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1. ENQUADRAMENTO 

O presente Resumo Não TécnicoResumo Não TécnicoResumo Não TécnicoResumo Não Técnico (RNT) do Relatório Ambiental, faz parte integrante a 5ª Fase da 
elaboração do Plano de Urbanização (PU) da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do Pólo 
Tecnológico - UOPG3, e tem como objetivo fundamental, abordar de uma forma objetiva e clara, os pontos 
mais relevantes e os resultados obtidos no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

O enquadramento da AAE é dado pelo 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. No âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
a AAE encontra-se também prevista no referido Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro que determina 
que o PU deverá ser acompanhado, entre outros elementos, pelo relatório ambiental que deverá identificar, 
descrever e avaliar “(...) os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e 
as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos 
(...)” (Artigo 89.º). 

A metodologia desenvolvida para a AAE deste Plano de Urbanização cumpre, o disposto na legislação em 
vigor tendo ainda por base os guias publicados sobre essa matéria da APA e DGOTDU1. 

Nos termos da legislação em vigor pretende-se que a avaliação ambiental constitua um processo 
integrado, permitindo que as decisões estratégicas se enquadrem num contexto ambiental, de 
sustentabilidade e participativo (envolvendo a população e as entidades com responsabilidades sobre essa 
matéria2), e garantindo-se ainda que as consequências ambientais do Plano sejam previamente 
identificadas e avaliadas durante a fase de elaboração e antes da sua implementação.  

A AAE constituiu-se, por esse motivo, como um processo articulado com o processo de elaboração do 
Plano, nas suas diferentes fases, de modo a cumprir esse seu principal objetivo. 

A Figura seguinte apresenta a metodologia geral adotada para a presente AAE, em articulação com o 
procedimento de elaboração do PU, onde se destacam as seguintes fases:  

Figura Figura Figura Figura 1111|Metodologia geral do PU da UOP3|Metodologia geral do PU da UOP3|Metodologia geral do PU da UOP3|Metodologia geral do PU da UOP3    e respetiva AAEe respetiva AAEe respetiva AAEe respetiva AAE    

    

Nota: Nota: Nota: Nota: QREQREQREQRE: Quadro de Referência Estratégico; QEQEQEQE: Questões Estratégicas; FLFLFLFL: Fatores da 
Legislação; FCDFCDFCDFCD: Fatores Críticos para a Decisão; ERAEERAEERAEERAE: Entidades com responsabilidade Ambiental 
Específica; RNTRNTRNTRNT: Resumo Não Técnico    

 

                                                        
1 “Guia de Boas Praticas para a Avaliação Ambiental Estratégica”, (APA/M.R.Partidário/2007); “Avaliação Ambiental Estratégica dos 
Planos Municipais de Ordenamento do Território” (DGOTDU/2008) 
2 Ver Anexo 1  
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2. OBJETO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O objeto da presente Avaliação Ambiental Estratégica é o Plano de Urbanização da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão do Pólo Tecnológico – UOP3 (Faro). 

A área de intervenção deste Plano de Urbanização localiza-se em Gambelas, na freguesia de Montenegro, 
uma das quatro freguesias do concelho de Faro, que faz parte integrante da Região do Algarve. 

Ocupa uma área aproximada de 104,16 hectares e encontra-se limitada a Norte pela Rua das Margaridas 
até à Rua das Violetas e Rua das Hortênsias, a sul pela EN 125-10 e Rua Aquilino Ribeiro, a nascente pela 
Rua Abel Viana e a poente pela Rua Manuel Gomes Guerreiro (EM527-1).  

Localiza-se na proximidade de alguns equipamentos e infraestruturas estruturantes como o pólo da 
Universidade do Algarve (a norte), o Aeroporto de Faro (a sul) e ainda o Hospital Particular de Faro, 
beneficiando de uma boa acessibilidade à cidade de Faro, garantida pela EN 125-10. Realça-se ainda a sua 
proximidade ao Parque Natural da Ria Formosa (Oeste). 

No âmbito do processo de elaboração deste PU definiu-se um quadro geral de preocupações que serve de 
base para o estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento sustentável para essa parcela do 
território concelhio.  
 
Essa visão estratégica é suportada por seis questões estratégicas que dizem respeito às seguintes: 

1.1.1.1. DesenvolvDesenvolvDesenvolvDesenvolver uma área empresarial associada à investigação, inder uma área empresarial associada à investigação, inder uma área empresarial associada à investigação, inder uma área empresarial associada à investigação, indúúúústria e tecnologiastria e tecnologiastria e tecnologiastria e tecnologia, assente num 
tecido produtivo moderno, diversificado e com utilização de tecnologias sustentáveis; 
 

2.2.2.2. Promover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbanoPromover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbanoPromover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbanoPromover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbano existente assim como o 
remate dos mesmos e adequada transição entre as diferentes funções; 
 

3.3.3.3. Promover uma ocupação sustentável da área de intervençãoPromover uma ocupação sustentável da área de intervençãoPromover uma ocupação sustentável da área de intervençãoPromover uma ocupação sustentável da área de intervenção, garantindo a proteção dos recursos 
hídricos e o valor do solo, o adequado enquadramento paisagístico e assegurar a adequada transição 
entre o contexto urbano envolvente e a envolvente natural/rural, garantindo a prossecução dos 
princípios do desenvolvimento sustentável; 

 

4.4.4.4. Criar uma rede de percursos de mobilidade suaveCriar uma rede de percursos de mobilidade suaveCriar uma rede de percursos de mobilidade suaveCriar uma rede de percursos de mobilidade suave assim como circuitos alternativos de deslocação no 
interior da área de intervenção, que estejam integrados em corredores verdes de carácter estruturante 
e dinamizador das vivências urbanas da área de intervenção; 

 

5.5.5.5. Melhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanasMelhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanasMelhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanasMelhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanas necessárias para o seu 
adequado funcionamento, reformular e hierarquizar a rede viária, como opção de qualificação e 
funcionalidade urbana; 

 

6.6.6.6. Prever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletivaPrever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletivaPrever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletivaPrever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletiva, 
programados em conformidade com as necessidades identificadas. 

 

No cumprimento desta perspetiva, e tendo por base os objetivos de sustentabilidade definidos e os 
constrangimentos e as potencialidades pré-existentes, o modelo de ocupação do território vão estruturar-
se, de acordo com as funções a desenvolver, em quatro grandes categorias de espaços e num conjunto de 
subcategorias de espaço, tal como identificados na Figura e na Tabela seguintes. 
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Figura Figura Figura Figura 2222|Planta de Zonamento do PU|Planta de Zonamento do PU|Planta de Zonamento do PU|Planta de Zonamento do PU    

                 
Fonte| Relatório/Proposta de Plano. 2018 
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TTTTabela abela abela abela 1111|Qualificação funcional do solo urbano|Qualificação funcional do solo urbano|Qualificação funcional do solo urbano|Qualificação funcional do solo urbano    

Qualificação FuncionalQualificação FuncionalQualificação FuncionalQualificação Funcional Subcategoria funcionalSubcategoria funcionalSubcategoria funcionalSubcategoria funcional Área (m2)Área (m2)Área (m2)Área (m2) %%%% 

ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS 
HABITACIONHABITACIONHABITACIONHABITACIONAISAISAISAIS    
Espaços que se destinam 
sobretudo ao uso habitacional 
e que integram também 
outros usos compatíveis e de 
apoio a essa função. Ex.: 
equipamentos coletivos de 
apoio à função habitacional, 
serviços, comércio e 
estabelecimento de 
restauração e bebidas 

Espaços Habitacionais Tipo 1 (EH1) 

(espaços de baixa densidade, tipologia unifamiliar e uso habitacional 
predominante) 

183 267,30 

40,80 

Espaços Habitacionais Tipo 2 (EH2) 

(espaços de média densidade com predominância de habitações coletivas, 
com estabelecimentos de comércio e serviços de proximidade) 

93 622,30 

 

