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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 
 

 

A Avaliação Ambiental Estratégia (AAE) é um instrumento de avaliação de impactes de 

natureza estratégica cujo objetivo principal é facilitar a integração ambiental e avaliação de 

oportunidades e riscos de estratégia de ação, num quadro de sustentabilidade (Partidário 

2007). Tornou-se um procedimento de caráter obrigatório em Portugal com a publicação do 

Decreto-Lei nº232/2007, de 15 de junho, resultado da transposição da Diretiva nº2001/42/CE 

para a legislação nacional. Surge assim como instrumento de apoio à tomada de decisão, 

sendo transparente a nível estratégico, visando o desenvolvimento sustentável.  

 

De acordo com a legislação nacional e comunitária, a AAE contribui para a inclusão das 

considerações ambientais na preparação e aprovação de Planos e Programas, com 

envolvimento do público e das diversas autoridades ambientais. Assim, emerge a 

necessidade da AAE ter um comportamento flexível e estratégico que não dependa da sua 

escala e âmbito de aplicação. Desta forma, é crucial reger-se por princípios de 

responsabilização, de participação e de transparência, bem como tornar todo o seu 

processo iterativo e fácil, acompanhados de procedimentos de preparação, execução e 

revisão que fazem parte da caraterização dos planeamentos de programação, de modo, a 

atuar na formulação e discussão de estratégias, como também, servir de apoio quando as 

decisões sobre as grandes opções de desenvolvimento ainda se encontram abertas.  

 

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) da proposta de Plano Diretor Municipal de Sabugal.  
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CAPÍTULO 2  
OBJETIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
 

 

O objetivo da elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão PDM Sabugal é 

fornecer dados, informação aos responsáveis pela elaboração do Plano, facilitando o 

processo de planeamento do mesmo. Através desta avaliação pretende-se produzir um 

Plano melhor, onde sejam integradas as dimensões Ambiente e Sustentabilidade, 

contribuindo para a melhoria das práticas de Gestão Territorial. 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica deve ser um processo articulado com o processo de 

elaboração do Plano, nas suas diferentes fases, de modo desempenhar o seu principal 

objetivo, garantir que os efeitos ambientais das soluções adotadas no Plano são tomadas 

em consideração durante a sua elaboração, assegurando uma abordagem estratégica da 

ação de planeamento. 

 

A proposta de Revisão PDM de Sabugal teve início com a decisão da Câmara Municipal em 

2003, após o que se deu cumprimento aos procedimentos decorrentes do processo, assim, 

e atendendo à legislação em vigor, sem colocar em causa todo o modelo definido, será 

possível identificar, descrever e avaliar eventuais efeitos significativos no ambiente 

resultantes da aplicação do plano, e, sempre que possível, formular alternativas razoáveis‖ 

bem como a adoção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis, e desta forma 

desempenhar o objetivo da Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

A metodologia desenvolvida para a Avaliação Ambiental Estratégica da RPDM Sabugal tem 

por base o Guia de Melhores Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica [1] e o Guia da 

Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território‖[2]. 

O esquema da Figura 1 apresenta a metodologia geral da Avaliação Ambiental Estratégica 

da RPDM Sabugal, onde se destacam as 3 Fases: 
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Figura 1 – Metodologia geral da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão PDM Sabugal.  
Legenda: FCD: Fatores Críticos para a Decisão; ERAE: Entidades com responsabilidade Ambiental Específica; RA: 

Relatório Ambiental  

 

A 2ª Fase, cujo resultado final é a elaboração do Relatório Ambiental, consiste na análise das 

opções estratégicas desenvolvidas em sede da elaboração da Revisão PDM Sabugal, 

relativamente aos Fatores Críticos para a Decisão definidos na 1ª Fase da Avaliação 

Ambiental Estratégica e respetivos indicadores. 

 

Os Fatores Críticos para a Decisão definidos e apresentados na 1ª Fase irão integrar a 2ª Fase 

do processo. Para cada Fator Crítico para a Decisão será efetuada uma análise de tendência 

dos mesmos na área de intervenção, de acordo com os indicadores definidos. 

Será efetuada uma análise das oportunidades e riscos das opções estratégicas do Plano 

relativamente aos Fatores Críticos para a Decisão definidos. 

Nesta fase serão igualmente desenvolvidas diretrizes de seguimento de modo a prevenir, 

evitar e/ou reduzir os efeitos significativos que possam surgir da implementação do Plano, 

bem como a identificação de uma programa de gestão e monitorização ambiental, 

procurando dar resposta ao definido no decreto-lei n.º 232/2007. 

 

Na 3ª Fase, deverá ser implementado um Programa de Monitorização e de avaliação de 

desempenho, a fim de identificar atempadamente e corrigir efeitos negativos não 

previstos, bem como monitorizar e controlar os efeitos positivos. Desta forma, pretende-se 

assegurar o contributo da Avaliação Ambiental Estratégica nas dimensões Ambiente e 

Sustentabilidade. 

 

Parece-nos importante salientar que a legislação referente ao processo de Avaliação 

Ambiental Estratégica, bem como os guias desenvolvidos, não referem uma metodologia 

específica, sendo meramente indicativos para a execução deste processo. Desta forma, 
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existe alguma liberdade para desenvolver uma metodologia e ajustá-la a cada caso 

específico, sempre que necessário. 

 

Neste sentido, a equipa técnica optou por escolher uma metodologia que melhor se ajusta 

e que lhe parece mais correta para este processo, introduzindo algumas nuances 

relativamente ao que consta dos guias metodológicos referenciados na bibliografia. Assim, 

considera-se para efeitos deste relatório os Fatores Ambientais como aqueles que se 

encontram descritos na legislação, e Fatores Críticos para a Decisão aqueles que serão 

analisados e avaliados e que irão conferir a focalização e objetividade deste processo de 

avaliação ambiental.  
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CAPÍTULO 3 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  
 

 

A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Sabugal consiste em redefinir todo o 

processo de planeamento e de ordenamento do território municipal procurando considerar 

as mudanças significativas decorridas desde a sua 1ª publicação, nomeadamente as que 

dizem respeito à introdução do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Assim, com a proposta de revisão do PDM de Sabugal procura-se centrar a atenção na 

elaboração de um instrumento de gestão territorial global e adequado a todo o território e 

que o PDM integre todos os estudos, propostas e preocupações expressas, discutidas e 

negociadas, nos processos de elaboração dos referidos planos de urbanização e planos de 

pormenor. Para tal, definiram-se como principais objetivos estratégicos que se pretendem 

alcançar com a proposta de revisão do PDM os seguintes:  

 

Opções Estratégicas Objetivos Operacionais 

PRESERVAR E VALORIZAR O 

QUADRO DE RECURSOS 

NATURAIS 

- Defesa e salvaguarda de corredores naturais (continuum naturale) de forma a 

assegurar as ligações naturais entre a estrutura ecológica regional e local;  

- Preservação e valorização do património natural, numa ótica de 

sustentabilidade dos territórios integrados em Rede Natura 2000 e demais 

servidões (REN e RAN);  

- Valorização da Estrutura Ecológica Municipal entendendo-a como instrumento 

capaz de preservar e valorizar o património natural do concelho, promovendo a 

sua ligação ao património construído, nomeadamente aglomerados com 

características de interesse para o registo histórico do povoamento, mas 

também capaz de garantir a qualidade ambiental dos espaços urbanos e a sua 

articulação com os espaços rurais;  

- Enquadrar paisagisticamente as pedreiras e outras feridas da paisagem;  

- Recuperação e valorização do potencial natural e paisagístico dos principais 

cursos de água através da sua integração em projetos de natureza cultural, 

turística e desportiva;  

 - Colocação de sinalética nas aldeias históricas do Sabugal e nos vários recursos 

turísticos em geral 

-  Criação de um Núcleo Turístico e Parque Temático na Albufeira do Sabugal 

-  Criação e sinalização de percurso de interpretação ambiental pedestre/ciclável 

na envolvente da Albufeira do Sabugal 

- Revitalização das Termas do Cró 

- Construção do Parque de Campismo e Lazer do Sabugal 
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– Criação de novas Praias Fluviais, devidamente equipadas 

-  Requalificação das margens do rio Coa entre a Ponte do Açude e a Praia Fluvial 

-  Criação de um Centro de Difusão Patrimonial em Vilar Maior 

– Criação de Redes de atrativos turísticos na Aldeia Histórica de Sortelha 

- Construção e requalificação de caminhos agrícolas para utilização pública 

QUALIFICAR OS CENTROS E 

AS CENTRALIDADE URBANAS 

E DE VIDA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO 

- Contenção do disperso e qualificação dos espaços urbanos, promovendo o seu 

funcionamento em rede; 

- Reforço e valorização do papel da sede de concelho enquanto centro de maior 

dimensão de concentração de bens e serviços locais; 

- Inversão do processo de despovoamento/abandono de freguesias de 

características mais rurais, através do reforço e valorização da existência de 

serviços de proximidade, bem como a implementação de equipamentos sociais 

de apoio aos tempos livres da população escolar e de equipamentos de apoio à 

população idosa; 

- A contenção do disperso dentro dos limites das áreas já afetadas por este tipo 

de povoamento, evitando a criação de novas áreas de expansão urbana; 

- A criação de uma estrutura urbana que permita uma gestão integrada e mais 

sustentável das redes de infraestruturas da rede viária e dos equipamentos 

públicos; 

- A consolidação das estruturas e do tecido urbano dos aglomerados, 

salvaguardando a identidade sustentabilidade dos lugares, e garantindo uma 

qualificação dos canais da rede viária e dos espaços públicos adequada à 

ocupação prevista, no sentido da fixação da população; 

 - Intervenções de reabilitação urbana em áreas degradadas nas áreas históricas; 

 - Criação de uma Unidade de Valorização de Resíduos; 

 - Conclusão das redes de saneamento e de água; 

 - Retificação e requalificação das estradas municipais do Sabugal; 

 - Reestruturação urbana de Sabugal, Soito e Malcata. 

DINAMIZAR A ECONOMIA E 

A COMPETITIVIDADE DO 

MUNICÍPIO 

- Aposta na formação da população residente, aliando a oferta da formação 

disponível com as necessidades do mercado local; 

 - Fortalecer e estimular a economia tradicional (nomeadamente a agricultura), 

de forma a encontrar perspetivas de valorização, diferenciadoras e inovadoras; 

- Elaboração de roteiro turístico, de âmbito multimunicipal, indissociável do 

roteiro cultural e aliado à promoção de uma ―marca territorial‖ de qualidade, 

de notoriedade, integrado e de forte conectividade ambiental e cultural; 

- Aposta numa oferta cultural forte concentrada em apenas alguns produtos 

identitários, dotados de grande potencial divulgador da região e do concelho – 

vinho, da azeitona e dos produtos endógenos; 

- Desenvolvimento de programas de requalificação das áreas empresariais 

instaladas; 

- Regulamentação urbanística que condicione a instalação de novas indústrias e 
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atividades económicas cumprindo critérios de qualidade ambiental e urbanística;  

- Regulamentação que permita uma forte intervenção municipal, proativa e 

indutora de crescimento económico, emprego e desenvolvimento social; 

- Promover o ecoturismo e os produtos endógenos; 

- Apoiar as atividades económicas ligadas à floresta; 

- Promover a empregabilidade e o dinamismo comercial e de serviços. 

 - Ampliação da Zona Industrial e de Armazenagem do Sabugal 

 - Criação do Parque Industrial do Soito 

 - Zona de Localização Empresarial do Sabugal (ZLE do Sabugal) 

- Requalificação do espaço do mercado – multiusos 

PROMOVER E 

SALVAGUARDAR A COESÃO 

SOCIAL E REFORÇAR A 

QUALIDADE DE VIDA 

- Manutenção das ligações entre os principais núcleos urbanos e destes com a 

sede do município, completando e requalificando a rede viária secundária e 

melhorando a sua articulação com a rede principal; 

- Manter os níveis de atendimento no abastecimento de água, melhorar a 

drenagem de águas residuais e melhorar a recolha de resíduos sólidos urbanos 

(recolha seletiva); 

- Dotar o concelho de uma rede de equipamentos escolares e pré-escolares, com 

dimensão e aptidão adequada à população (existente e perspetiva) - Criação de 

novos Centros Educativos; 

- Promover a prática desportiva em todos os escalões etários, no sentido da 

adoção de hábitos de vida saudáveis; 

- Exercer pressão no sentido da melhoria dos serviços de saúde e do seu acesso 

/proximidade equitativo; Criação de uma Unidade de Cuidados Continuados. 

