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1. Introdução 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) constitui um procedimento de avaliação de planos e programas, 

obrigatório em Portugal desde a publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei 58/2011 de 4 de maio ,que assim consagra no ordenamento jurídico nacional os requisitos legais europeus 

estabelecidos pela Diretiva 2001/42/CE, de 25 de junho. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, procedeu à adaptação do regime de avaliação 

ambiental aos Instrumentos de Gestão Territorial, incorporando nos procedimentos de elaboração, alteração, 

revisão, assim como no acompanhamento, participação pública e aprovação dos Instrumentos de Gestão 

Territorial a análise sistemática dos seus efeitos ambientais, instruindo assim a avaliação ambiental de planos e 

programas. 

O procedimento de AAE, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, 

consiste na “…identificação, descrição e avaliação dos eventuais impactes significativos no ambiente resultantes 

de um plano ou programa, realizada durante um procedimento de preparação e elaboração de um plano ou 

programa e antes do mesmo ser aprovado ou submetido ao procedimento legislativo. Identificação, descrição e 

avaliação dos eventuais impactes significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, realizada 

durante um procedimento de preparação e elaboração de um plano ou programa e antes do mesmo ser 

aprovado ou submetido ao procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na 

realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na ponderação da decisão final sobre o plano ou 

programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final”. 

A Avaliação Ambiental Estratégica visa estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e promover a 

integração das questões ambientais de sustentabilidade nas suas diversas fases de preparação e 

desenvolvimento de políticas, planos e programas, que assegurem uma visão estratégica e contribuam para 

processos de decisão ambientalmente sustentáveis. 

A Avaliação Ambiental Estratégica tem assim como objetivos globais (APA, 2007): 

���� Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 

planeamento, de programação e de elaboração de políticas; 

���� Detetar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto 

estas ainda se encontram em discussão; 

���� Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras 

propostas de desenvolvimento. 

Assim, esta AAE contribuirá para: 

���� Assegurar uma visão estratégica e uma perspetiva alargada em relação às questões ambientais, num 

quadro de sustentabilidade; 

���� Auxiliar na identificação e justificação das opções ganhadoras (win-win) face aos objetivos de ambiente 

e desenvolvimento; 
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���� Contribuir para uma decisão mais sustentável nos níveis ambiental, social e económico; 

���� Detetar problemas e oportunidades estratégicas nas opções em análise e facilitar a consideração de 

impactes cumulativos; 

���� Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento; 

���� Sugerir programas de seguimento, através de gestão e monitorização estratégica. 

 

 

  



 
 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura                                     6                                             Câmara municipal de Faro 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

2. Avaliação Ambiental Estratégica 

2.1. Objetivo e Metodologia 

De acordo com Partidário (2007), a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é “…um facilitador estratégico de 

processos de sustentabilidade”, na medida em que permite a avaliação das prováveis oportunidades e riscos, 

considerando objetivos de desenvolvimento sustentável previamente definidos, resultantes de estratégias de 

desenvolvimento sectorial e territorial estabelecida em planos e programas. 

A AAE é entendida como a “identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente 

resultantes de um plano ou programa” (art. 2º do RJAAE). É um processo integrado no procedimento de tomada 

de decisão, oferecendo uma perspetiva transversal e promovendo uma abordagem estratégica, que se destina a 

incorporar uma série de valores ambientais, sociais e económicos nessa mesma decisão. Tem um caráter 

contínuo e sistemático, contribuindo para a “adoção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de 

medidas de controlo que evitem ou reduzam efeitos negativos significativos no ambiente decorrente da execução 

do plano” (RJAAE). 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, resulta da transposição da Diretiva 2001/42/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de julho de 2001, e corporiza num contexto jurídico-administrativo a avaliação 

ambiental de determinados planos e programas no ambiente. O grande objetivo destes instrumentos é assim 

estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e contribuir para a integração das considerações 

ambientais nas diversas fases de preparação de determinados planos e programas. 

Assim de acordo com o artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, estão sujeitos a AAE: 

• Os planos e programas para os setores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, 

gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou 

utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados 

nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação; 

• Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da Lista Nacional de Sítios, 

num Sítio de Interesse Comunitário, numa Zona Especial de Conservação ou numa Zona de Proteção 

Especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de fevereiro; 

• Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam enquadramento 

para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como suscetíveis de ter efeitos 

significativos no ambiente. 