Espaços Habitacionais Consolidados (EHC) 

(espaços já existentes com uso maioritariamente residencial) 
89 037,00 

ESPAÇOS DE ACTIVIDADES ESPAÇOS DE ACTIVIDADES ESPAÇOS DE ACTIVIDADES ESPAÇOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICAS    

Espaços de acolhimento de 
atividades económicas e que 
integram outros usos 
compatíveis como os 
equipamentos de coletivos, 
comércio e serviços 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 1 (AE1) 

(espaço destinado a atividades ligadas à investigação, desenvolvimento e 
inovação tecnológica) 

66 308,00 

40,20 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 (AE2) 

(espaços destinados a acolher edifícios de indústria, serviços e escritórios 
destinados principalmente à atividade de pequenas e médias empresas) 

219 529,60 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 (AE3) 

(espaços destinados à implantação de armazéns e oficinas destinados a 
acolher indústrias, incluídas nos estabelecimentos industriais de tipo III) 

36 236,20 

Espaços de Atividades Económicas Consolidados (AEC) 

(espaços já existentes) 
38 619,00 

ESPAÇOS DE USO ESPECIALESPAÇOS DE USO ESPECIALESPAÇOS DE USO ESPECIALESPAÇOS DE USO ESPECIAL – Equipamentos (espaços destinados à instalação de serviços privados de 
utilização coletiva com função cultural, de recreio e lazer, desportiva e turísticos, estruturantes ao nível concelhio e 
regional) 

33 282,80 3,70 

ESPAÇOS VERDESESPAÇOS VERDESESPAÇOS VERDESESPAÇOS VERDES (espaços de atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto, cultura e de enquadramento 
paisagístico e ambiental) 137 117,60 15,30 

          

TotalTotalTotalTotal  897 019,80 100,0 

                                                                                             Fonte| Relatório/Proposta de Plano. 2018 
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3. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

A avaliação ambiental estratégica teve por base os Fatores Críticos para a Decisão que correspondem a 
um conjunto de fatores fundamentais que organizam a avaliação estratégica e são definidos em função das 
características e da especificidade e da escala do objeto de avaliação.  
 
A esses fatores críticos foram atribuídos critérios que correspondem a questões que, e face às 
características e à especificidade do PU são consideradas pertinentes e que vão permitir estruturar a 
análise. 
 
Esses Fatores Críticos para a Decisão, e respetivos critérios, dizem respeito aos seguintes: 
 
 
� FFFFATOR ATOR ATOR ATOR CCCCRÍTICO RÍTICO RÍTICO RÍTICO QQQQUALIDADE UALIDADE UALIDADE UALIDADE AAAAMBIENTAL MBIENTAL MBIENTAL MBIENTAL UUUURBANARBANARBANARBANA    E E E E PPPPAISAGEMAISAGEMAISAGEMAISAGEM    

No âmbito do PU pretende-se promover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido 
urbano existente, requalificar a paisagem, promover e avaliar a existência de espécies com interesse 
comunitário e espécies prioritárias para a conservação e promover uma ocupação sustentável do 
território em causa.    

Desta forma, pretende-se analisar de que forma o PU em causa poderá vir a contribuir para a 
qualificação desse território, quer através da transformação de componentes associadas ao seu 
ambiente físico quer através da introdução de parâmetros de qualidade e de valorização ambiental, 
centrados essencialmente na infraestruturação básica, na qualificação do edificado, do património 
arqueológico e do espaço público, na minimização de riscos e conflitos identificados e supressão de 
carências, condição indispensável para a promoção da qualidade ambiental do território em causa e 
consequentemente, para a promoção da qualidade de vida da população residente e dos utentes desse 
território.    

Face ao exposto, para este fator crítico consideraram-se os seguintes critérios: Qualidade Ambiental, 
Paisagem e Qualidade de Vida. 

 
 
� FFFFATOR ATOR ATOR ATOR CCCCRÍTICO RÍTICO RÍTICO RÍTICO DDDDESENVOLVIMENTO ECONESENVOLVIMENTO ECONESENVOLVIMENTO ECONESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ÓMICO E ÓMICO E ÓMICO E PPPPOTENCIAL HUMANOOTENCIAL HUMANOOTENCIAL HUMANOOTENCIAL HUMANO 

Na conceção de um Pólo Tecnológico está implícito a criação de condições que permitem o 
desenvolvimento e a modernização do tecido empresarial local, municipal e até mesmo regional. Por 
outro lado este tipo de estruturas, encontra-se associado a uma potenciação da qualificação dos 
recursos humanos decorrentes da produção de serviços/produtos de elevado valor acrescentado, 
intensivos em tecnologia de ponta.  

Assim, pretende-se analisar de que forma o PU em causa poderá vir a contribuir para alterar/promover a 
estrutura empresarial nomeadamente através da captação de empresas I&D. Pretende-se igualmente 
avaliar de que forma poderá vir a contribuir para o desenvolvimento de medidas que promovam o 
potencial humano nomeadamente através da qualificação dos recursos humanos e da estrutura de 
emprego.  

Face ao exposto, para este fator crítico consideraram-se os seguintes critérios: Estrutura Empresarial e 
I&D, Qualificação dos Recursos Humanos e Emprego. 
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� FFFFATOR ATOR ATOR ATOR CCCCRÍTICO RÍTICO RÍTICO RÍTICO MMMMOBILIDADE E OBILIDADE E OBILIDADE E OBILIDADE E AAAACESSIBICESSIBICESSIBICESSIBILIDADELIDADELIDADELIDADE 

A área de intervenção do Plano possui uma boa acessibilidade externa, carecendo no entanto de 
intervenção ao nível da rede de distribuição e acesso local e ao nível da mobilidade. 

Desta forma, pretende-se analisar de que forma o PU em causa poderá vir a contribuir para estruturar as 
ligações viárias internas e sua relação com o exterior, assim como para a promoção de uma mobilidade 
urbana sustentável.  

Face ao exposto, para este fator crítico considerou-se o seguinte critério: Mobilidade e Acessibilidade 

 

No quadro seguinte apresenta-se, e para cada fator crítico selecionado, os critérios já mencionados, os 
indicadores e respetivos objetivos e metas de referência identificados. 

Os indicadores de avaliação permitem e no âmbito da avaliação ambiental do plano, estabelecer o seu 
nível de pormenorização. Os objetivos e metas de referência estabelecidos, correspondem a objetivos e 
metas definidos nos documentos estratégicos identificados no QRE ou a objetivos, opções e metas 
políticas (nomeadamente as definidas no âmbito do PU), a limiares legais ou outros valores de referência 
que vão permitir avaliar a distância entre os resultados dos indicadores apresentados e esses níveis 
desejados. 

 

Tabela 2|Critérios, Indicadores de Avaliação, Objetivos e Metas de Referência 

FACTORES FACTORES FACTORES FACTORES 
CRÍTICOCRÍTICOCRÍTICOCRÍTICOSSSS    PARA PARA PARA PARA 

A DECISÃOA DECISÃOA DECISÃOA DECISÃO 

CRITÉRIOS DE CRITÉRIOS DE CRITÉRIOS DE CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO INDICADORES DE AVALIAÇÃOINDICADORES DE AVALIAÇÃOINDICADORES DE AVALIAÇÃOINDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
OBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIAOBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIAOBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIAOBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIA 

Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade 
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 
Urbana e Urbana e Urbana e Urbana e 
PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    

Qualidade 
Ambiental 

Qualidade do Ar Cumprimento dos valores limite legais estabelecidos 
para os parâmetros de qualidade de ar 

Qualidade da Água 

(superficial, subterrânea, consumo) 

Proteger, melhorar e recuperar as massas de águas 
superficiais e subterrâneas com o objetivo ambiental de 

alcançar um “Bom Estado” ecológico e químico das 
águas (PNA/DQA) 

Assegurar o cumprimento das normas de qualidade das 
águas para consumo humano (ENDS/legislação em 

vigor) 

