 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de Agosto - Aprova o 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas de 2006 (PNAC 2006) e 

revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004 de 31 de Julho 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de Junho - Aprova o 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água — Bases e Linhas 

Orientadoras 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de Setembro - Aprova a 

Estratégia Nacional para as Florestas 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho - Aprova o 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/96, de 22 de Agosto – Aprova a 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Porto de Mós 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro - Adota a 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-B/2013, de 22 de Março - Aprova os 

Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região 

hidrográfica 4 (RH4), designados PGBH do Vouga, Mondego e Lis e das 

Ribeiras do Oeste 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de Março - Aprova o 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região 

hidrográfica 5 (RH5), designado PGBH do Tejo 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de Abril. – Aprova oO Plano 

Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 2013-2016 

(Estratégia para a Eficiência Energética - PNAEE 2016) e o Plano Nacional 

de Ação para as Energias Renováveis para o período 2013 -2020 

(Estratégia para as Energias Renováveis - PNAER 2020) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril - Aprova a 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, de 16 de Abril – Aprova o Plano 

Estratégico Nacional de Turismo 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março – Determina a 

elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região 

do Centro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 4 de Abril - Aprova os 

objetivos e principais linhas de desenvolvimento do Plano Estratégico 

Nacional de Turismo 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2010, de 12 de Agosto - Aprova o Plano 

de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de Julho – Aprova a 2.ª fase 

da lista nacional de sítios a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/94, de 14 de Setembro - Ratifica o Plano 

Director Municipal de Porto de Mós 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de Novembro - Determina a 

elaboração do Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2020 e de planos 
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sectoriais de baixo carbono, bem como do Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2012, de 26 de Novembro - Estabelece 

as orientações políticas essenciais à programação do novo ciclo de 

intervenção dos fundos comunitários, bem como as condições institucionais 

para o processo de negociação com a Comissão Europeia 
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Páginas de Internet consultadas 

ADENE – Agência para a Energia 

- http://www2.adene.pt/pt-

pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/SCE_Concelhos_201

2.pdf 

- http://www2.adene.pt/pt-

pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/Certificados%20Ener

g%C3%A9ticos%20por%20Concelho%20em%202011.pdf 

- http://www2.adene.pt/pt-

pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/CE-Concelhos_2010-

Sem2.pdf  

- http://www2.adene.pt/pt-

pt/SubPortais/SCE/EdificiosCertificados/Documents/CE-Concelhos_2010-

Sem1.pdf 

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

- http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834 

- http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834 

- http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4/RB%5CParte%205%5 

C5.2_ObjetivosAmbientais%5Crh4_p5_s2_rt_final.pdf 

- http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4/RB%5CParte%205%5 

C5.1_ObjetivosEstrategicos%5Crh4_p5_s1_rt_final.pdf 

- http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4/RB%5CParte%205%5 

C5.3_OutrosObjetivos%5Crh4_p5_s3_rt_final.pdf 

- http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH4-

RO/RB%5Cpbhro_p5.pdf 

- http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH5-

TEJO/RB%5Cpgrhtejo_p5.pdf 

- http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=3 

- http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=7 

- http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=7&ano_esc=2013 

 



RELATÓRIO AMBIENTAL 

1.ª REVISÃO DO PDM  

DE PORTO DE MÓS 

 

-594- 

CMPM - Câmara Municipal de Porto de Mós 

- http://www.municipio-

portodemos.pt/userfiles/File/Menu/Municipio/BoletimMunicipal/2012/Bol

etim_Municipal_Junho_2012.pdf 

- http://www.municipio-portodemos.pt/page.aspx?id=223 

Carta Educativa de Porto de Mós  

– http://www.municipio-

portodemos.pt/userfiles/File/Menu/ServicosMunicipais/Gabinete%20de%

20Educacao/Gabinete_Educacao_Carta_Educativa.pdf 

Centros de Estudos de Arquitetura Paisagística  

- http://www.isa.utl.pt/ceap/ciclovias/new_page_1551.htm#_Toc93398 

167 

DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia 

- http://www.dgeg.pt/ 

Energias Endógenas de Portugal 

- http://e2p.inegi.up.pt/relatorios/Portugal_Parques_Eolicos_201312.pdf 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