 

Procura-se que a AAE para a revisão do PDM de Faro decorra de acordo com os critérios definidos pela 

International Association for Impact Assessment (IAIA, 2002), isto é, de forma iterativa, focada, verificável, 

orientada para a sustentabilidade, participativa e integrada. 

A metodologia desenvolvida tem por base não só as indicações presentes no Decreto-lei 232/2007 de 15 de 

junho, como as linhas de orientação presentes no “Guia de Melhores Práticas para Avaliação Ambiental 

Estratégica – Orientações Metodológicas para um pensamento estratégico em AAE” (APA, 2012), e no “Guia da 

Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território” (DGOTDU,2008)  
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A metodologia de AAE assenta sobre quatro componentes: componente técnica, componente de processo e a 

componente de comunicação. 

No que diz respeito à componente técnica, esta destina-se a assegurar a focagem técnica da AAE e determinar 

o seu alcance, a realizar a discussão de opções estratégicas, a avaliar as oportunidades e os riscos e a enunciar 

diretrizes que constituem recomendações da AAE e são objeto de verificação no seguimento da AAE. 

Relativamente à componente de processo, esta destina-se a assegurar a articulação entre o processo de AAE 

e o processo de planeamento ou programação, é vital para a criação de um diálogo permanente entre a AAE e o 

processo de decisão. 

Relativamente à componente institucional, esta destina-se a compreender o contexto institucional para a 

decisão. 

Por último, com a componente de comunicação e envolvimento, pretende-se assegurar que a AAE é 

acessível a todos os tipos de público interessado. 

A metodologia da AAE é constituída por três etapas sequenciais que, no âmbito do seu objetivo, interagem com 

o processo de elaboração do PMDF e permitem a participação e envolvimento das partes interessadas nessas 

mesmas etapas. As principais etapas são (Partidário, 2007; Cunha et al., 2008):  

1. Fatores Críticos para a Decisão (FCD) e Contexto para a AAE: 

a. Identificação do objeto de avaliação, dos FCD e dos objetivos da AAE; 

b. Proposta de estratégia de comunicação e envolvimento, mediante a identificação das ERAE e 

outras entidades relevantes; 

c. Elaboração do RFCD. 

2. Análise e Avaliação: 

a. Consideração de cenários futuros e respetivas opções e alternativas de desenvolvimento 

realizados/preconizadas pela CMF; 

b. Análise das principais tendências associadas aos FCD; 

c. Avaliação e comparação das opções estratégicas e do modelo territorial proposto, assim como 

das oportunidades e riscos resultantes; 

d. Proposta das bases do programa de acompanhamento de implementação do PDMF. 

e. Elaboração do RA e DA. 

3. Seguimento e Monitorização: 

a. Desenvolver o programa de acompanhamento no âmbito da participação institucional 

necessária a uma boa governança. 
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Etapa 1  

Análise de fatores 

críticos 

 

 1.1. Definição do 

objeto de avaliação, 

visão estratégica, 

objetivos e 

orientações 

1.2. Definição do 

quadro de referência 

estratégico da AAE 

 

 

�  � 

  
 

  

 
 �              � 

 

 
 

1.3. Definição dos fatores ambientais e de 

sustentabilidade, objetivos e indicadores 

relevantes para a AAE, nos quais se baseará a 

avaliação 

1.4. Definição do envolvimento público e 

institucional 

 

           �Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFCD)  

 

Etapa 2 

 Avaliação estratégica 

de impactes 

 
2.1. Avaliação da situação existente e análise 

de tendências  

 

 
 �   

 

�  2.2. Avaliação da revisão do PDM � 

 
 �   

 

 
 

2.3. Avaliação de impactes de natureza 

estratégica (oportunidades e riscos) 

 

 
 �   

 

 
 

2.4. Recomendações para a melhoria do PDM 

e para a sua gestão e monitorização 

estratégica. 