Quantidade de RSU produzidos e destino 
Redução dos valores de produção anuais de RU/Reforço 

da reciclagem (PERSU) Capitação RSU 

Consumo energia final Reforçar a diversificação das fontes de energia primária 
e aumentar a eficiência energética (PNAEE) 

Nº de ocorrências verificadas 
(Riscos Naturais e Tecnológicos) 

Redução/eliminação do número de ocorrências 

(PROT/PMEPC) 

Elementos com interesse patrimonial 
identificados 

Valorização e dinamização do Património Histórico-
Cultural (PROT) 

Paisagem 

 

Evolução da Paisagem Qualificar a Paisagem (EDT Algarve) 

Estrutura Ecológica Urbana 
Evitar a fragmentação de ecossistemas e habitats e 

assegurar a sua conservação/ Implementar a Estrutura 
Ecológica Urbana (PV Faro) 

Espaços verdes de utilização pública 
Criação e valorização de espaços verdes de utilização 

coletiva  
(EDT Algarve)  

Qualidade de 
vida 

Capitação espaços verdes Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável 
(PNPOT/PROT) 

Taxa de cobertura das Infraestruturas de 
abastecimento de água e de drenagem e 

tratamento de águas residuais 

Garantir que a generalidade da população é servida por 
sistemas de abastecimento de água e de drenagem e 
tratamento de águas residuais com elevado nível de 
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qualidade (ENDS) 

Densidade dos edifícios Assegurar a qualificação do território (QREN) 

População a viver em zonas de conflito 
(Ruido) 

Diminuição da exposição da população ao ruído e 
cumprimento dos valores limite legais (Legislação em 

vigor) 

 

Tabela 2| Critérios, Indicadores de Avaliação, Objetivos e Metas de Referência (cont.) 

FACTORES FACTORES FACTORES FACTORES 
CRÍTICOCRÍTICOCRÍTICOCRÍTICOSSSS    PARA A PARA A PARA A PARA A 

DECISÃODECISÃODECISÃODECISÃO 

CRITÉRIOS DE CRITÉRIOS DE CRITÉRIOS DE CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO INDICADORES DE AVALIAÇÃOINDICADORES DE AVALIAÇÃOINDICADORES DE AVALIAÇÃOINDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    E METAS DE REFERÊNCIAE METAS DE REFERÊNCIAE METAS DE REFERÊNCIAE METAS DE REFERÊNCIA 

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 
Económico e Económico e Económico e Económico e 

Potencial HumanoPotencial HumanoPotencial HumanoPotencial Humano    

Estrutura 
Empresarial e 

I&D 

N.º de estabelecimentos instalados 
por ramo de atividade 

 

Robustecer e qualificar a economia (PROT) 

Volume de negócios das empresas 
sediadas no concelho 

N.º de empresas I&D Competitividade com base na inovação e no 
conhecimento (PROT) 

Qualificação 
dos Recursos 

Humanos 

Potencial Ativo Qualificado Valorizar os recursos humanos e criar mais 
competências  

(EDT Algarve) Habilitações académicas da 
população residente 

Emprego 

Evolução do emprego por ramos de 
atividade 

Valorizar os recursos humanos e criar mais 
competências  

(EDT Algarve) Taxa de atividade 

Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e 
AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade    

Mobilidade  

e 

Acessibilidade 

Evolução da repartição modal dos 
movimentos pendulares 

Potenciar a transferência modal do transporte 
individual para o público, pedonal e bicicleta (PMS 

Faro) 

Rede de transportes públicos Ajustar a oferta de carreiras/serviços e frequência às 
necessidades locais (PU) 

Estrutura da Rede viária Concretizar a estrutura da rede viária prevista (PU) 

Extensão de percursos pedonais e 
ciclovias 

Conseguir redes funcionais e atrativas para os 
modos pedestre e ciclista (PMS Faro) 
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4. AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RISCOS PARA OS FATORES CRÍTICOS 

CONSIDERADOS 

A avaliação das oportunidades e riscos potenciais que se colocam ao desenvolvimento sustentável desta 
parcela do território concelhio, permitiu identificar e avaliar para cada fator crítico considerado, os efeitos 
ambientais mais significativos decorrentes da implementação da proposta do PU. 
 
A tabela seguinte permite sintetizar os efeitos ambientais (as oportunidades e riscos) mais significativos 
decorrentes da implementação das questões estratégicas do PU, em relação aos Fatores Críticos 
considerados.  

 

Tabela 3| Identificação das Oportunidades e Riscos para os Fatores Críticos considerados 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS 
DO PU (QE)DO PU (QE)DO PU (QE)DO PU (QE)    

FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOFACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOFACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOFACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO    

Qualidade Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental Urbana e 
PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem 

Desenvolvimento Económico eDesenvolvimento Económico eDesenvolvimento Económico eDesenvolvimento Económico e    
Potencial HumanoPotencial HumanoPotencial HumanoPotencial Humano    

Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e 
AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade    

Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental 

PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem 
Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade 

de vidade vidade vidade vida 

Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura 
Empresarial Empresarial Empresarial Empresarial 

e I&De I&De I&De I&D    

Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 
Recursos Recursos Recursos Recursos 
HumanosHumanosHumanosHumanos    

    

EmpregoEmpregoEmpregoEmprego    
Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e 

AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade    

QE1QE1QE1QE1    

Desenvolver uma área 
empresarial associada 

à investigação, 
industria e tecnologia 

++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    

QE2QE2QE2QE2    

Promover a 
reestruturação, 
renovação e a 

consolidação do tecido 
urbano 

++++    ++++    ++++    ++++    0000    ++++    ++++    

QE3QE3QE3QE3    
Promover uma 

ocupação sustentável 
da área de intervenção 

++++    ++++    ++++    ++++    0000    ++++    ++++    

QE4QE4QE4QE4    
Criar uma rede de 

percursos de 
mobilidade suave 

++++    ++++    ++++    ++++    0000    0000    ++++    

QE5QE5QE5QE5    

Melhorar os níveis de 
cobertura por parte das 

principais 
infraestruturas urbanas 

++++    ++++    ++++    ++++    0000    0000    ++++    

QE6QE6QE6QE6    

Prever zonas para 
novas unidades de 
equipamentos e de 

estabelecimentos de 
utilização coletiva 

++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    

 (+) Oportunidade; (-) Risco; (0) Sem relação direta 

 
Face aos resultados da tabela anterior, deteta-se que as questões estratégicas da proposta do PU 
relativamente aos Fatores Críticos considerados, podem gerar um impacte global positivo e 
consequentemente gerar importantes oportunidades para essa parcela do território concelhio. 
 
Não se observa a ocorrência de riscos diretos. 
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4.1. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E RISCOS PARA O FATOR CRÍTICO QUALIDADE AMBIENTAL 

URBANA E PAISAGEM 

Face aos resultados da tabela anterior deteta-se que as questões estratégicas em causa, estreitamente 
associadas e dependentes umas das outras, podem vir a gerar, e relativamente ao fator crítico considerado 
(e atendendo ao atual “estado” da área em causa) um impacte global positivo, criando um conjunto 
importante de oportunidades que vão permitir assegurar a qualidade ambiental e a valorização/recuperação 
e consolidação da paisagem urbana do território em causa e consequentemente, assegurar a qualidade de 
vida da população residente e dos utentes dessa área. 

Pela oportunidade que conferem, destacam-se as questões estratégicas diretamente relacionadas com a 
transformação e ocupação do solo (Questões Estratégicas 1, 2, 3 e 6).  

As questões estratégicas relacionadas com a tipologia de intervenção urbana prevista (QE 1, 2 e 6) 
conferem em conjunto, a oportunidade de se alterar a atual situação de descaracterização e de 
fragmentação do território em causa e de se promover uma nova imagem e uma nova identidade que 
decorre da consolidação e qualificação da área urbana, da adoção de um modelo de desenvolvimento 
qualificado e especializado e da integração de equipamentos de utilização coletiva enquadrados numa 
estrutura verde consolidada, promovendo uma significativa melhoria ambiental e paisagística também com 
benefícios ao nível da qualidade de vida da população residente e dos utentes dessa área.  