 - Loja do Cidadão - serviço de proximidade; 

MODERNIZAR A 

ADMINISTRAÇÃO E 

IMPLEMENTAR UMA 

ESTRATÉGIA DE AFIRMAÇÃO 

DA IMAGEM E DO 

MARKETING TERRITORIAL 

- Incentivar usos e formas de mobilidade sustentável; 

- Promover o desenho de espaços públicos sustentáveis; 

- Promover a criação de polos empresariais que valorizem e apostem a imagem e 

na qualidade "eco ambiental" reconhecidas; 

 - Sabugal Digital 

 -  Criação de um Gabinete Multifuncional de apoio ao Desenvolvimento; 
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CAPÍTULO 4 

DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO  
 

1_  QUESTÕES ESTRATÉGICAS  

 

No âmbito dos trabalhos de Revisão do PDM de Sabugal o Município entendeu oportuno 

desenvolver o Plano Estratégico Sabugal 2025. 

Com a estratégia e o modelo de desenvolvimento mais desenvolvido e consolidado o 

processo de Revisão do PDM redefiniu e reorientou o seu modelo estratégico de 

desenvolvimento ajustando-o e articulando-o com o referido Plano Estratégico. 

Assim, em sequência das questões estratégicas identificadas no RFCD entendeu-se 

oportuno ajustá-los em 5 principais domínios estratégicos [os mesmos que estão definidos 

no Relatório do Plano de Revisão do PDM]. 

Para efeito do presente Relatório Ambiental consideram-se, assim, como referência os 

seguintes domínios estratégicos: 

 

 

As Questões Estratégicas identificadas para a revisão PDM Sabugal integram as dimensões 

Ambiental, Económica e Social, consideradas as dimensões base do Desenvolvimento 

Sustentável. 

  

Questões Estratégicas 

1 Preservar e Valorizar os Recursos Naturais 

2 Qualificar os centros e as centralidades urbanas e de vida social do município 

3 Dinamizar a economia e a competitividade do município 

4 Promover e salvaguardar a coesão social e reforçar a qualidade de vida 

5 
Modernizar a administração e implementar uma estratégia de afirmação da imagem e do 
Marketing Territorial 
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2_  FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO  

 

Os Fatores Críticos de Decisão constituem os temas fundamentais sobre os quais a AAE se 

deve debruçar, uma vez que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade 

considerados relevantes que servirão de base para a tomada de decisão. Estes FCD foram já 

apresentados na 1ª fase da AAE da revisão do PDM Sabugal, tendo por base o disposto no 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho e a interligação entre os objetivos estratégicos, 

Quadro de Referência Estratégico e Fatores Ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Determinação dos Fatores Críticos para a Decisão 

 

Como já foi explicitado anteriormente, estes FCD constituem-se como os temas-chave a 

considerar no âmbito da avaliação, conferindo-lhe a focagem e seletividade necessária para 

se constituir como um processo de natureza estratégica. 

A definição dos mesmos resulta da interação de três dimensões que procuram fornecer 

informação sobre as macropolíticas públicas que influenciam o Plano, os objetivos deste e o 

estado atual dos fatores ambientais suscetíveis de vir a ser afetados pelo Plano. 

Desta forma, do conhecimento das inter-relações positivas e/ou negativas que se 

estabelecem entre estas três dimensões, sugerem-se um conjunto de dimensões críticas de 

análise e que deverão ser objeto de um estudo mais aprofundado, em fase de Relatório 

Ambiental. 

 

Os fatores considerados são aqueles que podem causar eventuais efeitos significativos – 

positivos e/ou negativos – resultantes da aplicação do Plano, e sobre os quais a Avaliação 

Ambiental Estratégica se deve debruçar. 

Quadro de 
Referência 
Estratégico 

Fatores 
Ambientais Questões 

Estratégicas 

FCD 
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Fator Crítico para a 
Decisão (FCD) 

Descrição 

 

Recursos Naturais e 
Biodiversidade 

Tanto a nível nacional como comunitário, Sabugal apresenta importantes 

recursos naturais que interessam valorizar e preservar. Importa, pois, dar o 

correto enquadramento ao nível do PDM às medidas estabelecidas para a 

sua proteção, sejam elas as expressas no Plano Setorial da Rede Natura 

2000 aprovado pelo DL n.º 115-A/2008, de 21 de junho, sejam as expressas 

no DL n.º 142/2008, de 24 de julho, que estabelece o regime jurídico da 

conservação da natureza e da biodiversidade. 

Qualidade de Vida e 
Estrutura urbana 

Relembrando o duplo envelhecimento da população verificado e expresso 

no Volume 4 da Revisão do PDM dedicado à caracterização do concelho, 

torna-se vital tomar medidas para promover a fixação da população no 

concelho de Sabugal. Sendo a presente revisão o momento oportuno para 

enquadrar e prever as necessidades ao nível de equipamentos e 

infraestruturas. Pretende-se avaliar a mobilidade e acessibilidades com 

implicações na qualidade de vida da população (diminuição do 

isolamento). 

A qualidade de vida e saúde da população está igualmente ligada com a 

integridade física do ambiente, ao nível da qualidade da água (subterrânea 

e superficial), dos resíduos sólidos e das potenciais fontes de poluição, no 

sentido de minimizar estas disfunções promovendo o aumento da 

qualidade de vida. 

Património cultural 

Como expresso na Lei de Bases do Património Cultural (art.º. 12º) é 

objetivo “(...) vivificar a identidade cultural (...) das comunidades regionais 

e locais (...); promover o aumento do bem-estar social e económico e o 

desenvolvimento regional e local; defender a qualidade ambiental e 

paisagística”. Nesta perspetiva, e atendendo à vasta lista de sítios 

arqueológicos e conjuntos com interesse patrimonial presentes no 

concelho do Sabugal, é imprescindível a avaliação das propostas de 

revisão do PDM, no sentido de contribuir para a proteção e valorização do 

Património do concelho. Considere-se ainda que esta valorização não pode 

ser desagregada da correta integração paisagística de novas edificações, 

uma vez que é fundamental a harmonia paisagística na envolvente do 

espaço com interesse patrimonial. 

Riscos 

Sendo os Riscos um dos sistemas do Modelo Territorial apresentado no 

PNPOT é indispensável a sua integração como fator crítico neste processo 

de AAE. Convém também atender a que, sendo um concelho com tão 

significativa percentagem de área florestal, importa perceber o nível de 

ponderação do risco de incêndio florestal (como aliás está indicado pelas 

Portarias n.º 1056/2004, de 19 de agosto, e n.º 1060/2004, de 21 de agosto), 

além de ponderar o risco de erosão, uma vez que está em grande parte, 

também, sujeito a este, segundo o perfil de tipologia de solos encontrado. 
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3_  CRITÉRIOS E INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

 

Os critérios de avaliação e indicadores definidos para cada Fator Crítico para a Decisão 

encontram-se dispostos na Tabela 1. Nesta fase do processo de Avaliação Ambiental 

Estratégica, será feita uma análise de tendências, serão avaliadas as oportunidades e riscos 

referentes ao Plano, relativamente aos critérios e indicadores definidos. 

 

Os indicadores utilizados pretendem auxiliar o apoio à decisão. Assim, a avaliação dos 

indicadores deve ser feita de forma transversal, de modo a cruzar a informação e permitir 

uma melhor e mais adequada avaliação dos Fatores Críticos para a Decisão. 
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Tabela 1 – Critérios de Avaliação e Indicadores para os Fatores Críticos para a Decisão da Revisão PDM Sabugal 

FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBJETIVOS INDICADORES 
DESAGREGAÇÃO 

GEOGRÁFICA* 
FONTE DE 
PESQUISA 

Recursos Naturais 
e Biodiversidade 

Áreas Protegidas/ 
Classificadas 

Proteção e valorização da 
biodiversidade e preservação dos 
ecossistemas 

Área protegida Municipal ICNF 

Área da Rede Natura 2000 Municipal ICNF 

Habitat prioritários Municipal ICNF 

Espécies prioritários Municipal ICNF 

Valorizar e salvaguardar os valores 
naturais nas áreas classificadas, 
em particular as espécies em 
perigo de extinção 

Estimativas de indivíduos das espécies mais ameaçadas Nacional ICNF 

Número de ocorrências de mortes acidentais ** ** ** 

Ocupação do Solo 

Promover a correta definição do 
perímetro urbano 
Fomentar a prossecução de uma 
“Política de Solos” 

Solo Urbano Municipal CMS 

Espaço Industrial Municipal CMS 

Ocupação do Solo Municipal CMS 

Preservação de áreas afetas às 
condicionantes fundamentais 

Conflitos de uso com a Rede Natura 2000 Municipal ICNF 

Área afeta à REN Municipal CMS 

Área afeta à Estrutura Ecológica Municipal Municipal CMS 

Área afeta à RAN Municipal CMS 

Assegurar a preservação de solos 
com maior aptidão agrícola 

Áreas de regadio Municipal CMS 

Áreas de culturas permanentes Municipal INE 

Recursos 
Hídricos 

Defesa e qualidade dos recursos 
hídricos, a proteção dos leitos e 
respetivas margens, 
particularizando a zona 
envolvente da Albufeira do 
Sabugal 

Área marginal sujeita a proteção / requalificação** ** ** 

Áreas afetas por descargas ilegais / acumulação de 
resíduos** 

** ** 

Quantidade de adubos e pesticidas usados nas explorações 
agrícolas** 

** ** 

Turismo 

Fomentar o turismo de Natureza, 
alicerçado no respeito pelos 
valores naturais presentes no 
território 

Oferta de alojamento; Municipal CMS / T. P. 

Número de atividades desenvolvidas segundo o índice de 
participação 

Municipal CMS 

Procura turística Municipal CMS 

Taxa de ocupação hoteleira Municipal INE 
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FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBJETIVOS INDICADORES 
DESAGREGAÇÃO 

GEOGRÁFICA* 
FONTE DE 
PESQUISA 

Qualidade de Vida 
e Estrutura 
Urbana 

Equipamentos e 
infraestruturas 

Programar e dimensionar os 
equipamentos e infraestruturas 
para melhor servir 
a população, tendo em 
conta o seu perfil 
demográfico. 

Rede de abastecimento de águas Municipal Várias 

Rede de saneamento Municipal Várias 

Taxa de atendimento de abastecimento de água Municipal CMS 

Taxa de atendimento de sistemas de drenagem e tratamento 
de águas residuais 

Municipal CMS 

Índice de satisfação dos serviços** Municipal ** 

Oferta e procura de serviços prestados Municipal CMS 

Capitação de equipamentos desportivos Municipal CMS 

Mobilidade/ 
Acessibilidade 

Assegurar a mobilidade de 
pessoas e bens no 
concelho, ao proporcionar 
um sistema viário ordenado 
e seguro 

Densidade da rede viária Municipal CMS 

Volume de tráfego Municipal CMS 

Número de abrigos nas paragens de transporte público Municipal CMS 

Número e tipologia de alterações à rede viária Municipal CMS 

Tipologia de deslocações** Municipal ** 

Poluição 

Minimizar, ou se possível 
eliminar, qualquer potencial 
disfunção ambiental. 
Avaliação das descargas 
efetuadas nas linhas de água 

Percentagem de disfunções ambientais identificadas 
com solução estabelecida 

Municipal CMS 

Número de descargas ilegais detetadas nas linhas de água** ** ** 

População afetada pelo ruído**  ** ** 

Número de depósitos de entulho existentes Municipal CMS 

Qualidade da água - Monitorização da qualidade da água no 
meio recetor 

Municipal SNIRH / ERSAR 

Requalificação da rede hidrográfica ** ** ** 

Volume de RSU tratados e/ou separados seletivamente Municipal INE 

Qualidade do ar - Monitorização da qualidade do ar** ** ** 

 

 

  



 
primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Sabugal 

Avaliação Ambiental Estratégica - Resumo Não Técnico 
 

 

Câmara Municipal de Sabugal 
novembro 2016 

18 

 

FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBJETIVOS INDICADORES 
DESAGREGAÇÃO 

GEOGRÁFICA* 
FONTE DE 
PESQUISA 

Património 
Cultural 

Património 
Histórico 

 Proteger e valorizar o património 
histórico, tanto arqueológico 
como o património edificado com 
interesse cultural. 