Estruturação do programa de seguimento da 

AAE com vista à gestão e monitorização 

ambiental estratégica do PDM 

 

        �  Relatório Ambiental (RA) da AAE      
 

� 
Etapa 2 

Relatório Ambiental 

Final 
 

Incorporação dos resultados da consulta 

pública no Relatório Ambiental  
� 

   � Relatório Ambiental Final 
 

 
Emissão da Declaração Ambiental 
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Etapa 3 

Seguimento e 

Monitorização 
 Acompanhamento e monitorização do PDM � 

Imagem 1 - Fase da Avaliação Ambiental Estratégica (adaptado de RFCD do QREN, 2006). 
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Etapa 1 – Definição do Âmbito e Alcance da AAE (RFCD) 

Em termos metodológicos, a fase de delimitação do âmbito e do alcance coincide com uma atividade inicial de 

caracterização e diagnóstico do processo de planeamento, da qual se destacam as seguintes iniciativas: 

���� Identificação de condicionalismos à ocupação, utilização e transformação do solo e justificação dos 

principais objetivos estratégicos do instrumento de gestão territorial;  

���� Construção do quadro de referência relativo a outros planos e programas com os quais os PMOT 

se devam compatibilizar; 

���� Reconhecimento dos problemas, ameaças e oportunidades em função do enquadramento territorial 

existente e dos objetivos estratégicos do Plano; 

���� Definição dos objetivos de desenvolvimento tendo em consideração a avaliação de impactes de 

todas as intervenções que se pretendem concretizar na área do Plano; 

���� Fixação das prioridades e das estratégias territoriais; 

���� Definição de uma estratégia ambiental em função das opções de desenvolvimento consideradas 

adequadas; 

���� Seleção dos Fatores Ambientais relevantes, com base nos elementos de diagnóstico que suportam 

a elaboração do plano, na legislação e informação de base aplicável e em indicadores de 

referência; 

���� Identificação e caracterização das questões ou critérios que devam ser avaliados, em matéria de 

sustentabilidade ambiental, recorrendo a indicadores. 

Desta forma, do momento de definição do âmbito resultará: 

���� A determinação do âmbito da avaliação ambiental a realizar, através do processo de análise que 

permite identificar os Fatores Críticos de Decisão e respetivos critérios de análise; 

���� A determinação do alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no Relatório 

Ambiental, através do estabelecimento de indicadores que permitam caracterizar a situação de 

referência e realizar um diagnóstico relativo a potenciais riscos ou oportunidades decorrentes dos 

efeitos esperados impostos pelas opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Faro 

 

A identificação dos Fatores Críticos de Decisão (FCD) resulta da análise e cruzamento dos seguintes elementos: 

• Questões estratégicas (QE) do PDMF, enquadrando a visão de futuro, as opções estratégicas de 

desenvolvimento e de modelo territorial e os objetivos que orientam o PDMF; 

• Quadro de Referência Estratégico (QRE), que apresenta o referencial de avaliação comparativamente 

ao que se pretende para o desenvolvimento futuro e enquadramento com políticas (europeias e 

nacionais), planos e programas relevantes; 

• Fatores ambientais (FA), nomeadamente os relevantes de entre os indicados no Artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. 
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Da análise das relações existentes entre as três componentes referidas, resultam os Fatores Críticos para a 

Decisão, que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade relevantes que servirão de base para a tomada 

de decisão (imagem 2).  

 

 

 

 

 

Imagem 2 - Representação esquemática em diagrama de Venn da definição dos FCD (adaptado de Partidário, 2007). 

 

Definidos os FCD, identificam-se os critérios de avaliação, os objetivos de sustentabilidade e os indicadores 

associados a cada fator, que irão contribuir para avaliar a viabilidade e sustentabilidade da estratégia 

preconizada nas grandes opções da proposta de revisão do PDM de Faro, facilitando a avaliação e contribuindo 

para uma tomada de decisão mais consciente e adequada.  

Os critérios de avaliação refletem as questões pertinentes associadas a cada FCD e sustentam a estrutura que 

permite uma abordagem temática com maior enfoque em cada um dos critérios.  

Para cada critério de avaliação são indicados os objetivos de sustentabilidade que deverão convergir para os 

objetivos que são preconizados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico para o 

PDM. São ainda fixados indicadores que permitem suportar a análise prevista no Relatório Ambiental. 

Nesta Fase será igualmente assegurada a participação de todas as partes interessadas. Assim, será 

determinado o contexto institucional – as Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) a 

envolver – bem como a estratégia de comunicação a efetuar durante as várias fases do processo, às ERAE e ao 

público em geral. Na estratégia de comunicação importa verificar o tipo de público a envolver, a forma de 

comunicação, o método e a calendarização. 

A 1ª Etapa foi materializada no Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFC), datada de julho de 2012, cujos 

pareceres se encontram no anexo I.  