- http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/poap/popnsac/resource/rel 

atorios/relat-carat 

- http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/aire-cand 

IGESPAR, IP. - Instituto da Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

- http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&pag=1 

- http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resul 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/69870/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/70103/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/70103/ 
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- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/3729416/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/3729416/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/72899/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/73387/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/73614/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/74383/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/74383/ 

- http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/73532/ 

INSAAR - Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 

Residuais  

- http://insaar.apambiente.pt/bo/contents/resultadosrelatorios/13710420 

362551.pdf 

- http://insaar.apambiente.pt/index.php?id=30 

NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria 

- http://www.nerlei.pt/pt/noticias/da-nerlei/26129-assinado-protocolo-

para-resolucao-do-problema-dos-efluentes-

suinicolas&layout=print&layout_aux=form 

Rodoviária do Tejo 

- http://www.rodotejo.pt/ 

SIMLIS- Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis, S.A. 

- http://www.simlis.pt/images_/mapasistema.jpg 

- http://www.simlis.pt/images_/mapasistema.jpg 
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- http://www.simlis.pt/index2.htm 

- http://www.simlis.pt/index2.htm 

VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

- http://www.valorlis.pt/#/1,true,Valorlis,3// 
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ANEXO I – PARECERES EMITIDOS PELAS ENTIDADES CONSULTADAS NO 

ÂMBITO DO RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL E ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS 
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ANEXO III – CINCO PRÍNCIPIOS DO LIVRO BRANCO 

DA GOVERNAÇA EUROPEIA 
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• Abertura. As instituições deverão trabalhar de uma forma mais 

transparente. Em conjunto com os Estados-Membros, deverão seguir uma 

estratégia de comunicação ativa sobre as tarefas da União e as suas 

decisões. Deverão utilizar uma linguagem acessível ao grande público e 

facilmente compreensível. Este aspeto reveste particular importância para 

melhorar a confiança em instituições complexas. 

• Participação. A qualidade, pertinência e eficácia das políticas da União 

Europeia dependem de uma ampla participação através de toda a cadeia 

política – desde a conceção até à execução. O reforço da participação criará 

seguramente uma maior confiança no resultado final e nas instituições que 

produzem as políticas. A participação depende principalmente da utilização, 

por parte das administrações centrais, de uma abordagem aberta e 

abrangente, no quadro do desenvolvimento e aplicação das políticas da União 

Europeia. 

• Responsabilidade. É necessário definir atribuições no âmbito dos processos 

legislativo e executivo. Cada instituição da União Europeia deverá explicar a 

sua ação na Europa e assumir as responsabilidades correspondentes. Mas é 

também necessária uma maior clareza e responsabilidade dos Estados-

Membros e de todos os que participam na elaboração e aplicação das 

políticas da União Europeia, seja a que nível for. 

• Eficácia. As políticas deverão ser eficazes e oportunas, dando resposta às 

necessidades com base em objetivos claros, na avaliação do seu impacte 

futuro e, quando possível, na experiência anterior. A eficácia implica também 

que as políticas da União Europeia sejam aplicadas de forma proporcionada 

aos objetivos prosseguidos e que as decisões sejam adotadas ao nível mais 

adequado. 

• Coerência. As políticas e as medidas deverão ser coerentes e perfeitamente 

compreensíveis. A necessidade de coerência na União é cada vez maior: o 

leque das tarefas aumentou; o alargamento virá aumentar a diversidade; 

desafios como a mudança climática e a evolução demográfica extravasam as 

fronteiras das políticas sectoriais em que a União se tem vindo a basear; as 

autoridades regionais e locais estão cada vez mais envolvidas nas políticas da 

União Europeia. A coerência implica uma liderança política e uma forte 
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responsabilidade por parte das instituições, para garantir uma abordagem 

comum e coerente no âmbito de um sistema complexo.” 
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ANEXO II – PARECERES EMITIDOS PELAS 

ENTIDADES CONSULTADAS NO ÂMBITO DA VERSÃO 

FINAL DO PLANO 
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ANEXO I – PARECERES EMITIDOS PELAS ENTIDADES CONSULTADAS NO ÂMBITO DO RELATÓRIO 
AMBIENTAL  
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