Número de elementos patrimoniais classificados ou em vias 
de classificação, a nível nacional e municipal 

Municipal DRCC 

Identificação de aglomerados habitacionais com valor 
cultural 

Municipal CMS 

Estado de conservação do património ** ** ** 

Número e tipologia de atividades que promovam o 
conhecimento do património 

Municipal CMS 

Paisagem 

Promover a correta integração 
paisagística das novas edificações, 
nomeadamente quando na 
envolvente a património histórico 
identificado. 

Taxa de Execução do Espaço Urbanizável ** ** ** 

Evolução da ocupação do solo nas áreas e envolvente aos 
sítios com interesse paisagístico ** 

Municipal  

Número de edificações e intervenções em áreas na 
“proximidade” com o património cultural e nos sítios com 
interesse paisagístico 

Municipal CMS 

Identificação de intrusões visuais na paisagem Municipal CMS 
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FATOR CRÍTICO 
PARA A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

OBJETIVOS INDICADORES 
DESAGREGAÇÃO 

GEOGRÁFICA* 
FONTE DE 
PESQUISA 

Riscos 

Incêndios 
Florestais 

Prevenir este tipo de ocorrência, 
salvaguardando a integridade das 
áreas mais suscetíveis a este tipo 
de risco e consequentemente 
proteger pessoas e bens. 

Área florestal ardida Municipal CMS 

Área florestal integrada em zonas de intervenção florestal 
(ZIF) 

Municipal ICNF 

Quantificação e tipologia dos povoamentos perdidos Municipal CMS 

Área de Floresta de Proteção Municipal CMS 

Vulnerabilidade à ocorrência de incêndio Municipal CMS 

Erosão 
Promover medidas de 
minimização deste tipo de risco. 

Precipitação (analisado no critério "cheias") Municipal IPMA 

Topografia do terreno Municipal CMS 

Número de ilegalidades detetadas relativas a 
incumprimentos das disposições das cartas de REN e RAN 
** 

** ** 

Área desafetada de RAN ou de REN Municipal CMS 

Vulnerabilidade à ocorrência de erosão Municipal MDREN 

Rotura de 
barragem 

Estabelecer usos de solo 
compatíveis com mapas de 
inundação de modo a proteger 
pessoas e bens 

Número de estruturas vulneráveis ao efeito de onda de 
inundação 

Municipal PMEPC / PCBS 

Número de pessoas vulneráveis ao efeito da onda de 
inundação 

Municipal PMEPC / PCBS 

Área sujeita a condicionamentos ao uso** ** ** 

Área em que foi alterado o uso do solo** ** ** 

Risco de 
inundações 

Minimizar ou se possível eliminar 
a ocorrência de inundações em 
áreas já construídas. 
Restrição da introdução de novas 
áreas ou fatores de inundação 
devido às opções do plano. 

Área sujeita a condicionamentos de uso - Zonas Ameaçadas 
pelas Cheias (ZAC) 

Municipal MDREM 

Número de estruturas vulneráveis aos efeitos de 
inundações 

Municipal PMEPC 

Número de pessoas vulneráveis aos efeitos de 
inundações** 

** ** 

Transportes de 
matérias perigosas 
por via ferroviária 

Minimizar os efeitos decorrentes 
de um acidente com matérias 
perigosas 

Área sujeita a condicionamentos de uso** ** ** 

Locais com suscetibilidade acrescida abrangidos pelo 
planeamento de emergência 

Municipal PMEPC 

* O nível de Desagregação Geográfica corresponde ao nível até onde existe informação, podendo a análise ser efetuada a níveis superiores 

** Indicadores a serem analisados na fase de execução do Plano, usados para seguimento no Plano de Controlo  
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CAPÍTULO 5 

EVENTUAIS EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE  
 

Dando cumprimento à legislação, relativamente à análise dos eventuais efeitos 

significativos no ambiente decorrentes da aplicação do Plano, serve o presente ponto. 

 

A Revisão do PDM poderá ter efeitos significativos nos Fatores Ambientais, isto é, aqueles 

que se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (biodiversidade, 

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

materiais, património cultural, arquitetónico e arqueológico e paisagem). 

 

Assim, aqui importa analisar de que forma a Revisão PDM Sabugal poderá originar efeitos 

significativos, de forma a ser possível potenciar ou minimizar os mesmos efeitos. Para tal, 

são definidos um conjunto de parâmetros de avaliação destinados a quantificar os efeitos 

no ambiente: 

 

Natureza do 
efeito 

Positivo Tipo de Efeito  Direto 

Negativo Indireto 

Nulo Efeito 
temporal 

Imediato 

Significância Muito significativo Médio prazo 

Significativo Longo prazo 

Pouco significativo Duração do 
efeito 

Temporário 

 Permanente 

 

Na definição dos Fatores Críticos para a Decisão foi feita a relação entre estes e os Fatores 

Ambientais, pelo que estes serão os considerados como aqueles onde possam surtir efeitos 

significativos. 
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1_  BIODIVERSIDADE, FAUNA E FLORA 

 

Os efeitos na Biodiversidade, Fauna e Flora com a aplicação da Revisão do PDM prende-se 

por: 

 Pressão urbanística e industrial em áreas de Rede Natura 2000: a intenção de 

desenvolvimento económico e urbano terá implicações na redução dos espaços 

classificados. Atendendo a elevada ocupação de áreas classificadas pela Rede 

Natura 2000, será de esperar alguns conflitos de ocupação 

 Diminuição da ocupação florestal: mais uma vez a intenção de desenvolvimento 

quer económico quer urbano, poderá ter implicações com a ocupação florestal 

 Preservação e qualificação ambiental: a aplicação do Plano tem como um dos 

objetivos a proteção e valorização ambiental, seja ao nível dos recursos naturais 

seja ao nível da paisagem 

 

Tabela 2 – Efeitos significativos na Biodiversidade, Fauna e Flora 

Efeito Natureza do 
Efeito 

Significância Tipo de Efeito 
Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 
 

Pressão urbanística e 

industrial em áreas de 

Rede Natura 2000 

Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Diminuição da ocupação 

florestal 
Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Preservação e 

qualificação ambiental Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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2_ PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

Os efeitos no Património cultural com a aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Criação de roteiros turísticos: aposta numa oferta cultural forte associado à cultura, 

promoção de uma marca territorial e a produtos endógenos da região 

 

Tabela 3 – Efeitos significativos no Património Cultural 

Efeito Natureza do 
Efeito 

Significância Tipo de Efeito Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 

Criação de roteiros 

turísticos 
Positivo Significativo Indireto Médio prazo Permanente 
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3_  POPULAÇÃO 

 

Os efeitos na população com a aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Consolidação das estruturas e tecido urbano: desta forma será promovida a 

melhoria da ocupação do espaço (infraestruturas, redes viárias, equipamentos) 

promovendo a fixação da população 

 Dinamização económica local: criação de condições de atratividade empresarial 

estimulando a economia local e fixação de população 

 Criação de postos de trabalho: a intenção de desenvolvimento e atratividade 

concelhia promove a empregabilidade 

 Aposta nos recursos humanos: criação de centros de formação profissional de 

acordo com as necessidades do mercado local e pretensões futuras 

 

Tabela 4 – Efeitos Significativos na População 

 

  

Efeito Natureza do 
Efeito 

Significância Tipo de Efeito Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 Consolidação das 

estruturas e tecido 

urbano 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Dinamização 

económica local 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Criação de postos de 

trabalho 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Aposta nos recursos 

humanos 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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4_  SAÚDE HUMANA 

 

Os efeitos na saúde humana resultantes da aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Melhoria dos serviços de saúde: o Plano tem como intenção a melhoria de serviços 

de saúde quer em termos de equipamentos, quer em termos de 

acesso/proximidade 

 Promoção de prática desportiva: o Plano pretende incutir na população hábitos de 

vida saudável 

 

Tabela 5 – Efeitos Significativos na Saúde Humana 

Efeito Natureza do 
Efeito 

Significância 
Tipo de 
Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 

Melhoria dos serviços 

de saúde 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Promoção de prática 

desportiva 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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5_  BENS MATERIAIS 

 

Os efeitos nos Bens Materiais resultantes da aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Melhoria das acessibilidades: promoção e melhoria das ligações ao nível municipal e 

nacional 

 Criação de infraestruturas de apoio: dotar o concelho com rede de equipamentos 

escolares e pré-escolares, de saúde e serviços 

 Manutenção e melhoria de redes existentes: conclusão das redes de saneamento e 

água 

 

Tabela 6 – Efeitos Significativos na Bens Materiais 

Efeito Natureza do 
Efeito 

Significância Tipo de 
Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 

Melhoria das 

acessibilidades 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Criação de infra- 

estruturas de apoio 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Manutenção e 

melhoria de redes 

existentes 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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6_  ÁGUA 

 

Os efeitos na água resultantes da aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Manter e melhorar a rede de água: manter os níveis de abastecimento de água e 

melhorar a drenagem de águas residuais 

 Recuperar e valorizar os principais cursos de água: o Plano ao nível dos recursos 

hídricos existentes pretende recuperar e valorizar permitindo assim a integração 

destes espaços em projetos de natureza cultural, turística e desportiva 

 

Tabela 7 – Efeitos Significativos na Água 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância 

Tipo de 
Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 

Manter e melhorar a 

rede de água 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Recuperar e valorizar os 

principais cursos de 

água: 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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7_  SOLO 

 

Os efeitos no solo resultantes da aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Exclusão de área classificadas: O Plano apresenta uma área considerável de espaços 

afeto a condicionantes. Neste sentido, a intenção de redelimitação de perímetros 

urbanos ou a intenção de desenvolvimento económico, poderá implicar a exclusão 

de áreas classificadas 

 Impermeabilização do solo 

 

Tabela 8 – Efeitos Significativos no Solo 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância 

Tipo de 
Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 

Exclusão de área 

classificadas 

Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Impermeabilização do 

solo 

Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

 

8_  ATMOSFERA 

 

Os efeitos na atmosfera resultantes da aplicação da Revisão do PDM prende-se por: 

 Aumento de emissões atmosféricas: as atividades industriais, bem como previsível 

aumento de tráfego irão contribuir para a degradação da qualidade do ar 

 Aumento do ruído 

 

Tabela 9 – Efeitos Significativos na Atmosfera 

Efeito Natureza do 
Efeito 

Significância Tipo de 
Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do 
Efeito 

 

Aumento de emissões 

atmosféricas 

Negativo Pouco 

significativo 

Indireto Médio prazo Permanente 

Aumento do ruído Negativo Pouco 

significativo 

Indireto Médio prazo Permanente 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO POR FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO 
 

Neste ponto será efetuada a análise e avaliação dos fatores críticos de decisão, incidindo 

nos seguintes aspetos: 

 Situação existente para cada um dos fatores críticos de decisão considerados, bem 

como a sua provável evolução; 

 Oportunidades e riscos. 

 
 

1_  FCD_ RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE 

 

A biodiversidade, ou diversidade biológica, de uma forma simples, reflete o número e 

variedade de organismos, resultante de um processo de evolução e adaptação. A 

biodiversidade depende de uma complexa relação entre fatores edafo-climáticos, orográficos 

e cada vez mais humanos. 

 

O concelho do Sabugal apresenta uma grande riqueza ao nível dos ecossistemas e das 

comunidades biológicas, conferindo-lhe uma paisagem única. Neste sentido o presente Fator 

Crítico para a Decisão pretende averiguar a sua influência ao nível do concelho. 

 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o 

Fator Crítico para a Decisão ― Recursos Naturais e Biodiversidade 
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Tabela 10 – Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Recursos Naturais e Biodiversidade” 

Fator Crítico 
para a Decisão 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 

RECURSOS NATURAIS E 
BIODIVERSIDADE 

 Presença significativa de áreas 
inseridas em estruturas biofísicas 
relevantes como Rede Natura 
2000, RAN e REN 

 Marcada ocupação da espécie 
Oliveira, sendo uma matéria-prima 
de excelência para a produção de 
azeite da região 

 Conjunto diversificado de 
recursos com potencial do ponto 
de vista turístico.  

 Possibilidade de usufruir da 
paisagem do rio Coa. 

 Existência de vinhas inseridas na 
Zona Vitivinícola da Cova da Beira 
que produzem vinhos em região 
demarcada (VQPRD). 