O zonamento previsto vai permitir eliminar a proximidade atualmente existente entre diferentes usos, 
agrupando-os em espaços funcionalmente homogéneos e vai permitir estabelecer a sua separação física 
nomeadamente entre os Espaços Habitacionais e os Espaços de Atividades Económicas e entre os 
diferentes espaços de Atividades Económicas.  

Essa separação física efetua-se através da implementação de eixos viários arborizados (alguns integrando 
troços da rede ciclável proposta). Os Espaços de Atividades Económicas encontram-se ainda delimitados 
por Corredores Verdes de Proteção e Enquadramento que correspondem, a zonas non aedificandi com 
uma largura de 15 a 20 metros delimitada a partir do limite da parcela, revelando uma intenção clara de 
separação dos usos (ex.: residencial/atividades económicas) através dessa barreira física, ambiental, visual 
e acústica. Estas medidas tem um importante impacto ao nível da qualidade ambiental e paisagística e na 
qualidade de vida da população. 

O Regulamento do Plano estabelece ainda, que os usos compatíveis com os Espaços de Atividades 
Económicas dizem respeito as atividades industriais, de armazenagem e logística, comércio, restauração e 
bebidas, e as secções acessórias de fabrico e serviços com capacidade de inovação, sendo admitidos 
outros usos de terciário, como, turismo, cultura e equipamentos, bem como espaços especiais, 
decorrentes da necessidades da organização do espaço urbano, podendo acolher como usos compatíveis 
os equipamentos de utilização coletiva numa percentagem igual ou inferior a 15% da área total de 
construção. 

Estabelece ainda que, sem prejuízo do disposto para cada categoria e subcategoria de solo, a instalação 
de qualquer uso compatível com o uso predominante, só pode ocorrer desde que não decorram riscos 
para a segurança de pessoas e bens, nem prejuízos de ordem funcional, ambiental e paisagística.  
 
Ao nível das atividades económicas privilegia ainda a instalação de indústrias limpas e de inovação 
tecnológica incluídas nos tipos 2 e 3 definidos no Regime de Exercício da Atividade Industrial (REAI) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de Outubro, cuja instalação e funcionamento deverá 
obedecer ao estipulado na legislação em vigor. Não permite a instalação dos estabelecimentos de tipo 1, 
que envolvem um risco elevado. 
 
Essas intervenções, constituem-se como um fator fundamental para a qualificação, atratividade e 
diferenciação dessa área, condição indispensável para a sustentabilidade e competitividade do território em 
causa e para o sucesso dos investimentos previstos. 
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A Questão Estratégica 3 (QE 3) vai ainda permitir a consolidação de um modelo de desenvolvimento 
ambientalmente sustentável assente na compatibilização das componentes ambiental, paisagística, urbana, 
económica e social destacando-se ao nível das intervenções previstas, a implementação da estrutura verde 
que vai dar continuidade à estrutura ecológica municipal. 

Essa estrutura verde, assegura a presença de um sistema natural contínuo que permite o funcionamento e 
desenvolvimento dos ecossistemas, promovendo a biodiversidade, proporcionando estabilidade física e 
paisagística e a sustentabilidade ecológica do território em causa, contribuindo ainda para uma melhoria da 
qualidade do ar (sumidouro de carbono), qualidade sonora e minimização dos riscos naturais, contribuindo 
para criar deste modo, um ambiente urbano de qualidade que promove a qualidade de vida dos residentes 
e dos utentes deste território.  

De forma a preservar a permeabilidade do solo e a minimizar o impacto da expansão urbana no território, a 
proposta urbanística respeita o sistema hídrico e morfológico existente, adota índices de construção 
moderados e apoia-se na estrutura verde para efeitos de enquadramento ambiental e paisagístico e como 
elemento qualificador e unificador do espaço urbano.  

O PU estabelece ainda um conjunto de medidas de recuperação da linha de água que atravessa esse 
território introduzindo mecanismos de estabilização e proteção das margens adjacentes, eliminando 
situações de degradação do solo (erosão) e respeitando a zona potencialmente inundável. Introduz ainda 
bacias de retenção destinadas a reduzir o impacto dos caudais de ponta e a fazer uma descarga na linha 
de água mais uniforme, controlada reduzindo o risco de potenciais situações de cheias e inundações.  

A intervenção prevista ao nível da recuperação e estabilização da estrutura verde com a introdução de um 
coberto vegetal com características de maior estabilidade e diversidade em associação com áreas limpas e 
regadas, com acessos, e a implementação de infraestruturas de rega necessárias ao seu suporte e de 
infraestruturas de combate aos incêndios, vão também permitir reduzir o potencial risco de incêndio 
florestal que afeta a área em causa. 

Este modelo de desenvolvimento assegura ainda, o respeito pelos valores patrimoniais existentes no 
território em causa, tendo-se localizado na Planta de Condicionantes os dois sítios arqueológicos 
identificados. O Regulamento do Plano estabelece ainda, a necessidade da presença de um 
arqueólogo/técnico especializado quando for iniciado o processo de urbanização de forma a assegurar o 
acompanhamento arqueológico nas ações de desmatação e de movimentação dos solos nesses locais 
(onde estejam integrados os sítios arqueológicos) e assegurar, a avaliação do estado de conservação 
desses sítios e caso se justifique, a identificação de medidas para a sua salvaguarda e proteção articuladas 
com a solução urbanística proposta. 

As restantes questões (Questões Estratégicas 4 e 5) complementam as questões estratégicas apontadas 
anteriormente. 

A QE4, ao promover uma mobilidade suave no interior do território em causa, vai permitir atenuar os riscos 
decorrentes da expansão do tráfego viário nomeadamente ao nível da poluição ambiental, visual e sonora, 
que teriam implicações diretas ao nível da qualidade ambiental e paisagística e na qualidade de vida da 
população residente e dos utentes. 

Através da QE5, a cobertura pretendida ao nível da rede de infraestruturas vai permitir minimizar o impacto 
da expansão urbana sobre o território em causa contribuindo para evitar potenciais disfunções ambientais 
normalmente associadas à pressão sobre os recursos e sua contaminação, permitindo ainda melhorar a 
qualidade de vida da população e dos utentes da área em causa. 

Essa infraestruturação do território vai ainda contribuir para eliminar as anomalias detetadas e relacionadas 
com insuficiências da rede pública de saneamento e da impermeabilização das fossas sépticas que 
conduzem à contaminação dos lençóis freáticos. Contribui ainda, para o encerramento de furos/captações 
atualmente existentes nessa zona (utilizados sobretudo para rega), salvaguardando-se a fragilidade do 
sistema aquífero em causa.  

Os acréscimos previstos ao nível do consumo da água irão ser colmatados com o reforço da rede de 
abastecimento de água já existente, a qual será dimensionada em função da expansão urbana prevista, 
motivo pelo qual não se prevê que se venham a estabelecer riscos ao nível da disponibilidade hídrica e do 
aquífero local. 
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A rede de drenagem de águas residuais e pluviais vai ainda permitir eliminar disfunções ambientais e 
situações de risco natural (inundações) atualmente existentes nomeadamente associadas ao escoamento 
das águas para a ribeira do Vale das Almas.  
 
Apesar de se prever um acréscimo ao nível dos consumos energéticos e a expansão da rede já existente, a 
proposta do PU integra no seu conceito e desenho urbano princípios da construção sustentável e de boas 
práticas ambientais que corresponde a um conceito associado à ocupação pretendida para a área em 
causa (centro tecnológico, de investigação e desenvolvimento). Ao nível do sistema de iluminação pública 
prevê-se a colocação de projetores equipados com Leeds, de forma a diminuir o consumo energético. 