 

 

 

 

QE 

QRE 

FA 

FCD 
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Etapa 2 – Elaboração do Relatório Ambiental  

A etapa 2 da AAE, consiste na elaboração do relatório ambiental que deve responder aos elementos solicitados 

pelo n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, designadamente: 

���� Uma descrição do conteúdo, dos principais objetivos do plano ou programa e a sua relação com 

outros planos e programas pertinentes; 

���� Os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e da sua provável evolução se não for aplicado 

o plano ou o programa; 

���� Os problemas ambientais existentes e relevantes para o plano e as características ambientais das 

zonas suscetíveis de serem afetadas; 

���� Os objetivos de proteção ambiental e de sustentabilidade, estabelecidos a nível nacional e regional, 

pertinentes para o plano e a forma como estes objetivos e todas as outras considerações ambientais 

foram tomadas em consideração durante a sua preparação; 

���� Os eventuais efeitos significativos no ambiente, incluindo questões como a população, a flora, o solo, 

a água, os fatores climáticos, o património cultural, incluindo o património arquitetónico, arqueológico 

e a paisagem, bem como a inter-relação entre os fatores supracitados; 

���� As medidas com vista a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar efeitos significativos 

adversos no ambiente resultantes da aplicação do plano; 

���� Um resumo não técnico das informações fornecidas ao abrigo das alíneas anteriores. 

Para a elaboração do Relatório Ambiental a metodologia a adotar irá envolver a integração dos seguintes 

elementos: 

���� Análise da avaliação da situação atual e das tendências de evolução na ausência do plano por Fator 

Crítico para a Decisão; 

���� Avaliação das opções estratégicas preconizadas no plano em termos de oportunidades e riscos para 

a sustentabilidade territorial; 

���� Proposta de diretrizes de planeamento, monitorização, gestão e avaliação. 

���� Estabelecimento de um quadro de governança para a ação; 

���� Estabelecimento de orientações para a implementação de um programa de seguimento, para 

acompanhamento do processo. 

A análise da situação atual de todos os critérios correspondentes aos FCD será sintetizada numa Análise SWOT, 

onde são identificadas as Forças (Strengths), as Fraquezas (Weaknesses), as Oportunidades (Opportunities) e 

as Ameaças (Threats). 

Solicitar novamente pareceres às Entidades com Responsabilidades Ambientais Especificas (ERAE) sobre o 

relatório ambiental. 



 
 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura                                     12                                             Câmara municipal de Faro 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

Depois de analisados, os pareceres emitidos serão incorporados no Relatório Ambiental final e será elaborado o 

Resumo Não Técnico de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

junho. 

O relatório ambiental final e o respetivo resumo não técnico acompanham a proposta de plano para discussão 

pública, por período não inferior a 30 dias. 

Do processo de AAE resulta uma Declaração Ambiental, elaborada pela entidade responsável pela elaboração 

do Plano (no presente caso a Câmara Municipal de Faro), que reflete a forma como as considerações ambientais 

são ponderadas durante a preparação e elaboração do Plano, incorporando o plano e as medidas de controlo. 

Esta declaração deverá conter: 

���� Uma síntese relativa às considerações ambientais que se encontram integradas no plano; 

���� As observações apresentadas pelas entidades consultadas na discussão pública e o resultado da 

respetiva ponderação; 

���� As razões que fundamentaram a aprovação do Plano Municipal de Ordenamento do Território à luz 

de outras alternativas razoáveis abordadas aquando da respetiva elaboração; 

���� As medidas de controlo previstas. 

A declaração Ambiental deve ser enviada pela entidade responsável pela sua elaboração à APA. Para além 

disso, a Declaração Ambiental deve ser disponibilizada ao público para a consulta através da página da internet 

do município. 

Fase 3 – Seguimento e Monitorização 

Esta fase tem como objetivo dar sequência a um programa de seguimento que deverá acompanhar o ciclo de 

planeamento durante o prazo de vigência do Plano e concretizar a sua aplicação. 

Este programa de seguimento é de importância fulcral para trabalhar as múltiplas dimensões de incerteza que 

caracterizam qualquer processo de decisão estratégico, e para poder continuar a assegurar o contributo da AAE 

na integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de decisão. 

Desta fase deverá resultar um Programa de Acão para a gestão ambiental e de sustentabilidade da estratégia, 

que inclui indicadores operacionais, medidas de gestão ambiental e de sustentabilidade destinadas a prevenir, 

reduzir e eliminar os efeitos negativos no ambiente que venham a ser identificados na avaliação ambiental 

(alínea f) do art.º 6.º do Decreto-Lei 232/2007), e um quadro institucional articulado com o da governância da 

implementação do Plano. 