 Povoamento disperso e linear 
acompanhando as principais vias 
de comunicação 

 Concentração populacional e de 
atividades industriais em área 
classificada – Rede Natura 2000 

 Insuficiente aproveitamento do 
potencial turístico concelhio 
consubstanciado em múltiplos 
recursos. 

 Oferta de serviços de 
alojamento e restauração, de 
apoio à atividade turística, tem de 
ser incrementada 
quantitativamente e 
qualitativamente. 

 Ausência de informação 
relativamente às descargas ilegais 
em meio hídrico e às quantidades 
de adubos e pesticidas utilizados 
nas explorações 

 Delimitação da Estrutura 
Ecológica Municipal com 
salvaguarda de áreas 
ecologicamente sensíveis; 

 Redelimitação das áreas urbanas 
com a definição da estrutura verde 

 Coordenar e implementar ações 
de promoção e desenvolvimento do 
turismo regional 

 Integração num Sítio de 
Importância Comunitária da Malcata 
(Sítio n.º PTCON0004). 

 Integração na Zona de Proteção 
Especial da Serra da Malcata. 

 Integração na Reserva Natural da 
Serra da Malcata. 

 Diversidade das Unidades de 
Paisagem. 

 Pressão urbanística e industrial 
em áreas de Rede Natura 2000 

 Impermeabilização do solo pela 
pressão urbanística existente 

 Aumento dos níveis de 
impermeabilização do solo; 

 Descaracterização dos 
espaços e formas de vida por 
uma atividade turística que 
possa ser mal planeada; 

 Perda da identidade local; 

 Aumento dos fluxos e dos 
volumes de tráfego 
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1.1_  OPORTUNIDADES E RISCOS 

 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos 

objetivos definidos para a Revisão do PDM do Sabugal para o Fator Crítico para a Decisão 

―Recursos Naturais e Biodiversidade. 

 

Tabela 11 – Matriz de oportunidades e riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Recursos Naturais e 
Biodiversidade” 

   Recursos Naturais e Biodiversidade 

  Áreas Protegidas / 
Classificadas 

Ocupação do 
Solo 

Recursos 
Hídricos 

Turismo 

O1 
Preservar e Valorizar os 
Recursos Naturais 

++ ++ ++ ++ 

O2 
Qualificar os centros e as 
centralidades urbanas e de 
vida social do município 

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

O3 
Dinamizar a economia e a 
competitividade do 
município 

- +/- +/- + 

O4 
Promover e salvaguardar a 
coesão social e reforçar a 
qualidade de vida 

+/- +/- + + 

O5 

Modernizar a administração 
e implementar uma 
estratégia de afirmação da 
imagem e do Marketing 
Territorial 

+/- +/- +/- + 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

 

ÁREAS PROTEGIDAS/CLASSIFICADAS  

Como será de prever o O1 apresenta uma oportunidade para a paisagem natural. A 

paisagem natural no concelho de Sabugal tem uma expressividade bastante elevada, e 

neste sentido a proteção e valorização ambiental são uma oportunidade para as áreas 

classificadas existentes no concelho. 

O O2 apresenta uma relação neutra ou de incerteza relativamente à paisagem natural. Tal 

como foi descrito ao longo do relatório, cerca de 40% do concelho é área classificada, 

estando grande parte dos aglomerados inseridos nessa área classificada. Desta forma a 

redefinição e o reforço dos sistemas terá implicações negativas com os espaços naturais. 

A vontade de desenvolvimento e competitividade económica, inerente aos O3, O4 e O5, 

poderá comprometer a qualidade dos recursos naturais existentes, por impermeabilização 

artificialização do território, aumentando igualmente as pressões sobre as áreas naturais. É 

visível a alteração da paisagem natural, em especial ao nível da implementação de algumas 
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atividades económicas de grande importância no concelho, pelo que é necessário promover 

à proteção dos recursos naturais. 

No entanto, o desenvolvimento e a competitividade económica terão impactes menos 

negativos se for baseada nos princípios da responsabilidade ambiental e desenvolvimento 

sustentável. 

 

OCUPAÇÃO DO SOLO 

Os objetivos preconizados pelo Plano apresentam para este indicador tanto oportunidades 

como riscos. 

Ao nível do O1 verificam-se genericamente relações positivas com a ocupação do solo, na 

medida em que se pretende salvaguardar as áreas mais sensíveis do ponto de vista 

ecológico contribuindo para a redução da pressão urbanística sobre as áreas naturais, 

configurando uma abordagem de proteção dos recursos. 

Relativamente a O2, estabelecem relações positivas e negativas com o critério de avaliação 

ocupação do solo. 

Ao nível das oportunidades há a salientar que a intenção de reconfigurar o modelo de 

povoamento poderá contribuir para a mitigação de atuais conflitos de uso do solo, 

nomeadamente através da concentração da edificação em espaços infraestruturados, 

libertando áreas com outras aptidões como a agrícola ou florestal. A política territorial de 

nuclearização dos aglomerados populacionais existentes, na perspetiva do seu reforço 

funcional, despoletará maiores sinergias entre as áreas urbanas e os aglomerados rurais, 

contribuindo para a coesão territorial no município. 

Relativamente aos riscos e decorrente, sobretudo, das dinâmicas instaladas, verifica-se que 

as áreas de maior pressão humana e de atividades já ocorrem no eixo central do município 

que se encontra inserido em áreas classificadas, nomeadamente em Rede Natura 2000. 

Desta forma, a operacionalização destes objetivos implica potencialmente um aumento da 

artificialização do solo e uma diminuição das áreas ocupadas por condicionantes biofísicas 

importantes como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional. 

Os O3, O4 e O5 concorrem para a concretização dos objetivos anteriores e apresentam 

impactes estratégicos similares. Efetivamente o reforço do papel desempenhado pelo 

município é alavancado não só pelo número e tipo de funções que desempenhará no 

sistema urbano regional, em especial as relacionadas com um perfil produtivo alicerçado na 

inovação tecnológica, mas também através do reforço das acessibilidades e consequente 

encurtamento das distâncias entre Sabugal e os principais centros de consumo e decisão. 
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Todos estes objetivos estruturam-se em oportunidades porque induzem a uma necessidade 

de redelimitação criteriosa dos espaços territoriais e respetivas vocações, mas 

naturalmente geram pressões sobre sistemas com outras aptidões, que acabam por surgir 

desvalorizados na estratégia municipal, como o caso das áreas agrícolas que tendem a 

perder o seu protagonismo neste quadro de desenvolvimento territorial. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Os objetivos preconizados pelo Plano apresentam para este indicador tanto oportunidades 

como riscos. 

Ao nível do O1 verificam-se genericamente relações positivas com os recursos hídricos, na 

medida em que se pretende salvaguardar as áreas mais sensíveis do ponto de vista 

ecológico contribuindo para a redução da pressão urbanística sobre as áreas naturais, 

configurando uma abordagem de proteção dos recursos hídricos. 

A vontade de desenvolvimento e competitividade económica, inerente aos O2, O3 e O5, 

poderá comprometer a qualidade dos recursos hídricos existentes, por impermeabilização 

artificialização do território, aumentando igualmente as pressões sobre as áreas naturais. 

 

TURISMO 

Os objetivos prescritos pelo Plano apresentam para este indicador tanto oportunidades 

como riscos, associados ao desenvolvimento turístico, que terá que ser equilibrado. 

Relativamente a O2, estabelece relações neutras com o critério de avaliação turismo. 

Os O1, O3, O4 e O5 apresentam impactes estratégicos similares. Efetivamente ao nível das 

oportunidades há a salientar a intenção de requalificação das margens do Rio Coa, a criação 

de percursos de interpretação ambiental na envolvente da Albufeira do Sabugal, entre 

outras intervenções, contribuindo para o desenvolvimento territorial no município. 

Relativamente aos riscos, destaca-se a pressão humana e urbanística decorrentes deste 

tipo de atividades, que se encontra inserido em áreas classificadas, nomeadamente em 

Rede Natura 2000. 

Deste modo, todos estes objetivos estruturam-se em oportunidades porque induzem a uma 

dinamização da economia e promovem a afirmação da imagem concelhia, mas 

naturalmente geram pressões sobre os sistemas naturais que, eventualmente, acabam por 

surgir desvalorizados na estratégia municipal. Assim, a estratégia de desenvolvimento 

turístico terá que se fundamentar nos princípios de sustentabilidade e respeitos pelos 

recursos.  
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2_  FCD_ QUALIDADE DE VIDA E ESTRUTURA URBANA 

 

Um dos domínios mais importantes na Revisão do PDM de Sabugal relaciona-se com a 

redelimitação criteriosa dos espaços edificados, assumindo-se a necessidade de consolidar 

e colmatar as estruturas urbanas existentes, de forma a promover uma melhor vivência e 

gestão dos mesmos. 

 

Neste domínio, importa em sede do presente relatório avaliar a situação existente nesta 

matéria, tendo como critérios de avaliação a ocupação dos urbanos existentes, a qualidade 

dos espaços verdes equipados e a rede de equipamentos e infraestruturas. 

 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o 

Fator Crítico para a Decisão ― Qualidade de Vida e Estrutura Urbana. 
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Tabela 12 – Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Qualidade de Vida e Estrutura Urbana” 

FCD Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 

QUALIDADE DE VIDA 
E ESTRUTURA 
URBANA 

 Média densidade populacional sem 
grande pressão populacional na 
maioria das estruturas urbanas 
existentes 

 Qualidade das águas subterrâneas 
considerada apta para produção de 
água para consumo humano 

 Boa cobertura da população à rede 
de abastecimento de água 

 Aumento da recolha seletiva de 
resíduos sólidos urbanos 

 Existência de oferta diversificada de 
equipamentos desportivos 

 Intervenções recentes no âmbito da 
reestruturação e beneficiação da 
Rede Municipal; 

 Sistema eficaz e abrangente de 
recolha e tratamento de RSU. 

 Povoamento disperso, 
maioritariamente de forma linear ao 
longo dos principais eixos urbanos, o 
que gera problemas na articulação 
da malha urbana 

 Forte fragmentação territorial (30 
freguesias) / Sistema urbano assente 
em lugares de pequena dimensão 

 Grau de acessibilidade reduzida 
relativamente aos principais polos de 
importância nacional. 

 Lugares de muito pequena dimensão 
não são cobertos pela rede de 
distribuição ao domicílio de água. 

 Depósito ilegal de sucatas e entulhos 
um pouco por todo o concelho 
penalizando a imagem do Sabugal. 

 Desconhecimento do número de 
descargas ilegais nas linhas de água. 

 Nucleação e colmatação dos 
espaços urbanos existentes 

 Programação e racionalização 
da ocupação nas áreas de 
expansão 

 Delimitação da Estrutura 
Ecológica Urbana, 
salvaguardando áreas sensíveis 
existentes na malha urbana 

 Monitorização das quantidades 
de água captadas e consumidas 

 Monitorização da qualidade da 
água superficial e subterrânea 

 Requalificação das 
infraestruturas viárias e da 
hierarquização funcional 

 Desenvolvimento 
urbano casuístico 

 Esvaziamento e 
obsolescência das áreas de 
nucleação primária 

 Dificuldades de consolidação 
da malha urbana a partir da sua 
distribuição geográfica e 
articulação funcional e 
respetivas 
complementaridades 

 Expansão urbana sem 
acompanhamento de 
expansão das redes de 
infraestruturas básicas 
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2.1_  OPORTUNIDADES E RISCOS 

 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos 

objetivos definidos para a Revisão do PDM de Sabugal para o Fator Crítico para a Decisão ― 

Qualidade de Vida e Estrutura Urbana. 

 

Tabela 13 – Matriz de oportunidades e riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Qualidade de Vida e Estrutura 
Urbana” 

  Recursos Naturais e Biodiversidade 

  Equipamentos e 
Infraestruturas 

Mobilidade / 
Acessibilidade 

Poluição 

O1 
Preservar e Valorizar os Recursos 
Naturais 

+/- - - 

O2 
Qualificar os centros e as 
centralidades urbanas e de vida 
social do município 

++ + +/- 

O3 
Dinamizar a economia e a 
competitividade do município 

+ ++ +/- 

O4 
Promover e salvaguardar a coesão 
social e reforçar a qualidade de 
vida 

++ ++ - 

O5 

Modernizar a administração e 
implementar uma estratégia de 
afirmação da imagem e do 
Marketing Territorial 

+/- + +/- 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

Os equipamentos e as infraestruturas são sem dívida um sistema com implicações positivas 

na qualidade de vida da população e consequentemente na qualidade ambiental. Assim, a 

cobertura de um concelho por estas infraestruturas certamente melhora as condições da 

qualidade de vida da população, da qualidade ambiental e da estrutura urbana. 