Ao nível das infraestruturas viárias, e prevendo-se um acréscimo do tráfego rodoviário, o PU introduz um 
conjunto de medidas de forma a minimizar esse efeito ao nível do ruído e da qualidade do ar e do seu 
impacto na paisagem nomeadamente através da arborização das vias (criando barreiras de redução da 
propaganda do som que funcionam igualmente como sumidouro de carbono) e da redução da dimensão 
dos canais rodoviários e colocação de barreiras de redução da velocidade, estabelecendo ainda regras 
para o estacionamento e a criação de parques de estacionamento dissuasores.  
 
Promove ainda a mobilidade suave dentro da área em causa, introduzindo a circulação pedonal e ciclável, 
o comboio ligeiro e promove o sistema de Bus Rapid Transit (BRT) de forma a libertar a área em causa da 
exclusiva circulação automóvel. 
 
Face ao exposto, conclui-se que os potenciais riscos riscos riscos riscos que decorrem da expansão urbana encontram-se 
acautelados no plano.  

O PU considera esses riscos, desenvolvendo medidas que promovem a sua eliminação ou minimização 
pelo que se conclui, que as questões estratégicas da proposta do PU relativamente ao fator crítico 
considerado geram um impacto global positivo. 

 

 

4.2. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E RISCOS PARA O FATOR CRÍTICO DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E POTENCIAL HUMANO 

Tal como a tabela anterior o demonstra, destacam-se as Questões Estratégicas 1 e 6 (QE1, QE6), pela 
oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidade que conferem aos critérios considerados. 
 
No âmbito da QE1, a criação de um Pólo Tecnológico representa uma oportunidade de se alterar/dinamizar 
a estrutura empresarial local e de atrair empresas especializadas e de incentivar a criação de emprego 
diretamente dirigida para uma população mais qualificada. Indiretamente, e pela atratividade territorial que 
cria, representa ainda uma oportunidade para potenciar o surgimento de novos sectores de atividades, 
outras empresas, serviços em outros sectores a montante e a jusante dessas atividades empresariais mais 
especializadas, com consequente impacto ao nível da criação de emprego. 
 
Destacam-se também, as Questões Estratégicas 2 (QE 2) e 6 (QE 6) as quais se relacionam com a 
reestruturação, renovação e consolidação da imagem urbana e com a oferta de um espaço e 
equipamentos coletivos públicos que potenciam o seu caráter de centralidade e que se constituem como 
um fator fundamental para a atratividade dessa área urbana, criando condições e espaços atrativos para as 
empresas, e espaços de residência e de lazer de qualidade para os recursos humanos potenciando ainda, 
a criação de emprego. Indiretamente, e dependendo da tipologia dos equipamentos a instalar, poderão 
ainda criar-se condições para a qualificação dos recursos humanos. 

A Questão Estratégica 3 (QE 3) confere a oportunidade de integrar nas intervenções previstas, estratégias 
de sustentabilidade as quais, e juntamente com as Questões Estratégicas 4 (QE 4) e 5 (QE 5) - que ao 
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intervirem ao nível da infraestruturação do território - se traduzem numa qualificação global do território 
criando condições de suporte às funções urbanas, evitando situações de conflito e disfunções ambientais 
que poderão decorrer dessa expansão urbana, traduzindo-se numa qualidade ambiental e paisagística 
fundamental e indispensável para a captação de empresas e consolidação da estrutura empresarial 
pretendida.  
 
Indiretamente e através das intervenções previstas (a criação de estruturas e equipamentos de apoio ao 
parque urbano e o afluxo de residentes) criam-se ainda condições favoráveis à captação de recursos 
humanos (residentes e trabalhadores) e consequentemente, à criação de emprego. 
 
Tal como a Matriz anterior o demonstra, as questões estratégicas do PU não potenciam riscos riscos riscos riscos para o fator 
crítico considerado. 

 

 

4.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E RISCOS PARA O FATOR CRÍTICO MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE 

Tal como a tabela anterior demonstra, as questões estratégicas estabelecidas para o PU potenciam várias 
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades para o fator crítico considerado. 
 
Pela oportunidade que conferem, destacam-se as questões estratégicas diretamente relacionadas a 
implementação do modelo urbano pretendido (QE 1, 2 e 6) que estabelece como condição indispensável 
para a sua qualificação e funcionalidade (e consequentemente, para a futura atratividade desse território), a 
necessidade de se implementar um sistema de acessibilidades e de mobilidade sustentável, funcional e 
articulado com as necessidades das funções urbanas instaladas. 
 
A promoção de uma ocupação sustentável da área de intervenção (QE 3) confere a oportunidade de se 
introduzirem preocupações ambientais e de sustentabilidade na programação das acessibilidades e 
mobilidade previstas para a área de intervenção do PU, nomeadamente ao nível do dimensionamento das 
vias (e no desenho urbano em geral), promovendo-se a implementação de soluções funcionais e ajustadas 
às necessidades em causa sem se descurar a sensibilidade do território e o impacto da construção dessas 
infraestruturas viárias ao nível dos recursos, assegurando ainda um conjunto de medidas que conjuguem 
uma boa gestão dessas infraestruturas, do tráfego automóvel e do estacionamento e um eficiente sistema 
de transportes públicos, promovendo ainda outros modos alternativos (QE4) nomeadamente de mobilidade 
suave integrados no sistema de transportes: vias pedonais, ciclovias, o comboio ligeiro e promove o 
sistema de Bus Rapid Transit (BRT). 
 
A infraestruturação do território prevista (QE 5) nomeadamente através da implementação de uma 
hierarquia viária constitui-se ainda, como uma oportunidade fundamental para a organização, qualificação e 
funcionalidade do território em causa e consequentemente, para uma melhoria da mobilidade e 
acessibilidade indispensáveis por sua vez, para a implementação da imagem urbana pretendida. 
 
Face às intervenções previstas, os potenciais riscosriscosriscosriscos identificados para o fator crítico considerado, e que se 
relacionam essencialmente com os efeitos decorrentes a expansão urbana prevista nomeadamente ao nível 
do acréscimo de utentes/residentes (sem ofertas ajustadas de transportes) e o aumento de tráfego,    
encontram-se acautelados no plano pelo que se conclui, que as questões estratégicas da proposta do PU 
relativamente ao fator crítico considerado geram um impacto global positivo. 
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5. DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO 

As diretrizes de seguimento apresentadas no âmbito da presente avaliação ambiental, tem como objetivo 
identificar um conjunto de medidas e ações a desenvolver de forma a assegurar um bom desempenho 
ambiental do PU de acordo com os objetivos de sustentabilidade definidos.  

A sua identificação foi realizada com base nos resultados da presente AAE e, em particular, com base nos 
resultados da avaliação das oportunidades e dos riscos, definindo-se três categorias fundamentais: 

� Diretrizes de planeamento e gestão  

� Diretrizes de monitorização 

� Diretrizes de governança 

 

5.1. DIRETRIZES DE PLANEAMENTO E GESTÃO  

As diretrizes de planeamento e gestão correspondem a um conjunto de orientações identificadas como 
fundamentais que deverão ser integradas nas ações de planeamento subsequentes à aprovação do Plano, 
ou a serem asseguradas no âmbito do modelo de gestão previsto para o território em causa. 

