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XII.1.1. INTRODUÇÃO 
 
 
O conceito de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) surgiu no contexto de um projeto europeu 
de investigação em 1989 e foi definida como “as avaliações ambientais adequadas a políticas, planos 
e programas [...] com uma natureza mais estratégica do que aquelas aplicáveis a projetos individuais 
[...] provavelmente diferindo destas em diversos aspetos importantes” (Wood e Djeddour, 1989 citados 
por PARTIDÁRIO, 2012). 
 
Esta natureza estratégica relaciona-se com um pensamento estratégico marcado (PARTIDÁRIO, 
2012): 
 
1. por uma visão com objetivos de longo prazo; 
2. pela flexibilidade para lidar com sistemas co2.9mplexos e com um elevado grau de incerteza; 
3. pela capacidade de adaptação a contextos e circunstâncias dinâmicas; 
4. por ser fortemente focalizado no que realmente importa (tempo, espaço e perspetivas). 
 

A AAE age estrategicamente, assumindo um papel facilitador no processo de decisão e 
acrescentando, por isso, valor a esse processo, na medida em que ajuda a criar um contexto de 
desenvolvimento para a sustentabilidade, integrando as questões ambientais e de sustentabilidade 
na decisão e avaliando opções estratégicas de desenvolvimento face às condições de contexto 
(PARTIDÁRIO, 2012). 
 
No contexto nacional, a AAE, como vulgarmente é denominada a Avaliação Ambiental de Planos e 
Programas (AA), tal como consagrada no DL n.º 232/2007, de 15 de junho1 (RJAAE) tem sido um 
requisito obrigatório desde a sua publicação sendo definida como “a identificação, descrição e 

                                                             
1 Transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 2001/42/CE, de 27 de junho, e foi alterado pelo DL n.º 58/2011, de 4 de maio. 
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avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, 
realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa e antes de o 
mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um 
relatório ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na decisão 
final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final”. 
 
Nos termos deste diploma, os procedimentos de elaboração, acompanhamento, participação pública 
e aprovação dos instrumentos de gestão territorial, deverão incorporar uma análise sistemática 
dos seus efeitos ambientais, determinando também quais os planos e programas sujeitos a AA. O 
RJIGT2, por sua vez, procede à aplicação da AA, no âmbito do sistema de gestão territorial em 
articulação com o RJAAE. De acordo com este, a entidade responsável pela elaboração do plano ou 
programa deve: 
 
1. determinar o âmbito da avaliação ambiental e a pormenorização da informação a incluir no 

Relatório Ambiental; 
2. preparar o Relatório Ambiental; 
3. consultar as entidades públicas com responsabilidade ambiental específica no âmbito da 

avaliação ambiental no que se refere ao âmbito da avaliação ambiental e à pormenorização da 
informação a incluir no Relatório Ambiental; 

4. consultar as entidades públicas com responsabilidade ambiental específica e o público 
interessado, bem como outros países potencialmente afetados, sobre o Relatório 
Ambiental; 

5. divulgar a informação relativa à decisão, através da Declaração Ambiental; 
6. proceder à monitorização dos efeitos ambientais resultantes da aplicação e execução do plano 

ou programa; 
7. verificar a qualidade do Relatório Ambiental. 
 
É neste contexto que decorre a elaboração do Relatório dos Fatores Críticos para a Decisão 
(RFCD) da Avaliação Ambiental Estratégica da revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do 

                                                             
2 DL n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação atual conferida pelo DL n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 
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Alentejo (PDMVA), cuja elaboração é da responsabilidade da respetiva câmara municipal. Dá-se 
assim cumprimento ao estipulado no n.º 1 do art.º 5º do RJAAE relativamente à determinação do 
âmbito da avaliação, bem como ao alcance e nível de pormenorização da informação a incluir 
no relatório ambiental. E, com este âmbito, segue a proposta de PARTIDÁRIO (2012) para a 
utilização de um novo léxico de forma a criar pensamento estratégico em AAE, substituindo assim a 
terminologia usada tradicionalmente em Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)3. 
 
A revisão do PDMVA encontra-se sujeita a um processo de avaliação ambiental de acordo com o n.º 
1 do art.º 3.º do RJAAE, uma vez que corresponde a um plano que visa o ordenamento urbano e rural 
ou a utilização dos solos e constitui enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a 
AIA, de acordo com o DL 69/2000, de 3 de maio. 
 
A identificação dos FCD tem como objetivo estabelecer o âmbito e alcance da AAE e decorre da 
definição de um quadro de referência estratégico da AAE (QRE), da determinação das questões 
estratégicas (QE) da revisão do PDMVA e da determinação dos fatores ambientais (FA) 
significativos. No âmbito do estabelecimento dos FCD cabe ainda a definição das autoridades 
competentes e do público relevante para o envolvimento e participação no processo de AAE da 
revisão do PDMVA. 
 
O relatório dos FCD destina-se ainda a promover a consulta às entidades que em virtude das suas 
responsabilidades ambientais específicas, seja suscetível de interessar os efeitos ambientais 
resultantes da aplicação da revisão do PDMVA.  
 