Assim, verifica-se que os objetivos traçados pelo Plano são uma oportunidade para este 

critério. 

É nesta ótica que se verifica a relação de oportunidade entre o indicador e o O2, O3 e O4. 

Os equipamentos são espaços bastante importantes no desenho da estrutura urbana, pois 

são elementos adaptados que permitem a fruição da população dos seus tempos livres, 

possibilitando o convívio social e geracional, bem como a saúde física e mental das 

populações.  

O O2 salienta que o reforço dos centros urbanos existentes e da própria centralidade do 

município passam por uma política ativa na criação de equipamentos coletivos, alguns deles 



 
primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Sabugal 

Avaliação Ambiental Estratégica - Resumo Não Técnico 
 

 

Câmara Municipal de Sabugal 
novembro 2016 

36 

de caráter especial que poderão ser para a realização de atividades desportivas e 

recreativas. 

Por último, o O4 é um objetivo que apresenta oportunidades e riscos. Se, por um lado o 

desenvolvimento das redes de equipamentos e infraestruturas constitui uma medida 

positiva no incremento da qualidade de vida e vivência urbana, e permite uma maior 

articulação funcional entre os vários espaços, o desenvolvimento das estruturas rodoviárias 

poderá induzir um maior aumento da fragmentação territorial existente, pois a prática tem 

vindo a demonstrar que a abertura de uma via corresponde à criação de uma frente urbana. 

 

MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE 

Entre os objetivos que apresentam alguma relação com este critério de avaliação verificam- 

se mais oportunidades do que riscos. 

O O1, através da valorização dos recursos naturais, potencia a criação de novos meios de 

deslocação alternativas, como por exemplo percursos pedestres. 

O O2 apoia-se em critérios de colmatação e nuclearização dos espaços urbanos existentes, 

quer para mitigar o modelo de ocupação existente, quer para potenciar os núcleos 

existentes, através do reforço e criação de novas centralidades. Desta forma, a 

operacionalização destes objetivos traduz-se no robustecimento e consolidação dos 

núcleos urbanos existentes, contribuindo para a mitigação dos fenómenos de dispersão 

urbana, ou, pelo menos para o seu não agravamento. 

Efetivamente os O2 e O4 poderão ser benéficos no quadro das acessibilidades internas por 

via ao aprofundamento do relacionamento entre os vários aglomerados urbanos, 

potenciando novos padrões de mobilidade e incremento das acessibilidades. 

A concretização do O3 necessita de economias de escala e de centralidades com alguma 

dimensão crítica o que apela à concentração de pessoas e serviços, sendo a antítese da 

dispersão urbana. 

 

POLUIÇÃO 

A qualidade de vida da população passa sem dúvida pela qualidade do ambiente que a 

rodeia. Assim, a melhoria da qualidade ambiental repercute positivamente na qualidade de 

vida da população. 

Mais uma vez o desenvolvimento e a competitividade económica terão impactes menos 

negativos se for baseada nos princípios da responsabilidade ambiental e desenvolvimento 

sustentável. 
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3_  FCD_ PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

Para o efeito selecionaram-se dois critérios que visam avaliar este Fator Crítico para a 

Decisão, nomeadamente o património histórico e paisagem relacionados com o património 

cultural. 

 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o 

Fator Crítico para a Decisão ― Património Cultural. 
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Tabela 14 – Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Património Cultural” 

FCD Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 
 

PATRIMÓNIO 
CULTURAL 

 O concelho do Sabugal apresenta uma 

enorme variedade de valores culturais 

(arquitetónico, religioso, arqueológico, 

natural, aglomerados urbanos, etc.) 

permitindo a criação de rotas/circuitos 

como forma de promoção turística e 

dinamismo cultural no concelho 

 Paisagem natural muito associada à 

ocupação florestal e agrícola 

 Elevada qualidade dos recursos naturais 

concelhios 

 Existência de diversidade de recursos 

naturais e patrimoniais 

 Existência de património edificado com 

abundância, tanto espalhados por todas 

as freguesias do concelho como 

concentrado em locais específicos 

(aglomerados históricos) 

 Identificação da maior parte das 

intrusões visuais na paisagem 

inseridas no sítio da Rede Natura 

2000 

 Ausência de informação 

relativamente à 

manutenção/preservação do 

património cultural 

 Mau estado de conservação dos 

edifícios nas zonas antigas, 

contrastando com os edifícios 

recentes localizados em áreas de 

expansão. 

 Necessidade de preservação e 

recuperação do património 

construído.  

 Descaracterização de alguns núcleos 

arquitetónicos. 

 Inventariação das atividades com 

impactes visuais na paisagem 

 Monitorização das atividades 

com impactes negativos na 

paisagem e meio ambiente de 

modo a minimizar os mesmos 

impactes (visuais e/ou 

ambientais) 

 Inclusão do património histórico 

valorizado nos circuitos turísticos 

 Recente aposta na preservação 

dos aglomerados históricos de 

Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vila 

do Touro e Vilar Maior. 

 Exploração ilegal dos recursos 

geológicos 

 Destruição de valores naturais 

e patrimoniais se o 

desenvolvimento turístico não 

tiver em conta o elevado grau 

de sensibilidade dos recursos 

presentes 
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3.1.  OPORTUNIDADES E RISCOS 

 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos 

objetivos definidos para a RPDM de Sabugal para o Fator Crítico para a Decisão ― 

Património Cultural. 

 

Tabela 15 – Matriz de oportunidades e riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Património Cultural” 

  Património Cultural 

  Património Histórico Paisagem 

O1 Preservar e Valorizar os Recursos Naturais ++ ++ 

O2 
Qualificar os centros e as centralidades urbanas e 
de vida social do município 

+/- +/- 

O3 
Dinamizar a economia e a competitividade do 
município 

- - 

O4 
Promover e salvaguardar a coesão social e 
reforçar a qualidade de vida 

+/- + 

O5 
Modernizar a administração e implementar uma 
estratégia de afirmação da imagem e do 
Marketing Territorial 

+/- +/- 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

 

A paisagem e o património cultural são elementos marcantes no concelho de Sabugal, e a 

sua preservação e proteção é um objetivo da Revisão do PDM. 

 

PATRIMÓNIO HISTÓRICO 

O O1 relacionado com os recursos naturais e culturais apresentam uma relação positiva com 

o indicador Património histórico, na medida em que no território concelhio é possível 

encontrar uma diversidade e elevado número de valores patrimoniais e culturais, e que na 

Revisão do PDM a sua salvaguarda e preservação são contemplados. Considera-se que a 

salvaguarda destes valores constitui uma mais-valia e um contributo muito positivo na 

identidade cultural concelhia. Considera-se igualmente que o O4 poderá constituir também 

uma oportunidade para o património histórico, pois irá incentivar a população, residente ou 

não, a procurar e usufruir estes valores culturais. 

 

PAISAGEM 

Como será de prever o O1 apresenta uma oportunidade para a paisagem natural. A 

paisagem natural no concelho de Sabugal tem uma expressividade bastante elevada, e 

neste sentido quaisquer medidas que impliquem a proteção e valorização ambiental vão ao 

encontro da proteção da paisagem natural. 
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O O2 apresenta uma relação neutra ou de incerteza relativamente à paisagem natural. Tal 

como foi descrito, a paisagem natural é bastante marcante no concelho, estando grande 

parte dos aglomerados envolvidos nessa paisagem natural. Desta forma a redefinição e o 

reforço dos sistemas terá de ser pensado e enquadrado neste elemento, sem comprometê-

lo. 

A vontade de desenvolvimento e competitividade económica, inerente ao O3, poderá 

comprometer a qualidade dos recursos naturais existentes, por impermeabilização e 

artificialização do território, aumentando igualmente as pressões sobre as áreas naturais. É 

visível a alteração da paisagem natural, em especial ao nível da implementação de algumas 

atividades económicas de grande importância no concelho, como as explorações de 

recursos geológicos, pelo que é necessário promover a proteção dos recursos naturais. 

No entanto, o desenvolvimento e a competitividade económica terão impactes menos 

negativos se for baseada nos princípios da responsabilidade ambiental e desenvolvimento 

sustentável. 
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4_  FCD_ RISCOS 

 

Qualquer ação que o Homem tem sobre o Ambiente, deverá contemplar a previsão de 

riscos ambientais sendo este um aspeto essencial na análise e avaliação dos diferentes 

planos territoriais. 

A gestão de riscos é um processo contínuo e dinâmico e deve identificar e avaliar os riscos 

associados às atividades desenvolvidas. A tomada de medidas adequadas para gerar os 

riscos e, consequentemente, prevenir ou reduzir o impacto de potenciais acidentes ou 

situações de emergência deve assumir elevada importância em qualquer processo de 

gestão. Neste domínio, importa em sede do presente relatório avaliar a situação existente 

nesta matéria, tendo como critérios de avaliação os incêndios florestais e a erosão. 

 

De seguida é apresentada a análise SWOT relativa à análise tendencial efetuada para o 

Fator Crítico para a Decisão ― Riscos. 
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Tabela 16 – Análise SWOT da análise de tendência realizada para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos” 

FCD Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 

RISCOS 

 Existência de um Plano Municipal 

de Emergência no concelho 

 Riqueza natural e qualidade 

paisagística 

 Existência de um Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios no concelho 

 Existência de vários cursos de 

água e albufeiras 

 Existência do Plano de 

Contingência do vale a jusante da 

Barragem do Sabugal 

 A maior parte das espécies florestais 

existentes no concelho são de fácil 

combustão 

 Risco de incêndio muito elevado 

indiscriminadamente por todo o 

concelho 

 Grande parte dos incêndios ocorridos 

encontram-se associados a matos 

 Grau de gravidade acentuado em 

caso de acidente com transporte 

ferroviário de matérias perigosas             

 Manutenção dos espaços florestais 

contribuindo para a diminuição da 

ocorrência de incêndios 

 Aplicação do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 

 Promoção e desenvolvimento de 

um turismo sustentável, onde a 

informação, sensibilização e 

manutenção dos espaços naturais 

seja uma realidade 

 Abandono das zonas 

florestais com 

repercussões negativas 

na ocorrência de 

incêndios florestais 

 Redução da capacidade e dos 

índices de sumidouro de 

carbono 
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4.1_  OPORTUNIDADES E RISCOS 

 

Seguidamente é apresentada uma matriz de interpretação das oportunidades e riscos dos 

objetivos definidos para a Revisão do PDM de Sabugal para o Fator Crítico para a Decisão ― 

Riscos. 

 

Tabela 17 – Matriz de oportunidades e riscos para o Fator Crítico para a Decisão “Riscos” 

  Riscos 

  
Incêndios 
florestais 

Erosão 
Rotura 

de 
barragem 

Cheia e 
inundação 

Transporte de 
matérias 

perigosas por 
via férrea 

O1 
Preservar e Valorizar os 
Recursos Naturais 

++ ++ + + + 

O2 
Qualificar os centros e as 
centralidades urbanas e de 
vida social do município 

+/- +/- + + +/- 

O3 
Dinamizar a economia e a 
competitividade do 
município 

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

O4 
Promover e salvaguardar a 
coesão social e reforçar a 
qualidade de vida 

+ + + + +/- 

O5 

Modernizar a 
administração e 
implementar uma 
estratégia de afirmação da 
imagem e do Marketing 
Territorial 

+/- +/- 0 0 0 

(+; ++) Oportunidade; (-; --) Risco; (+/-) Relação neutra ou incerta; (0) Sem relação 

 

A salvaguarda da ocorrência destes domínios contribuirá para a garantia de prevenção do 

risco para os ecossistemas e para o Homem bem como o seu controlo e acompanhamento 

devido contribuirão para o desenvolvimento de uma região sustentável. 

 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

No que diz respeito aos O1 e O4, a proposta de revisão do PDM assume princípios e 

objetivos de sustentabilidade bem como de preservação e valorização do ambiente natural 

que integra o território que vão contribuir para o reforçar a qualidade de vida dos cidadãos. 