Os resultados do controlo devem ser divulgados pela Câmara Municipal através de meios eletrónicos, 

atualizados com uma periodicidade mínima anual, e remetidos anualmente à Agência Portuguesa do Ambiente 

(artigo 11º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho). 

 

Relativamente à componente de comunicação, esta inclui desde a “consulta das entidades às quais, em 

virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, seja suscetível de interessar os efeitos ambientais 

resultantes da sua aplicação” (Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho), até à consulta pública do Relatório 

Ambiental.  
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3. Consulta Pública 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, a AAE requer que, antes da aprovação do projeto de 

plano ou programa e do respetivo relatório ambiental, a entidade responsável pela sua elaboração promova a 

consulta das entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, seja suscetível 

de interessar os efeitos ambientais resultantes da sua aplicação 

As entidades consultadas e que responderam no âmbito do RFCD, datado de julho 2012, encontram-se listadas 

na tabela 1. 

Tabela 1 – Entidades que responderam no âmbito da determinação do âmbito e do alcance da informação ambiental a 
tratar no Relatório Ambiental relativo à AAE da proposta de revisão do PDM de Faro. 

Entidade 

Agência Portuguesa do Ambiente – ARH Algarve 

Administração Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS – Algarve) 

Direção Regional de Economia do Algarve 

Direção Regional de Cultura do Algarve 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

 

No quadro seguinte é apresentado o resumo dos pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram no 

âmbito da consulta institucional sobre Relatório de Fatores críticos para a Decisão (junho 2012) e que 

apresentaram sugestões para serem incluídas no Relatório Ambiental, encontrando-se no Anexo A todos os 

pareceres recebidos. 

 

Tabela 2 – Resumo e analise dos pareceres emitidos pelas ERAE. 

Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Agência Portuguesa 
do Ambiente – ARH 
Algarve  

08 de abril 2014 

Ponto 3 

 “(…) O relatório ambiental deve avaliar, não só a 
relação dos instrumentos de gestão territorial 
aplicáveis com as propostas do PDM, como justificar as 
opções tomadas (…)” 

A AAE avaliará em termos de oportunidades e riscos as 
opções estratégicas da revisão do PDM. 

Ponto 3 

“(…) Contudo, considera-se que o “ Plano de Gestão 
das Bacias Hidrográficas que integram a Região 8 
(RH8, designado por PGHB das Ribeiras do Algarve, 
aprovado por resolução do concelho de Ministros n.º 
16-E/2013, de 22 de março 2013, disponível no sitio na 
Internet da Agência Portuguesa do Ambiente,I.P 
(APA,I.P.) constitui a fonte de informação a privilegiar 
(…)” 

Será considerado no Relatório Ambiental.  

Administração 
Regional de Saúde 
do Algarve, IP (ARS 
– Algarve) 

17 de abril 2014 

“(…) Sobre o Relatório em apreço nada há a opor, 
tendo em conta que a maioria das considerações 
versadas no parecer anterior da ARS Algarve, IP ( 
nº0054, de11.01.2012 foram aceites e incluídas na 
nova versão de relatório(…)” 
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Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Direção Regional de 
Economia do 
Algarve 

14 de abril 2014 

“(…)Relativamente ao Relatório de Fatores Críticos 
para a Decisão, nomeadamente quanto ao Quadro de 
Referência Estratégico, sugere-se: 

a) Incluir o Plano Estratégico para os Recursos 
Geológicos aprovado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.” 78/2012, de 11 de setembro. Salienta-se 
que a utilização sustentável dos recursos geológicos é 
um dos objetivos do Programa Nacional de Politica de 
Ordenamento do Território (PNPOT);  

b) Quanto ao Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas (PNAC) página 41- que se refira a Resolução 
do Conselho de Ministros n.” 13/2010, de 26 de 
novembro e que se substitua a expressão Limitar por 
Consolidar e reforçar a diminuição das emissões de 
GEE, uma vez que não faz sentido ter-se o hiato 2008-
2012 como exequível, quando se está em 2014;  

c) Na página 46, onde se refere o PO-Algarve 2007-
2013, deve-se ter em conta o PO-Algarve 2014-2020. 
(…)” 

Será considerado no Relatório Ambiental. 