 

5.1.1. FATOR CRÍTICO QUALIDADE URBANA AMBIENTAL E PAISAGEM 

Identificam-se como fundamentais as seguintes orientações: 

• Elaborar um relatório periódico do estado da qualidade do ar, integrando a avaliação da qualidade do ar 
ambiente, diagnóstico de causas e magnitude de efeitos, incluindo a identificação de fenómenos locais de 
poluição e de transporte de poluentes, bem como programas de atuação; 
 

• Elaborar um relatório periódico do estado da qualidade da água (superficial e subterrânea e para consumo 
humano), integrando a avaliação da qualidade, diagnóstico de causas e magnitude de efeitos, bem como de 
programas de atuação;    

    
• Elaborar um relatório periódico relativo à evolução dos níveis freáticos, integrando a avaliação desses níveis, 

diagnóstico de causas e magnitude de efeitos, bem como de programas de atuação; 
 

• Assegurar que antes da construção do edificado, seja efetuado um inventário das captações de água 
subterrânea existentes na área intervencionada e envolvente imediata e medição do nível piezométrico, de 
modo a permitir criar medidas que permitam minimizar o impacto sobre os recursos hídricos subterrâneos; 

 
• Assegurar a aplicação de boas práticas ambientais e dos princípios de construção sustentável; 

 
• Garantir o cumprimento da legislação em vigor relativa à certificação energética dos edifícios; 

 
• Implementar um sistema de iluminação pública mais eficiente do ponto de vista energético; 

• Promover ações de fiscalização e vigilância ao nível da cobertura e da eficácia das infraestruturas de 
abastecimento e de saneamento; 
 

• Promoção da reciclagem, reutilização e/ou valorização dos resíduos produzidos assegurando a implantação 
adequada (localização e número) de ecopontos na área de intervenção; 
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• Assegurar a manutenção dos espaços verdes, garantindo que a rega seja efetuada sem afetação dos 
recursos hídricos subterrâneos e que não sejam utilizados de forma indevida fertilizantes e produtos 
fitossanitários que possam contaminar o aquífero, a linha de água e os solos em causa; 
 

• Promover na seleção de espécies vegetais a utilizar nos espaços verdes, a utilização de espécies herbáceas e 
arbustivas e arbóreas autóctones, bem adaptadas às condições edafoclimáticas locais; 

 
• Na arborização dos eixos viários deverá considerar-se, e além da utilização de árvores e arbustos de espécies 

autóctones, e sempre que oportuno e possível, as espécies mais adequadas para desempenhar a função de 
barreira acústica e também de sumidouro de dióxido de carbono; 

 
• Assegurar a avaliação do estado de conservação dos sítios arqueológicos identificados e promover a 

identificação de medidas para a sua salvaguarda e proteção articuladas com a solução urbanística proposta; 
 

• Promoção, desenvolvimento e responsabilização da população residente e dos utentes da área em causa, 
através de ações de sensibilização ambiental para a implementação de boas práticas ambientais na vida 
diária; 

 
• Promover a responsabilidade ambiental das iniciativas empresariais assegurando a adoção de sistemas de 

gestão ambiental. 
 

 

5.1.2. FATOR CRÍTICO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E POTENCIAL HUMANO 

Identificam-se como fundamentais as seguintes orientações: 

• Promover uma política seletiva de atração e fixação de empresas privilegiando a instalação de empresas de 
base científica e tecnológica, ambientalmente responsáveis e que promovam a empregabilidade local, de 
forma a dar cumprimento efetivo aos objetivos de responsabilidade social subjacentes ao desenvolvimento 
sustentável pretendido; 
 

• Potenciar a relação entre o Pólo Tecnológico e a rede de ensino superior existente procurando atrair e fixar 
recursos humanos qualificados e formados no concelho; 
 

• Criar mecanismos de cooperação com outros centros de inovação e com o tecido empresarial. 
 

 

5.1.3. FATOR CRITICO MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Identificam-se como fundamentais as seguintes orientações: 

• Acompanhar a implementação da estratégia de mobilidade definida para o território em causa, promovendo 
em simultâneo um conjunto campanhas de sensibilização da população residente e dos utentes da área em 
causa, para a adoção de uma mobilidade mais sustentável; 
 

• Acompanhar a implementação da rede de transportes públicos proposta e avaliar a taxa de cobertura e níveis 
de satisfação; 
 

• Avaliar a oferta de estacionamento face à procura, de forma a identificar potenciais pontos de conflito; 
 

• Promover ações de sensibilização da população residente e dos utentes da área em causa para a adoção de 
meios de mobilidade suave. 
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5.2. DIRETRIZES DE MONITORIZAÇÃO 

No âmbito da presente avaliação ambiental considera-se indispensável a monitorização de um conjunto de 
indicadores para que se proceda ao acompanhamento dos efeitos da execução do plano no território em 
causa, e se tenha capacidade de avaliar a sustentabilidade da estratégia definida. 

Na tabela seguinte, são apresentados os indicadores de monitorização selecionados e correspondentes 
objetivos e metas previstas, assim como as unidades de medida desse indicador, a periodicidade proposta 
e as eventuais fontes de informação. O seu âmbito territorial refere-se à área de intervenção do PU 
podendo, no entanto, essa avaliação ser alargada em função das características do indicador e dos 
objetivos da avaliação pretendida. 

Por abordarem questões fundamentais que se colocam ao território em causa, considera-se pertinente que 
os indicadores de monitorização integrem a maioria dos indicadores de avaliação já apresentados (Tabela 
2), permitindo estabelecer um quadro de evolução e de seguimento que se considera importante no 
contexto da avaliação ambiental estratégica e posterior execução do PU. 



gustavo da cunhagustavo da cunhagustavo da cunhagustavo da cunha    ––––    design & consulting groupdesign & consulting groupdesign & consulting groupdesign & consulting group    

gustavo da cunhagustavo da cunhagustavo da cunhagustavo da cunha    ––––    consultoresconsultoresconsultoresconsultores 

 

Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Resumo Não Técnico                                                                                                                                                                                                                      17 
  

 
Tabela 4| Indicadores de Monitorização 

FATORES 
CRÍTICOS 
PARA A 

DECISÃO 

INDICADORES  
DE  

MONITORIZAÇÃO 

OBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIA * 
UNIDADE DE  

MEDIDA PERIODI- 
CIDADE 

FONTE DE 
INFORMAÇÃO 

Qu
al

id
ad

e 
Am

bi
en

ta
l U

rb
an

a 
e 

Pa
is

ag
em

 

Qualidade do Ar 
Cumprimento dos valores limite legais 

estabelecidos para os parâmetros de qualidade 
de ar (legislação em vigor) 

Nº dias em que 
excedeu as 

normas 
Anual 

CCDR, APA, 
Autarquia 

Qualidade da Água 

(superficial, subterrânea, consumo) 

Alcançar um “Bom Estado” ecológico e químico 
das águas (PNA/DQA) 

Assegurar o cumprimento das normas de 
qualidade das águas para consumo humano 

(ENDS/legislação em vigor) 

Classes de 
Qualidade/ 

% de análises 
em 

incumprimento 
ao VMA 

Anual APA, CCDR, FAGAR 

Disponibilidade Hídrica 
Acompanhar as disponibilidades hídricas/ 

Sustentabilidade Ambiental (PROT) 
m3 

Anual APA, CCDR 

Quantidade de RSU produzidos e destino 
Redução dos valores de produção anuais de 

RU/Reforço da reciclagem (PERSU) 
Ton./ % 

Anual INE, APA, ALGAR 

Consumo final de energia por fonte Redução do consumo final de energia (ENDS) % Anual DGEG, Autarquia 

Edifícios com certificação energética Promoção da Eficiência Energética (ENE) % 5 anos DGEG, ADENE 

Nº de ocorrências verificadas 
 (Riscos Naturais e Tecnológicos) 

Redução/eliminação do número de ocorrências 
(PROT/PMEPC) 

Nº Anual 
ICNF, APA, 

ANPC,CCDR, 
Autarquia 

Elementos com valor Patrimonial 
identificados 

Valorização e dinamização do Património 
Histórico- Cultural (PROT) 

Nº 5 anos DGPC, Autarquia 

Taxa de cobertura e de eficácia das 
Infraestruturas de abastecimento de água 

e de drenagem e tratamento de águas 
residuais 

Garantir que a população é servida por sistemas 
de abastecimento de água e de drenagem e 

tratamento de águas residuais com elevado nível 
de qualidade (ENDS) 

 

% Anual 
INE, DGEG, FAGAR, 
Águas do Algarve 

População a viver em zonas de conflito 
(Ruido) 

Cumprimento dos valores limite legais 
(Legislação em vigor) 