A componente florestal, que assume grande expressão no território, é um importante valor 

natural que deve ser conservada, sendo tal aspeto uma responsabilidade da autarquia.  

A manifestação deste risco poderá levar à destruição quer de floresta quer de edifícios, 

resultando em perdas de ecossistemas e bens com custos económicos e impactos 
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ambientais graves, resultando também uma degradação ao nível dos solos e das suas 

características. Acresce ainda a maior suscetibilidade à erosão em áreas ardidas. 

Assim, e dando cumprimento ao PMDFCI do Sabugal, contribuir-se-á de forma significativa 

para a conservação dos espaços florestais. 

Neste contexto, considera-se também importante o envolvimento da comunidade por 

forma a desenvolver uma cultura de participação nos processos de gestão do território, 

através da consciencialização dos cidadãos no que se refere às questões relacionadas com 

os diferentes domínios do território, de entre os quais a temática dos incêndios. 

 

EROSÃO 

Pretende-se com a valorização e requalificação dos espaços naturais a definição de áreas 

mais ordenadas e requalificadas, sendo por isso esperado uma diminuição dos riscos. 

Relativamente aos O1 e O4 espera-se um efeito positivo no domínio “Risco de Erosão”, uma 

vez que os projetos ou ações a serem implementados, poderão permitir uma requalificação 

e vigilância mais apertada sobre os elementos naturais e patrimoniais e no Homem, 

diminuindo as áreas suscetíveis a risco de erosão. Os projetos que se pretendem 

desenvolver para permitir a valorização da sustentabilidade do espaço natural deverão ser 

baseados em critérios de sustentabilidade e tendo em conta os fatores presentes no 

território. 

 

ROTURA DE BARRAGEM / CHEIA E INUNDAÇÃO / TRANSPORTE DE MATÉRIAS PERIGOSAS 

POR VIA FÉRREA 

No que diz respeito aos O1,O2 e O4, a proposta de revisão do PDM assume princípios e 

objetivos de sustentabilidade bem como de preservação e valorização do ambiente natural 

que integra o território que vão contribuir para o reforçar a qualidade de vida dos cidadãos. 

A manifestação destes riscos poderá conduzir à destruição dos valores naturais e dos bens 

materiais, resultando em perdas de ecossistemas e bens com custos económicos e 

impactos graves. 
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5_  SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

 

Da análise dos quadros relativos às Oportunidades e Riscos, verifica-se que no seu conjunto 

é expectável um efeito positivo dos objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM 

de Sabugal sobre os diferentes critérios de avaliação de cada um dos FCD em análise, uma 

vez que esta proposta de revisão se traduz num contributo positivo no processo de 

desenvolvimento sustentado do município ao desenhar um cenário de desenvolvimento e 

um modelo de ordenamento associado. Além disso, aposta na definição e na qualificação 

de espaços vocacionados, estruturados e infraestruturados para a instalação de atividades 

económicas, permitindo perspetivar cenários mais otimistas para a atração e fixação de 

novos investimento e para a criação de mais e melhor emprego.  

 

Mesmo que a implementação e concretização de alguns projetos enquadrados nos 

objetivos estratégicos do PDM de Sabugal possam gerar eventuais efeitos negativos sobre 

o ambiente estes podem (e devem) facilmente ser anulados ou minimizados com a adoção 

de medidas mitigadoras. De qualquer forma será sempre importante acompanhar e 

monitorizar o processo de implementação do plano, acompanhando e avaliando os efeitos 

produzidos sobre o território (logo também sobre o ambiente) das políticas e opções 

públicas e das dinâmicas da ação e do investimento privado. 

 

No geral, os potenciais efeitos positivos da implementação do plano excedem, largamente, 

eventuais efeitos negativos sobre o meio ambiente, pelo que se considera que a proposta 

de revisão do PDM de Sabugal concorre e contribui para um melhor, mais sustentado e 

mais equilibrado ordenamento e gestão do território e do ambiente. 

 

A elaboração e execução da revisão do PDM de Sabugal possibilita uma melhor e mais 

adequada organização territorial, pois permite estabelecer e desenhar uma estrutura de 

desenho urbano coerente, integrada e permite, ainda, definir um conjunto de regras 

urbanísticas que orientarão as condições de uso e ocupação do território, bem como a 

programação faseada das redes de infraestruturas gerais, garantindo, assim, a 

racionalização ótima do espaço e dos meios disponíveis de investimento público.  
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O modelo de ocupação urbana definido contraria a dispersão e baseia-se no reforço da 

lógica da rede de aglomerados tradicionais, permitindo perspetivar a compreensão do 

modelo de ocupação tradicional e respeitar a identidade e as formas de vida associadas a 

territórios, assumida e marcadamente, rurais. No mesmo sentido, o modelo de 

ordenamento evidencia a importância do suporte físico de base, com especial incidência na 

importância do setor florestal, enquadrando-se perfeitamente nas orientações emanadas 

no PROF Beira Interior Norte; 

 

A aposta na valorização dos seus recursos, patrimoniais e naturais, revela a importância 

concedida ao quadro de recursos e permite perspetivar o desenvolvimento da aposta no 

setor do turismo. A aposta na promoção, divulgação, exploração de novos mercados e no 

incentivo ao desenvolvimento das atividades tradicionais, permite perspetivar condições de 

fixação das populações nos aglomerados de origem e na manutenção de um modelo de 

ocupação do território marcadamente rural, mas nem por isso, menos qualificado. 

 

Espera-se, assim, do processo de implementação da revisão do PDM de Sabugal contributos 

positivos nomeadamente: 

 

 Uma maior organização espacial, definindo o regime do uso do solo e garantindo a 

racionalização e potencialização, dos espaços, dos recursos e das oportunidades 

presentes no contexto regional. 

 

 Uma distribuição mais equilibrada e mais qualificada, das diversas funções de um 

território. Além disso, promoverá um modelo de desenvolvimento e de 

crescimento económico, de proteção do ambiente e de desenvolvimento social da 

região, que se enquadra e responde aos desafios resultantes das atuais 

transformações estruturais dos sistemas económicos, com fortes exigências 

urbanísticas e ambientais. 

 

No essencial, espera-se da proposta de revisão do PDM de Sabugal, potenciar a 

dinamização da economia local, melhorar a qualidade de vida das populações e fomentar a 

organização espacial do território, num modelo equilibrado entre o modelo de ocupação 

(modelo urbano) e o sistema biofísico que o suporte. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISE DE CENÁRIOS 
 

 

O PDM é um IGT de caráter estratégico. A escala em que é trabalhado não proporciona nem 

permite a identificação de projetos e ações concretas. 

Esta circunstância associada ao grau de incerteza resultante do contexto de cada momento 

não permite uma análise nem sequer o estabelecimento de cenários alternativos concretos. 

No entanto, é possível considerar como cenário alternativo o resultante da não elaboração 

da RODM de Sabugal mantendo-se em vigor o atual. Assim, considerando esta possibilidade 

efetua-se uma análise prospetiva e perspetiva da eventual evolução de cada um dos 

indicadores considerados. 

 

Da análise efetuada resulta evidente que o processo de RPDM de Sabugal concorre para um 

processo de desenvolvimento e de organização territorial mais efetivo e sustentável. 

Saliente-se que a flexibilidade do PDM proposto permite uma importante capacidade de 

ajustamento, salientando-se no entanto a importância da gestão autárquica para a 

minimização dos efeitos negativos e potenciação das oportunidades, nomeadamente numa 

aposta na resiliência urbana e sustentabilidade como ferramenta de planeamento. 
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FCD 
CRITÉRIOS 

DE 
AVALIAÇÃO 

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE 

TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO 

Sem proposta 
de PDM 

Com proposta 
de PDM 

R
e

cu
rs

o
s 

N
at

u
ra

is
 e

 B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Áreas Protegidas/ 
Classificadas 

Proteção e valorização da biodiversidade e 
preservação dos ecossistemas 

  

Valorizar e salvaguardar os valores naturais 
nas áreas classificadas, em particular as 
espécies em perigo de extinção 

  

Ocupação do 
Solo 

Promover a correta definição do perímetro 
urbano 

  

Fomentar a prossecução de uma “Política de 
Solos” 

  

Preservação de áreas afetas às 
condicionantes fundamentais 

  

Assegurar a preservação de solos com maior 
aptidão agrícola 

  

Recursos 
Hídricos 

Defesa e qualidade dos recursos hídricos, a 
proteção dos leitos e respetivas margens, 
particularizando a zona envolvente da 
Albufeira do Sabugal 

  

Turismo 
Fomentar o turismo de Natureza, alicerçado 
no respeito pelos valores naturais presentes 
no território 

  

Q
u

al
id

ad
e

 d
e

 V
id

a 
e

 E
st

ru
tu

ra
 

U
rb

an
a 

Equipamentos e 
infraestruturas 

Programar e dimensionar os equipamentos e 
infraestruturas para melhor servir a 
população, tendo em conta o seu perfil 
demográfico. 

 

 

Mobilidade/ 
Acessibilidade 

Assegurar a mobilidade de pessoas e bens no 
concelho, ao proporcionar um sistema viário 
ordenado e seguro 

 

 

Poluição 

Minimizar, ou se possível eliminar, qualquer 
potencial disfunção ambiental 

 
 

Avaliação das descargas efetuadas nas linhas 
de água 

 
 

P
at

ri
m

ó
n

io
 

C
u

lt
u

ra
l 

Património 
Histórico 

 Proteger e valorizar o património histórico, 
tanto arqueológico como o património 
edificado com interesse cultural. 

 

 

Paisagem 

Promover a correta integração paisagística 
das novas edificações, nomeadamente 
quando na envolvente a património histórico 
identificado. 

 

 

R
is

co
s 

Incêndios 
Florestais 

Prevenir este tipo de ocorrência, 
salvaguardando a integridade das áreas mais 
suscetíveis a este tipo de risco e 
consequentemente proteger pessoas e bens. 

 

 

Erosão 
Promover medidas de minimização deste tipo 
de risco. 

 
 

Rotura de 
barragem 

Estabelecer usos de solo compatíveis com 
mapas de inundação de modo a proteger 
pessoas e bens 

 

 

Risco de 
inundações 

Minimizar ou se possível eliminar a 
ocorrência de inundações em áreas já 
construídas. 

  

Restrição da introdução de novas áreas ou 
fatores de inundação devido às opções do 
plano. 
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Transportes de 
matérias 
perigosas por via 
ferroviária 

Minimizar os efeitos decorrentes de um 
acidente com matérias perigosas 

 

 

 

Tendência de 
Evolução 

-/+ - + ++ 
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CAPÍTULO 8 

PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

A identificação de um programa de gestão e monitorização ambiental apresenta os 

seguintes objetivos principais: 

 Estabelecer recomendações / medidas destinadas a prevenir, reduzir ou mesmo 

eliminar eventuais efeitos significativos sobre o meio ambiente; 

 Efetuar um acompanhamento da Avaliação Ambiental Estratégica tendo em conta 

as principais diretrizes de seguimento identificadas para cada fator crítico de 

decisão, 

 Acompanhar a evolução dos indicadores dos fatores críticos da decisão em termos 

quantitativos, apresentando os valores da situação existente e a meta que se 

pretende alcançar. 

 

Procurando sistematizar um conjunto de orientações / medidas destinadas a prevenir, 

reduzir ou mesmo eliminar eventuais efeitos significativos sobre o ambiente resultante do 

processo de implementação e de execução do Plano apresentamos um conjunto de 

diretrizes para seguimento identificadas para cada um dos Fatores Críticos para a Decisão. 