Direção Regional de 
Cultura do Algarve 

22 de abril 2014 

Ponto 5.1 

“(…) a) Tabela 2 FCD – Desenvolvimento territorial e 
requalificação urbana – sugere-se a inclusão da 
renovação e valorização dos núcleos urbanos mais 
antigos ( e degradados), bem como da edificação em 
zonas especiais de proteção a bens imoveis, como 
fator de um ambiente territorial mais sustentável(…)” 

Considera-se que esta matéria está salvaguarda na 
avaliação do FCD - Valorização ambiental e cultural. 

Ponto 5.1 

“(…) b) Tabela 2 FCD – Valorização ambiental e 
cultural – nos recursos culturais propõe-se a 
explicitação do património cultural, que deverá incidir 
no património material ( arquitetura e arqueologia e 
bens moveis) e imaterial enquanto domínio dos bens 
culturais que identifica, distingue e valoriza o 
território/ ambiente(…)” 

Será considerado no Relatório Ambiental. 

Ponto 5.1 

“(…) c) Tabela 2 FCD – Ligação com a Ria Formosa – 
proe-se, na proteção ambiental a inclusão da 
compatibilização do património natural/ paisagem e 
do património arqueológico subaquático ou 
relacionado com o aproveitamento dos recursos 
hídricos(…)” 

Considera-se que esta matéria está salvaguarda na 
avaliação do FCD - Valorização ambiental e cultural, 
tendo em atenção a devida focalização necessária na 
AAE. 

Direção Regional de 
Cultura do Algarve 

22 de abril 2014 

Ponto 5.2 

“(…) No entanto, prõe-se que a paisagem a inclusão da 
paisagem no item <Valorização do património natural, 
cultural e paisagem e promoção> Também no item do 
desenvolvimento das atividades turísticas/Lazer, 
propõe-se que a  paisagem e o património sejam 
incluídos na valorização cultural <integrados na 
valorização natural e cultural nas componentes do 
património e da paisagem(…)” 

Será considerado no Relatório Ambiental. 

Ponto 5.3 

“(…) Assim, nos fatores ambientais propõe-se, 
também, a inclusão da paisagem e do património 
imaterial <património cultural ( inclui a vertente 
imaterial-PCI-arquitetónica, arqueológica e a 
paisagística(…)” 

Os fatores ambientais considerados na presente análise 
foram orientados por uma exigência legal e enquadram-
se no definido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 
junho, na alínea e), n.º 1, artigo 6º, no que respeita à 
“biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, 
solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens 
materiais, património cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, paisagem e a inter-relação 
entre todos estes fatores”. 

Ponto 5.4 

“(…) Na tabela 4 – Relação dos FCD com os fatores 
ambientais, em <fatores ambientais relevantes> 
propomos a, em todos, das áreas do património 
cultural – material e imaterial (…)” 

Os fatores ambientais considerados na presente análise 
foram orientados por uma exigência legal e enquadram-
se no definido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 
junho, na alínea e), n.º 1, artigo 6º, no que respeita à 
“biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, 
solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens 
materiais, património cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, paisagem e a inter-relação 
entre todos estes fatores”. 
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Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Direção Regional de 
Cultura do Algarve 

22 de abril 2014 

Ponto 6 

“(…) foi emitido parecer favorável condicionado ao 
documento Relatório de Fatores Críticos (…)” 

 

Direção Regional de 
Agricultura e Pescas 
do Algarve 

15 de abril 2014 

“(…) proponho emissão de parecer favorável ao 
Relatório de Fatores críticos (…)” 

 

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Algarve 

01 de abril 2014 

Ponto III –A – Analise do “Relatório Fatores Críticos 
para a Decisão” 

“(…) Acerca desta versão, considera-se que o 
“Relatório de Fatores críticos para a Decisão” indica 
as matérias necessárias e o grau de pormenorização 
adequadas para a revisão do PDM. (…)” 

 

Ponto III –A – Analise do “Relatório Fatores Críticos 
para a Decisão” 

A1 – Parecer direção de Serviços do Ambiente 

 “(…) Relativamente ao Relatório de Fatores críticos 
para a Decisão (…) considera-se que o mesmo dá 
cumprimento ao previsto na legislação em vigor, que 
os objetivos estão devidamente estruturados, com os 
critérios e indicadores de sustentabilidade.(…)” 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-
se em consideração as observações agora efetuadas, 
tendo desenvolvidas as atividades necessárias para o seu 
reforço. 