% Anual 
APA, CCDR, 

Autarquia 

Taxa de ocupação dos equipamentos de 
utilização coletiva propostos 

Cumprimento das normas em vigor (ex-
DGOTDU) 

% Anual Autarquia 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 E
co

nó
m

ic
o 

e 
Po

te
nc

ia
l H

um
an

o 

N.º de estabelecimentos instalados na 
área do PU por ramo de atividade 

 

Robustecer e qualificar a economia (PROT) 

Nº 
Anual INE, Autarquia 

Volume de negócios das empresas 
sediadas na área de intervenção do PU  

€ 5 anos INE, Autarquia 

N.º de empresas I&D na área de 
intervenção do PU 

Competitividade com base na inovação e no 
conhecimento (PROT) 

Nº Anual INE, Autarquia 

Habilitações académicas da população a 
trabalhar nas empresas instaladas na 

área do PU 

Valorizar os recursos humanos e criar 
competências  

(EDT Algarve) 

% 
Anual INE, Autarquia 

População residente local a trabalhar nas 
empresas/estabelecimentos instaladas na 

área do PU 

Assegurar maior empregabilidade 

(PE Faro) 

% 
Anual INE, Autarquia 

M
ob

ili
da

de
 e

 A
ce

ss
ib

ili
da

de
 

Evolução da repartição modal dos 
movimentos pendulares  

Potenciar a transferência modal do transporte 
individual para o público, pedonal e bicicleta 

(PMS Faro) 

% 
Anual 

CCDR, empresas 
que operam no 

concelho  

Taxa de cobertura da Rede de transportes 
públicos 

Ajustar a oferta de carreiras/serviços e 
frequência às necessidades locais (PU) 

% Anual 
IMTT, empresas que 
operam no concelho 

Taxa de Execução da Rede viária 
proposta 

Concretizar a estrutura da rede viária proposta 
(PU) 

% 5 anos Autarquia 

Taxa de ocupação média nos parques de 
estacionamento propostos 

Ajustar a oferta de lugares de estacionamento à 
procura (PU) 

% 
Anual 

Empresa 
responsável pela 

gestão dos parques 

Taxa de Execução da Rede de percursos 
pedonais e ciclovias 

Conseguir redes funcionais e atrativas para os 
modos pedestre e ciclista (PMS Faro) 

% 5 anos CCDR, Autarquia 

Nota (*): As siglas referem-se aos documentos integrados no QRE e ao PU do Pólo Tecnológico 
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5.3. DIRETRIZES DE GOVERNANÇA 

O êxito da implementação do PU depende do envolvimento e da estreita colaboração entre as várias 
entidades intervenientes nesse processo e da criação de condições favoráveis ao seu desempenho. 

Identificam-se por esse motivo, as entidades que, e face aos seus domínios de intervenção e às 
oportunidades e riscos de sustentabilidade identificados, se considera que poderão vir a desempenhar um 
papel estratégico na implementação do PU e que poderão contribuir para uma melhor governança no 
âmbito da sua implementação. 

Neste contexto, surge como entidade fundamental, a Câmara Municipal de Faro. 

Definem-se de seguida, as orientações gerais para uma governança de sucesso: 
 

Tabela 5|Quadro de Governança para a Acção 

ENTIDADES ORIENTAÇÕES 

Autarquia  

Câmara Municipal de Faro 
(CMF) 

• Promover em parceria com as entidades competentes ações de vigilância e controle que 
permitam prevenir a ocorrência de riscos (naturais, tecnológicos) e conflito (ruído)  

• Assegurar em colaboração as entidades competentes, uma correta e eficaz 
infraestruturação do território e processos eficazes ao nível da recolha e do tratamento 
dos resíduos sólidos urbanos 

• Assegurar a implementação da Estrutura Ecológica Local e promover a sua articulação 
com o território adjacente de forma a garantir a continuidade dos processos ecológicos à 
escala municipal e supra municipal 

• Assegurar a execução da solução urbanística prevista no Plano de uma forma integrada 
no suporte biofísico 

• Promover a implementação e adoção de políticas e medidas que criem incentivos para 
melhor eficiência energética e que promovam o uso de fontes renováveis de energia 

• Promover e apoiar os processos de participação pública 

• Promover ações de informação e de sensibilização das populações 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada  

Outras Entidades  

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR Algarve) 

Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Direção Geral do Território 
(DGT)  

Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) 

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

• Implementar as medidas e recomendações identificadas nos planos, programas e 
documentos estratégicos  

• Promover ações de monitorização e manter atualizados esses resultados (nomeadamente 
ao nível da qualidade do ar e da qualidade da água, ruído) 

• Apoiar tecnicamente a autarquia local 

• Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada  

Direção Geral do Património 
Cultural (DGPC) 

• Apoiar a avaliação do estado de conservação dos sítios arqueológicos 
identificados e caso se justifique, identificar medidas para a sua salvaguarda e 
proteção 

• Disponibilizar informação atualizada 
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ENTIDADES ORIENTAÇÕES 

 
FAGAR / ERSAR/ ALGAR 

• Assegurar o funcionamento, cobertura e a eficácia das infraestruturas existentes 

• Promover ações de vigilância e monitorização 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada 

 

Tabela 6|Quadro de Governança para a Acção (cont.) 

ENTIDADES ORIENTAÇÕES 

Outras Entidades  

Direção Regional de Economia 
(DRE) 

• Monitorizar e acompanhar todo o processo de licenciamento industrial 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada 

 

Instituto do Emprego e 
Formação Profissional  

(IEFP) 

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

• Executar políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional 

• Responder às necessidades das entidades empregadoras em termos de recrutamento e 
seleção de profissionais 

Instituto de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à 

Inovação (IAPMEI) 

• Divulgar e promover o acesso aos sistemas de incentivos existentes 

• Apoiar as empresas ao nível da assistência e inovação empresarial e da dinamização do 
empreendedorismo  

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada  

Universidade do Algarve 
(UAlg) 

Centro Regional para a Inovação 
do Algarve (CRIA) 

• Criação de uma rede de cooperação com o tecido empresarial e com outros centros de 
investigação e inovação  

• Criar iniciativas que promovam o emprego de alunos qualificados nas empresas locais 

• Promover o aparecimento de empresas de base tecnológica 

Entidades/Associações 
Empresarias 

• Adotar práticas diárias e comportamentos que promovam a valorização ambiental e 
energética 

• Cumprir os requisitos exigidos ao nível das políticas de certificação de qualidade 

•  Promover a responsabilidade social das iniciativas a desenvolver 

População  

População em geral • Participar nos processos de consulta pública  

• Adotar práticas diárias e comportamentos que promovam a valorização ambiental, 
cultural e energética 

• Manter vigilância sobre a área em causa de forma a alertar para comportamentos não 
adequados em termos de ambiente e de sustentabilidade 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tal como a AAE demonstra, a proposta do PU, e porque assenta num profundo diagnóstico do território em 
causa (e envolvente) e se enquadra nas estratégias e orientações municipais e supramunicipais, constitui-
se como uma oportunidade para alterar a tendência negativa da expansão urbana que ocorre atualmente 
nesse território. 

Constitui-se sobretudo, como uma oportunidade para potenciar os pontos fortes e as oportunidades e para 
minimizar ou eliminar os pontos fracos e ameaças que se manifestam nesse território e na sua envolvente 
imediata, realçando-se a oportunidade que decorre de intervir em simultâneo, ao nível das diferentes 
componentes do planeamento e ordenamento do território, tendo por base objetivos ambientais e de 
sustentabilidade. 

De fato, e tal como a presente avaliação realça, os efeitos positivos que decorrem da implementação das 
opções estratégicas do PU permitem concluir que o plano se enquadra numa perspetiva de 
sustentabilidade conseguindo-se atingir um equilíbrio global entre os aspetos socioeconómicos, ambientais 
e culturais. Os potenciais efeitos negativos detetados relacionam-se com a expansão urbana prevista e os 
seus efeitos e pressão sobre o território em causa e seus recursos, efeitos esses, já acautelados no plano.                            