 

As diretrizes de seguimento constituem orientações ou recomendações que podem 

contribuir para o acompanhamento dos efeitos decorrente da execução da Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Sabugal no que respeita aos fatores críticos de decisão 

definidos, e que melhor integram os princípios e objetivos da sustentabilidade. É desejável 

que o processo de avaliação e monitorização da execução e implantação da proposta deva 

constituir um processo contínuo e continuado ao longo do tempo. Este acompanhamento 

permitirá assim verificar a evolução da área, tendo como referência a situação atual, 

possibilitando uma análise mais concreta dos efeitos dos objetivos do plano sobre os 

fatores críticos de decisão em análise. Desta forma, estará assegurada a garantia de 

cumprimento das diretrizes de planeamento, gestão, monitorização e avaliação da 

Proposta de Revisão do PDM de Sabugal, pois é objetivo da AAE efetuar uma monitorização 

e avaliação de desempenho. Tendo em conta o referido no Artigo 11.º da Diretiva 

2001/42/CE, de 25 de junho, e no Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), os resultados do 
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previsto no Plano de Controlo deverão ser atualizados com uma periodicidade mínima 

anual pela entidade responsável pela elaboração do Plano (Câmara Municipal de Sabugal), 

serão divulgados pela entidade referida através de meios eletrónicos e posteriormente 

remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Na sequência da monitorização anual exigida, deverá ser realizada uma nova ponderação 

relativa à evolução de cada indicador, e deverão ser avaliadas as medidas preconizadas, de 

forma a alcançar as metas pretendidas, prevendo-se que a reunião de informação adicional 

possa conduzir à revisão, adição ou ajuste destas mesmas medidas e metas, 

correspondendo este momento a uma revisão do Plano de Controlo da fase de seguimento. 

 

Estas orientações devem ser objeto de análise e de avaliação, no Relatório sobre o estado 

do ordenamento a nível local, a submeter a apreciação da Assembleia Municipal, tal como 

determina o artigo 77º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Neste contexto, com base 

nos indicadores identificados e nos efeitos previsíveis que a implementação da proposta do 

plano em análise pode ter sobre estes, sugerem-se algumas diretrizes para que a proposta 

de Revisão do PDM de Sabugal possa contribuir de forma positiva para o alcance dos 

objetivos de sustentabilidade da área em estudo em particular, e do município no geral 

(Tabela 18). 
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Tabela 18 – Diretrizes de seguimento dos critérios identificados para cada um dos FCD 

Fator Crítico 

para a Decisão 
Critérios de Avaliação Diretrizes para seguimento 

 

Recursos 

Naturais e 

Biodiversidade 

Áreas protegidas / 

Classificadas 

 Promoção e desenvolvimento de ações de sensibilização ambiental para a população em geral e para 
empresários e, industriais da região 

 Promover a proteção e preservação dos recursos naturais no concelho 

 Assegurar que a implantação de infraestruturas é compatibilizada com as áreas ecologicamente sensíveis, ou 
de reconhecido valor paisagístico e patrimonial, com as áreas mais densamente povoadas  

 Salvaguardar os habitats ecologicamente mais sensíveis 

 Implementar as orientações de gestão do Plano Setorial da Rede Natura 2000 

 Monitorizar a ocupação em áreas de RAN e de REN 

 Monitorizar a integração das orientações estratégicas nacionais e regionais nas políticas, planos e programas 
municipais 

Ocupação do Solo 

 Estabelecer um correto ordenamento, através da definição ajustada do perímetro urbano 

 Assegurar a minimização de áreas impermeabilizadas nos espaços urbanos 

 Promover um correto ordenamento, devidamente articulado com as condicionantes do território 

 Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos espaços públicos, na área de acolhimento 
empresarial e local criada 

 Promover uma correta gestão dos espaços verdes e assegurar a sua inserção na EEM 

Recursos Hídricos 

 Promover a proteção e preservação dos recursos hídricos no concelho 

 Monitorizar as descargas ilegais nas linhas de água 

 Monitorizar a quantidade de adubos e pesticidas utilizados nas explorações agrícolas  

 Fiscalizar e criar medidas de minimização dos impactos das descargas ilegais nas linhas de água 

 Fiscalizar a quantidade de adubos e pesticidas utilizados nas explorações agrícolas 

Turismo 

 Desenvolver ações de sensibilização para a proteção e valorização das áreas naturais, como áreas de suporte 
ao desenvolvimento de atividades de forte vocação para o recreio e lazer  

 Definir uma Rede de Sítios e de Acontecimentos com interesse para o turismo, o recreio e o lazer, que 
funcione numa lógica global e articulada e que integre uma Rede de percursos pedestres  

 Dinamizar e promover ações de educação ambiental que considerem a prática de atividades turísticas no 
espaço natural e cultural do concelho, envolvendo as escolas e população em geral, mas essencialmente, os 
agentes de desenvolvimento locais, como instituições e potenciais investidores  

 Definir uma estratégia de turismo sustentável, integrada numa estrutura de liderança municipal, que englobe 



 
primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Sabugal 

Avaliação Ambiental Estratégica - Resumo Não Técnico 
 

 

Câmara Municipal de Sabugal 
novembro 2016 

53 

as diversas atividades turísticas que se podem concretizar no território concelhio  

 

 

 

Fator Crítico 
para a Decisão 

Critério de Avaliação Diretrizes para Seguimento 

 

Qualidade de 
Vida e Estrutura 
Urbana 

Equipamentos e 
Infraestruturas 

 Fomentar a integração paisagística dos equipamentos desportivos de forma a criar unidades de recreio e desporto 

 Monitorizar as taxas de ocupação dos equipamentos coletivos 

 Assegurar as necessidades de equipamentos coletivos numa perspetiva de acesso aos serviços 

 Monitorizar a integração das orientações estratégicas nacionais e regionais nas políticas, planos e programas 
municipais 

 Assegurar uma oferta de equipamentos de diversas tipologia 

Mobilidade / 
Acessibilidade 

 Elaborar o plano de acessibilidades e mobilidade municipal 

 Assegurar  a criação de um sistema viário ordenado e seguro 

Poluição 

 Promoção e desenvolvimento de ações de sensibilização ambiental para a população em geral, bem como para 
empresários e industriais da região  

 Promover a responsabilidade ambiental e social das iniciativas empresariais a implementar no concelho 

 Assegurar que o acolhimento de novas atividades seja suportado por sistemas de recolha, tratamento e 
valorização de efluentes e resíduos adequados à tipologia de atividades a serem implementadas 

 Monitorizar a qualificação da rede hidrográfica 

 Monitorizar a eficiência e estado de conservação dos sistemas de tratamento de águas residuais, de modo a 
prevenir descargas de efluentes não tratados e contaminação dos meios recetores 

 Desenvolver e implementar um sistema de monitorização da qualidade das águas subterrâneas e superficiais do 
concelho, nomeadamente nas zonas mais vulneráveis 

 Monitorizar e manter atualizado as principais fontes de poluição do concelho 

 Aumentar o volume de separação de resíduos, através da realização de campanhas de sensibilização ambiental 
dirigidas a vários tipos de público-alvo e do reforço do número de ecopontos 
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Fator Crítico 

para a Decisão 
Critérios de Avaliação Diretrizes para seguimento 

 

Paisagem 
Cultural 

Património Histórico 
 Monitorizar o estado de conservação do património de interesse 

 Dinamizar a cultura no concelho, seja ela ao nível da promoção do património (arquitetónico, religioso, natural, 
etnográfico, etc.) quer seja através da divulgação de eventos culturais 

 Fomentar a complementaridade entre património natural e cultural 

 Identificar e monitorizar as intrusões visuais na paisagem 

 Fiscalizar e criar medidas de minimização dos impactes ao nível da paisagem 

 Promover a proteção e preservação dos recursos naturais no concelho 

Paisagem 
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Fator Crítico 
para a Decisão 

Critério de Avaliação Diretrizes para Seguimento 

 

Riscos 

Incêncios Florestais  Assegurar o cumprimento das orientações e responsabilidades estabelecidas pelo PMDFCI e PROF – BIN 

 Fomentar a implementação de planos de emergência 

 Assegurar a reflorestação das áreas percorridas por incêndios florestais atendendo às boas práticas silvícolas 

 Assegurar a reflorestação das áreas percorridas por incêndios florestais atendendo às boas práticas silvícolas 

 Promover a reflorestação com espécies autóctones e edafoclimaticamente adaptadas ao território em áreas ardidas 

 Adaptar práticas de conservação do solo. 

 Assegurar o cumprimento do Plano de Contingência do vale a jusante da Barragem do Sabugal. 

 Promover ações de sensibilização à população sobre comportamentos de risco 

Erosão 

Rotura de Barragem 

Cheias e inundações 

Transportes de 
matérias perigosas por 
via ferroviária 
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A tabela seguinte (Tabela 19) dá continuidade ao programa de gestão e monitorização 

ambiental, apresentando os indicadores que deverão ser avaliados periodicamente, no 

sentido de se assegurar a garantia de cumprimento das diretrizes de planeamento, gestão, 

monitorização e avaliação da Proposta de Revisão do PDM Sabugal. 

 

Para uma análise mais efetiva e concreta à área do plano, não foram selecionados todos os 

indicadores identificados nos fatores críticos de decisão. Apenas se apresentam aqueles 

que efetivamente contribuirão para a análise evolutiva da área territorial em questão.  
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Tabela 19 - Indicadores para monitorização do plano no âmbito da AAE 

FCD 
Critério de 
Avaliação 

Indicadores Unidade 
Âmbito 

Territorial 
Fonte de 

Informação 
Situação 

Atual 
Meta a 
atingir 

R
e

cu
rs

o
s 

N
at

u
ra

is
 e

 B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Áreas 
protegidas / 
classificadas 

Área protegida N.º Municipal ICNF 1 Manter 

Área da Rede Natura 2000 Ha Municipal ICNF  49 312 Manter 

Habitat prioritários N.º Municipal ICNF  3 Aumentar 

Espécies prioritárias N.º Municipal ICNF  2 Aumentar 

Estimativas de indivíduos das espécies 
mais ameaçadas 

Lince-ibérico Nº Nacional ICNF 0 Aumentar 

Lobo Nº Nacional ICNF 200-400 Aumentar 

Abutre-preto Nº Nacional ICNF 100 Aumentar 

Número de ocorrências de mortes acidentais* * * * * * 

Ocupação do 
solo 

Solo Urbano Ha Municipal CMS 2023,37 Manter 

Espaços Industriais Ha Municipal CMS 66,63 Manter 

Conflitos de uso com a Rede Natura 2000 N.º Municipal ICNF 7 Diminuir 

Área afeta à REN Ha Municipal CMS 14 465,7 Manter 

Área afeta à Estrutura Ecológica Municipal Ha Municipal CMS 61 539,56 Manter 

Área afeta à RAN Ha Municipal CMS 6 671 Manter 

Áreas de regadio Ha Municipal CMS 578,91 Manter 

Áreas de culturas permanentes Ha Municipal INE 782 Manter 

Recursos 
Hídricos 

Área marginal sujeita a proteção / requalificação* * * * * * 

Áreas afetas por descargas ilegais / acumulação de resíduos* * * * * * 

Quantidade de adubos e pesticidas usados nas explorações* * * * * * 

Turismo 

Oferta de alojamento Nº Municipal CMS / T.P. 18 Aumentar 

Número de atividades desenvolvidas segundo o índice de participação Número Municipal CMS 37 Aumentar 

Procura turística 

Portugal % Municipal CMS 80 Aumentar 

Espanha % Municipal CMS 10 Aumentar 

França % Municipal CMS 8 Aumentar 

Outros % Municipal CMS 2 Aumentar 

Taxa de ocupação hoteleira % Municipal INE 12,5 Aumentar 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar situação atual e/ou meta a atingir 
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FCD 
Critério de 
Avaliação 

Indicadores Unidade 
Âmbito 

Territorial 
Fonte de 

Informação 
Situação 

Atual 
Meta a 
atingir 

Q
u

al
id

ad
e

 d
e

 V
id

a 
e

 E
st

ru
tu

ra
 U

rb
an

a 

Equipamentos e 
infraestruturas 

Taxa de atendimento de abastecimento de água % Municipal CMS 95 Aumentar 

Taxa de atendimento de sistemas de drenagem e tratamento de águas 
residuais 

% Municipal CMS 75 - 90 Aumentar 

Índice de satisfação dos serviços* * * * * * 

Oferta e procura de serviços prestados 
Oferta Nº Municipal CMS 309 Aumentar 

Procura* Nº Municipal CMS * * 

Capitação de equipamentos desportivos N.º Municipal CMS 49 Aumentar 

Mobilidade / 
Acessibilidade 

Densidade da rede viária Km2 Municipal CMS 528 Manter 

Volume de tráfego Veículos/hora Municipal CMS 983 Diminuir 

Número de abrigos nas paragens de transporte público Nº Municipal CMS 96 Aumentar 