4. Participação Pública 

O Envolvimento Público e Institucional encontra-se definido de acordo com o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-

Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, bem como do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, após a elaboração do Relatório Ambiental, e previamente à sua aprovação, a proposta 

de plano, o Relatório Ambiental e o respetivo Resumo Não Técnico, serão objeto de Discussão Pública. 

A consulta pública durante o processo de desenvolvimento de uma Avaliação Ambiental Estratégica é faseada, 

sendo da responsabilidade da Câmara Municipal de Faro desenvolver os processos de consulta pública 

estabelecidos na legislação, nomeadamente: 

���� A Câmara Municipal de Faro deverá promover a consulta pública sobre o âmbito da AAE (Relatório de 

Fatores Críticos) às entidades com responsabilidades ambientais específicas (no mínimo), às quais 

possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano (de acordo com o n.º 3, 

artigo 5º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 58/2011 de 4 de maio); 

• As entidades a consultar deverão ser a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto 

de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Instituto da Água, as 

Administrações de Região Hidrográfica, as Comissões de Desenvolvimento Regional, 

a Autoridade Nacional de Proteção Civil, as Autoridades Regionais de Saúde, 

municípios limítrofes, entre outros (DGOTDU, 2008). 

���� Antes da aprovação do Plano e do respetivo Relatório Ambiental, a Câmara Municipal promove 

novamente a consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas, para emissão de 
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parecer (de acordo com o n.º 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei 58/2011 de 4 de maio); 

���� Concluído o período de acompanhamento a Câmara Municipal procede à abertura de um período de 

discussão pública, através de Aviso a publicar no Diário da República, tendo como objetivo recolher 

sugestões formuladas por associações, organizações ou grupos não governamentais, ou outras 

pessoas interessadas. A consulta pública e o prazo de duração são publicitados através de meios 

eletrónicos (página da internet da Câmara Municipal), e divulgados através da comunicação social. 

Durante o período de discussão pública, o projeto de Plano e respetivo Relatório Ambiental, assim como 

os pareceres da comissão de acompanhamento ou da CCDR, e os demais pareceres eventualmente 

emitidos, estão disponíveis ao público na Câmara Municipal, e noutros locais indicados pela autarquia 

(n.º 6, n.º 7 e n.º 8 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, articulado com o n.º 3 do 

artigo 77). 
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5. Considerações Finais 

O relatório de Fatores Críticos para a Decisão, de julho de 2012, foi alvo de pronuncia por parte das Entidade 

com Responsabilidade Ambientais Especificas, tendo sido referido no geral que o relatório indica as matérias 

necessárias e o grau de pormenorização adequadas para a revisão do PDM. 

As entidades consideram, ainda, que o mesmo dá cumprimento ao previsto na legislação em vigor, que os 

objetivos estão devidamente estruturados, com os critérios e indicadores de sustentabilidade. 

Assim, o Fatores Críticos para a Decisão, de julho de 2012, responde ao ponto do caderno de encargos em que 

é solicitado a ‘apresentação de proposta de definição de âmbito, dos objetivos da AAE, com base no relatório 

existente dos Fatores Críticos de Decisão.’ 

São cinco Fatores Críticos de Decisão considerados relevantes para a avaliação da sustentabilidade da proposta 

de revisão do PDM de Faro: Desenvolvimento territorial e requalificação urbana, Desenvolvimento 

socioeconómico e qualificação humana, Valorização ambiental e cultural, Ligação com a Ria Formosa e 

Energia e alterações climáticas 

O relatório ambiental será desenvolvido tendo em consideração os pareceres recebidos e a ponderação 

realizada pela equipa técnica da AAE. 

Neste âmbito, a proposta de revisão do PDM de Faro desenvolve-se contextualizada num referencial estratégico 

funcionando como um elemento celular/concelhio para a afirmação de uma política de ordenamento do território 

e desenvolvimento regional e socioeconómicos essenciais à afirmação da sustentabilidade local e da região. 
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Anexo 
 

 

Pareceres emitidos pelas ERAE sobre o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão de julho de 

2012. 

 

 

 



 
 

 

 

Plano Diretor Municipal Faro 

Avaliação Ambiental Estratégica | Relatório de Fatores Críticos 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 

 

 



 
 

 

Plano Diretor Municipal Faro

Avaliação Ambiental Estratégica | Fase 1 

 