Salienta-se no entanto, a fragilidade dos recursos hídricos e a necessidade da sua proteção. Esta constitui-
se como a principal fragilidade deste território e para a qual a proposta do PU desenvolve um conjunto de 
propostas e medidas que vão permitir eliminar riscos e potenciais conflitos, no futuro.  

Essas preocupações deverão no entanto ser reforçadas em Regulamento (ex.: interditando a captação de 
águas subterrâneas para a rega dos espaços verdes e a utilização fertilizantes e produtos fitossanitários 
que possam contaminar o aquífero, linha de água e solo) de forma a enquadrar as fases de planeamento 
posteriores realizadas a uma escala mais pormenorizada (Plano de Pormenor/projeto, e/ou estudos 
ambientais tal como previstos na legislação em vigor) onde deverão ser desenvolvidos projetos de detalhe 
e de especialidade ao nível da construção do edificado, das infraestruturas urbanas e da estrutura verde, 
de forma a contribuir para a salvaguarda desse recurso. 

No quadro de desenvolvimento sustentável que se pretende, e face às orientações estabelecidas a nível 
nacional e superior e aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos no PU, considera-se 
ainda relevante que sejam desenvolvidas um conjunto de orientações que enquadrem as questões 
relacionadas com a construção sustentável, a eficiência energética e promoção do uso de fontes 
renováveis de energia. 

A especificidade deste PU e da intervenção delineada faz assim prever, que seja necessário garantir um 
acompanhamento permanente da sua implementação e a sua monitorização.  

Faz ainda prever que venha a ser necessário desenvolver uma forte articulação e diálogo com todos os 
agentes e entidades com responsabilidade e competência sobre o território concelhio. 

No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese da situação atual do território em causa para os fatores 
críticos e critérios selecionados assim como a indicação das tendências de evolução sem a proposta de 
PU e o impacto que se prevê, com a implementação do PU. 

Nesse âmbito, e na ausência das intervenções preconizadas no PU, será assim de prever, a manutenção 
do estado atual ou um afastamento progressivo desta parcela do território concelhio, em relação aos 
objetivos e metas fixados em matéria de ambiente e sustentabilidade. 

Nesse caso, manter-se-ão os pontos fracos e as ameaças identificadas, acentuando-se a vulnerabilidade 
do território em causa, com consequências negativas não só a nível ambiental e paisagístico mas também, 
ao nível da estrutura socioeconómica local (e concelhia), da mobilidade e da acessibilidade e do 
ordenamento do território em geral e da qualidade de vida da população, destacando-se as seguintes: 
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Ao nível do Factor Crítico Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem 

• Manutenção do atual modelo de expansão urbana com ausência de espaços públicos qualificados e aumento 
da pressão e afetação dos recursos, e da degradação do ambiente e paisagem 

• Crescente fragilidade do recurso água (poluição, sobre-exploração, declínio níveis piezométricos) 

• Degradação dos ecossistemas, perda de biodiversidade com inevitável degradação da qualidade do 
ambiente e da paisagem com consequente desvalorização socioeconómica do espaço e progressiva 
degradação da qualidade de vida da população residente 

• Potencial agravamento dos níveis sonoros e da qualidade do ar decorrentes do natural aumento do fluxo de 
tráfego e ausência de infraestruturas viárias e de oferta de estacionamento dimensionados para esse efeito 

• Agravamento das situações de risco identificadas relacionadas com a suscetibilidade do território à ocorrência 
de incêndios florestais e risco de cheias 

• Perda de valores patrimoniais 

 

Ao nível do Factor Crítico Desenvolvimento Económico e Potencial Humano: 

• Manutenção do atual cenário de expansão urbana com consequências ao nível da baixa atratividade territorial 
e desvalorização socioeconómica da área em causa 

 
• Consequente ausência de dinâmica económica e de investimento que se traduz numa ausência de 

oportunidades de emprego e acréscimo da saída de população ativa 
 

• Fuga da população com níveis de escolaridade mais elevados 

• Deslocação de oportunidades de investimento dirigidas para outras áreas do concelho ou para os concelhos 
envolventes beneficiando de outras oportunidades oferecidas e espaços qualificados 

 

Ao nível do Factor Crítico Mobilidade e Acessibilidade: 

• Ausência de hierarquia viária com implicações ao nível da sua funcionalidade e desarticulação com a rede viária 

envolvente 

• Opção crescente pelo transporte privado/inevitável aumento do tráfego viário 

• Descaraterização e saturação das vias locais 

• Acentuam-se as carências de estacionamento 

• Oferta de transporte público coletivo desajustada 

• Ausência de oferta modos alternativos de transporte (ex.: modo ferroviário) 

• Ausência de condições para a circulação pedonal e de bicicletas. 

 

Deste modo, constituindo-se a Proposta do PU, como um instrumento de gestão territorial fundamental e 
essencial para a resolução dos constrangimentos e ameaças identificadas no território e para a promoção 
do seu desenvolvimento sustentável, prevê-se que o mesmo venha a ter, e tal como já referido, um impacto 
global positivo. 
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Tabela 7| Síntese da Avaliação Ambiental Estratégica 

FatoFatoFatoFatores Críticos res Críticos res Críticos res Críticos 
para apara apara apara a    

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    CritériosCritériosCritériosCritérios    
Situação Situação Situação Situação 

AAAAtualtualtualtual    

    Tendências de EvoluçãoTendências de EvoluçãoTendências de EvoluçãoTendências de Evolução    

    Sem proposta Sem proposta Sem proposta Sem proposta 
do PUdo PUdo PUdo PU    

Com a Com a Com a Com a 
PPPProposta roposta roposta roposta do do do do 

PUPUPUPU    

Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade 
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 
Urbana e Urbana e Urbana e Urbana e 
PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    

Qualidade Ambiental                 

Paisagem                 

Qualidade de Vida                 

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 
EEEEconómicoconómicoconómicoconómico    e e e e 

PotPotPotPotencial encial encial encial 
HumanoHumanoHumanoHumano    

Estrutura Empresarial e I&D                 

Qualificação dos Recursos Humanos                 

Emprego                 

Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e 
AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade    

Mobilidade e Acessibilidade                 

    
LLLLegenda:egenda:egenda:egenda:    

SSSSituação ituação ituação ituação AtualAtualAtualAtual    
(afastamento/aproximação 

dos objetivos e metas) 

Muito Muito Muito Muito 
DistanteDistanteDistanteDistante    

DistanDistanDistanDistantetetete    PróximoPróximoPróximoPróximo    
Muito Muito Muito Muito 

próximopróximopróximopróximo    

 

Tendências de evoluçãoTendências de evoluçãoTendências de evoluçãoTendências de evolução    
(afastamento/aproximação 

dos objetivos e metas)    

NegativaNegativaNegativaNegativa    
 (afastamento)    

Sem Sem Sem Sem 
alteração alteração alteração alteração 

significativasignificativasignificativasignificativa 

PPPPositivaositivaositivaositiva    
 

(aproximação)    
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ANEXO 1 – Entidades consultadas   
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Entidades Entidades Entidades Entidades com Responsabilidadcom Responsabilidadcom Responsabilidadcom Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) e Ambiental Específica (ERAE) e Ambiental Específica (ERAE) e Ambiental Específica (ERAE) e outras entidades consultadase outras entidades consultadase outras entidades consultadase outras entidades consultadas: 

AFN – Autoridade Florestal Nacional 

ANA Aeroportos 

ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

ANPC/CDOS – Autoridade Nacional de Proteção Civil/Comando Distrital de Operações de Socorro 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH Algarve – Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do Algarve 

CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

CMF – Câmara Municipal de Faro 

DRE Algarve – Direção Regional de Economia do Algarve 

DREALG - Direção Regional de Educação do Algarve 

FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos 

Globalgarve  – Agência de Desenvolvimento Regional do Algarve 

ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

UA - Universidade do Algarve 

 