Número e tipologia de alterações à 
rede viária 

Construção Nº Municipal CMS 11 Aumentar 

Pavimentação / Construção Nº Municipal CMS 3 Aumentar 

Requalificação / Beneficiação Nº Municipal CMS 7 Aumentar 

Tipologia de deslocações* * * * * * 

Poluição 

Percentagem de disfunções ambientais identificadas com solução 
estabelecida 

% Municipal CMS 33% Aumentar 

Número de descargas ilegais detetadas nas linhas de água* * * * * * 

População afetada pelos níveis de ruído* * * * * * 

Número de depósitos de entulho existentes Nº Municipal CMS 9 Diminuir 

Requalificação da Rede Hidrográfica* * * * * * 

Qualidade da água 

Estado (quantitativo) das águas superficiais 
Classificação 

qualitativa 
Municipal SNIRH Razoável 

Muito 
Bom 

Estado (quantitativo) das águas subterrâneas 
Classificação 

qualitativa 
Municipal SNIRH A1 A1 

Estado (quantitativo) das águas para 
consumo 

% Municipal ERSAR 99,65 100 

Volume de RSU tratados e / ou separados seletivamente Toneladas Municipal INE 265,81 Aumentar 

Qualidade do ar - Monitorização da qualidade do ar* * * * * * 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar situação atual e/ou meta a atingir 
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FCD 
Critério de 
Avaliação 

Indicadores Unidade 
Âmbito 

Territorial 
Fonte de 

Informação 
Situação 

Atual 
Meta a 
atingir 

P
at

ri
m

ó
n

io
 C

u
lt

u
ra

l 

Património 
Histórico 

Número de elementos patrimoniais 
classificados ou em vias de classificação, a 
nível nacional e municipal 

Património Classificado de 
âmbito nacional 

N.º Municipal DRCC 21 Manter 

Património Classificado de âmbito 
municipal 

N.º Municipal CMS 384 Manter 

Identificação de aglomerados habitacionais com valor cultural N.º Municipal CMS 7 Manter 

Estado de conservação do património* * * * * * 

Número e tipologia de atividades que promovam o conhecimento do património Nº Municipal CMS 7 Aumentar 

Paisagem  

Taxa de execução do espaço urbanizável* * * * * * 

Evolução da ocupação do solo nas áreas e envolvente aos sítios com interesse 
paisagístico* 

* * * * * 

Número de edificações e intervenções em áreas na "proximidade" com o 
património cultural e nos sítios com interesse paisagístico 

Nº Municipal REPDM 11 Aumentar 

Identificação de intrusões visuais na 
paisagem* 

Explorações de recursos 
geológicos 

N.º Municipal CMS 5 Diminuir 

Áreas Industriais N.º Municipal CMS 3 Manter 

Barragem de Sabugal N.º Municipal CMS 1 Manter 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar situação atual e/ou meta a atingir 
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FCD 
Critério de 
Avaliação 

Indicadores Unidade 
Âmbito 

Territorial 

Fonte de 
Informação / 

Ano 

Situação 
Atual 

Meta a 
atingir 

R
is

co
s 

Incêndios 
Florestais 

Área florestal ardida Ha Municipal PMEPC 88 Diminuir 

Área florestal integrada em zonas de intervenção florestal (ZIF) Ha Municipal ICNF 1457,5 Manter 

Quantificação e tipologia de povoamentos 
perdidos 

Área ardida total Ha Municipal PMEPC 593 Diminuir 

Povoamentos florestais Ha Municipal PMEPC 88 Diminuir 

Matos Ha Municipal PMEPC 505 Diminuir 

Área de floresta de proteção Ha Municipal CMS 2 090 Manter 

Vulnerabilidade à ocorrência de incêndios 
Alto % Municipal PMEPC 9 Diminuir 

Muito Alto % Municipal PMEPC 28 Diminuir 

Erosão 

Precipitação mm Municipal IPMA 259,7 0 

Número de ilegalidades detetadas relativas a incumprimentos das disposições das 
cartas de REN e RAN* 

* * * * * 

Área desafetada de RAN ou de REN 
RAN Ha Municipal CMS 30,52 Manter 

REN Ha Municipal CMS 41,6 Manter 

Vulnerabilidade à ocorrência de erosão Ha Municipal MDREN  3548,05 0 

Rotura de 
barragem 

Número de estruturas vulneráveis aos efeitos de cheias e inundações Nº Municipal 
PMEPC / 

PCBS 
24 0 

Número de pessoas vulneráveis aos efeitos de cheias e inundações Nº Municipal 
PMEPC / 

PCBS 
2000 o 

Área sujeita a condicionamentos de uso* * * * * * 

Área em que foi alterado o uso do solo* * * * * * 

Risco de 
cheias e 
inundações 

Área sujeita a condicionamentos de uso - Zonas Ameaçadas pelas Cheias Ha Municipal MDREN  966,94 Manter 

Número de pessoas vulneráveis aos efeitos de cheias e inundações* * * * * * 

Número de estruturas vulneráveis aos efeitos de cheias e inundações Nº Municipal PMEPC 27 Diminuir 

Transportes 
de matérias 
perigosas por 
via ferroviária 

Área sujeita a condicionamentos de uso* * * * * * 

Locais com suscetibilidade acrescida abrangidos pelo planeamento em emergência Nº Municipal PMEPC 2 Aumentar 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar situação atual e/ou meta a atingir 
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CAPÍTULO 9 

QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A AÇÃO 
 

O presente ponto serve para identificar as responsabilidades institucionais dos vários 

intervenientes na Avaliação Ambiental Estratégica, no processo de implementação do Plano 

Diretor Municipal. Assim, identifica-se um quadro de governança para o Plano que garanta 

o cumprimento dos objetivos definidos relativos aos Fatores Críticos para a Decisão, bem 

como à concretização das diretrizes propostas.  

 

Na tabela são identificadas as entidades e os agentes que se considera ter um papel 

importante na operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas. 
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Tabela 20 – Quadro de Governança para a ação no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do 
Plano Diretor Municipal de Sabugal 

Entidades Ações 
  

Câmara Municipal de 
Sabugal 

 Controlar o défice de infraestruturas existentes, nomeadamente ao nível da 
recolha, tratamento e valorização de águas residuais e resíduos 

 Estabelecer orientações e metas municipais de proteção e requalificação 
ambiental e assegurar a sua monitorização em colaboração com outras 
entidades (CCDR-Centro, APA, DGOTDU, etc.) 

 Monitorizar e controlar fontes de poluição 
 Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Centro 

 Manter atualizadas as perspetivas e orientações de desenvolvimento regional 
 Monitorizar as necessidades regionais 
 Desenvolver e manter atualizadas as estimativas regionais de emissão de 

gases de efeito de estufa 
 Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

Agência Portuguesa do 
Ambiente 
[integra as anteriores 
ARH e Instituto da Água] 

 Manter atualizados os diagnósticos e respetivas metas e objetivos ambientais 
 Manter atualizadas e disponíveis as metas de emissões de gases de efeito de 

estufa, bem como os resultados da monitorização das medidas do Programa 
Nacional para as Alterações Climáticas 

 Manter atualizado as orientações regionais em matéria de proteção e 
valorização dos recursos hídricos 

 Manter atualizado o sistema de monitorização e informação relativamente 
aos recursos hídricos 

Direcção-Geral do 
Território 

 Manter atualizadas as perspetivas de desenvolvimento do território nacional 

Direção Regional de 
Cultura do Centro 

 Tutelar os bens classificados 

Direção Geral do 
Património Cultural 

 Tutelar os bens arqueológicos 

Instituto de Conservação 
da Natureza e das 
Florestas 

 Intensificar os esforços de acompanhamento, monitorização e controlo das 
áreas florestais 

Águas do Zêzere e Coa, 
S.A. 

 Assegurar a implementação, funcionamento e manutenção das 
infraestruturas de abastecimento de água e de recolha e tratamento de água 
residuais previstas de modo assegurando a melhoria da qualidade de vida da 
população e melhoria das condições ambientais 

 Manter atualizada as perspetivas de cobertura dos sistemas de recolha e 
tratamento de águas 

RESISTRELA 
 Assegurar a manutenção e melhoria da rede de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos (recolha indiferenciada e recolha seletiva) 

Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 

 Manter atualizadas as estatísticas e indicadores sobre o mercado de emprego 
e formação profissional 

População em geral 
 Adotar práticas quotidianas de proteção e valorização ambiental 
 Participar no processo de consulta pública 
 Adotar comportamentos de prevenção aos riscos naturais 
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CAPÍTULO 10 

CONCLUSÃO 
 

 

O presente relatório constitui a 2ª Fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Sabugal. 

 

Constatou-se a existência de um potencial conflito entre as Questões Estratégicas 

“Qualificar os centros e centralidades urbanas e de vida social do município”‖ e “Preservar 

e valorizar os recursos naturais". 

 

Da análise efetuada verifica-se que existem mais efeitos de natureza positiva do que de 

natureza negativa. Será de referir que de acordo com as intenções do Plano os efeitos de 

natureza negativa surgem ao nível da Biodiversidade, Fauna e Flora e Atmosfera, ao passo 

que os efeitos de natureza positiva suguem em especial ao nível da População e Bens 

Materiais. 

 

Verifica-se que a implementação do Plano Diretor Municipal de Sabugal apresenta um 

conjunto de oportunidades, e riscos. Assim para cada um dos Fatores Críticos para a 

Decisão temos: 

 

RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE: tal como a paisagem e o património cultural, a 

biodiversidade apresenta mais oportunidades do que riscos. As oportunidades prendem-se 

com a preservação de valores ambientais, ao posso que os riscos estão, normalmente 

associado a conflitos de ocupação entre áreas ambientalmente sensíveis e ocupação 

urbana 

 

PATRIMÓNIO CULTURAL: de uma forma geral a paisagem e o património cultural são 

elementos considerados nos objetivos da Revisão do PDM de Sabugal, pelo que 

apresentam genericamente mais oportunidades do que riscos. Saliente-se que os riscos 

apresentados são na maior parte das vezes decorrentes de conflitos de ocupação entre 

áreas ambientalmente sensíveis e ocupação urbana 
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QUALIDADE DE VIDA E ESTRUTURA URBANA: claramente este Fator Crítico para a Decisão 

é o que apresenta mais oportunidades do que riscos quando comparado com os objetivos 

do Plano. Assim a operacionalização dos objetivos do Plano traduz-se, genericamente, no 

robustecimento e consolidação dos núcleos urbanos e melhoria da qualidade de vida das 

população. 

 

RISCOS: a manifestação destes riscos poderá conduzir à destruição dos valores naturais 

quer de edifícios, resultando em perdas de ecossistemas e bens com custos económicos e 

impactes ambientais graves. A oportunidade de salvaguarda da ocorrência destes domínios 

contribuirá para a garantia de prevenção do risco para os ecossistemas e para o Homem 

bem como o seu controlo e acompanhamento devido contribuirão para o desenvolvimento 

de uma região sustentável. 

 

Salienta-se que a proposta de orientações de seguimento apresentada no Relatório 

Ambiental para cada fator crítico de decisão assenta numa lógica de sustentabilidade que 

permitirá ao Município fazer uma leitura permanente e ambientalmente correta da sua 

atuação. Neste cenário foi dado particular destaque aos elementos mais específicos de cariz 

ambiental, ainda que o conceito de ambiente que assiste a este tipo de instrumentos seja 

um conceito alargado como se pode reconhecer pela análise dos fatores propostos e 

selecionados em sede de Fatores Críticos. 

 

Na avaliação efetuada não foram evidenciados/identificados impactes ambientais 

significativos que não possam ser alvo de medidas de minimização decorrentes 

diretamente das opções estratégicas do Plano. Evidencia-se, no entanto, a importância do 

acompanhamento da implementação da proposta de revisão do PDM Sabugal, através da 

atualização periódica do plano de controlo proposto, de forma a monitorizar a evolução 

dos principais indicadores de sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos 

estratégicos, e que poderão ter influência direta nas questões relacionadas com o 

ordenamento do território e na qualidade ambiental do concelho. 

 

Com a implementação da presente proposta, promove-se significativamente a melhoria da 

qualidade ambiental e das condições de vida das populações locais, uma vez que estão 

previstas medidas que potenciam a valorização ambiental e territorial do município de 

Sabugal. 
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O presente relatório, acompanhado do Resumo Não Técnico, estará sujeito a consulta 

pública e das entidades, juntamente com o Relatório de Fundamentação da proposta de 

revisão do PDM de Sabugal, para recolha de comentários/sugestões que serão tidos em 

consideração na emissão da Declaração Ambiental. 
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