Nos capítulos XII.1.1 e XII.1.2 é apresentada a introdução, objetivos e metodologia da AAE; os 
capítulos XII.1.3., XII.1.4. e XII.1.5. debruçam-se sobre as questões estratégicas, o quadro de 
referência estratégico e as questões ambientais e de sustentabilidade, enquanto o capítulo XII.1.6. 
expõe os fatores críticos para a decisão e respetivos objetivos ambientais e de sustentabilidade e 
indicadores. O capítulo XII.1.7. refere os aspetos relacionados com o envolvimento público e 

                                                             
3 No modelo estratégico em AAE proposto por PARTIDÁRIO (2012), a expressão Fatores Críticos para a Decisão substitui a Definição 
de Âmbito usada tradicionalmente em AIA. 
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institucional e o capítulo XII.1.8. apresenta uma proposta de estrutura do Relatório Ambiental. No 
capítulo XII.1.9. têm lugar as considerações finais e no capítulo XII.1.10 é apresentada a bibliografia 
de referência e os diplomas legais consultados. O Anexo I expõe o âmbito e os principais objetivos 
e/ou linhas de ação dos documentos considerados no quadro de referência estratégico. 
 
 

XII.1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DA AAE 
 
 
A AAE, numa abordagem de pensamento estratégico, visa, em geral, três objetivos muito concretos 
(PARTIDÁRIO, 2012): 
 
1. encorajar a integração ambiental e de sustentabilidade (incluindo os aspetos biofísicos, sociais, 

institucionais e económicos), estabelecendo as condições para acomodar futuras propostas de 
desenvolvimento; 

2. acrescentar valor ao processo de decisão, discutindo as oportunidades e os riscos das opções 
de desenvolvimento e transformando problemas em oportunidades; 

3. alterar mentalidades e criar uma cultura estratégica no processo de decisão, promovendo a 
cooperação e o diálogo institucionais e evitando conflitos. 

 

No caso da revisão do PDMVA, constituem objetivos da AAE a avaliação das oportunidades e 
riscos de natureza estratégica determinados pela revisão do PDMVA e dar cumprimento ao 
estipulado no respetivo RJAAE. 
 
A abordagem metodológica proposta para realizar a AAE revisão do PDMVA assegura o 
cumprimento do disposto no respetivo RJAAE, e utilizando uma abordagem estratégica estruturada 
em três funções fundamentais da AAE: 
 
1. integração das questões ambientais e de sustentabilidade nos processos cíclicos de decisão 

estratégica; 
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2. avaliação das opções estratégicas relativamente às oportunidades e riscos para o ambiente e 
para a sustentabilidade das decisões; 

3. validação das contribuições da AAE para os processos estratégicos e para os resultados 
esperados. 

 
Para assegurar esta abordagem estratégica, a AAE deve ser simultânea e complementar à revisão 
do PDMVA, utilizar sempre que possível os elementos de trabalho (cenários de evolução e opções 
técnicas (alternativas)) que a revisão do PDMVA desenvolve, bem como os resultados obtidos no 
âmbito do processo de consulta de entidades e do público da revisão do PDMVA. 
 
A fase de plano em que a AAE é iniciada é ainda uma fase relativamente precoce da revisão do 
PDMVA (prévia ao desenvolvimento de propostas de ordenamento) o que constitui uma oportunidade 
para influenciar o desenvolvimento do PDM integrando contributos resultantes das análises a 
desenvolver em sede de AAE, bem como o resultado da avaliação. 
 
A consulta pública e institucional e o estabelecimento de um programa de seguimento, previstos na 
metodologia, assegurará a função validação da AAE. 
 
A metodologia de AAE adotada distingue duas componentes de intervenção: 
 
1. coordenação e condução do processo de AAE, incluindo a coordenação de estudos, desenho, 

articulação e gestão do processo e consultas institucionais e do público; 
2. realização de estudos para a AAE. 
 
O desenvolvimento da AAE desenvolve-se em três fases fundamentais (vd. figura XII.1.1) que 
passam pela identificação e análise dos FCD, avaliação de impactes de natureza estratégica e 
seguimento e preparação do Relatório Ambiental. 
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Os FCD (1.ª fase) dão resposta ao âmbito e alcance da AAE e estruturam a análise e a avaliação de 
oportunidades e riscos em AAE, determinando os estudos técnicos necessários a realizar em AAE 
para reunir a informação necessária para a decisão. Resultam, segundo PARTIDÁRIO (2007 e 2012), 
da análise integrada dos seguintes elementos (vd. figura XII.1.2): 
 
1. do Quadro de Referência Estratégico (QRE), considerando outros planos e programas com os 

quais o PDMVA estabelece relações, constitui um macro enquadramento estratégico em termos 
de ambiente e sustentabilidade, com orientações da escala internacional à local, criando um 
referencial para a avaliação;  

 
2. das Questões Estratégicas (QE), relacionadas com objetivos estratégicos e linhas de força 

associadas ao plano, geradoras de efeitos (significativos) no ambiente; 
 

3. das Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS), que concretizam o âmbito ambiental 
com relevância para o plano, sendo estabelecidos pela alínea e) do artigo 6.º do RJAAE e devem 
ser ajustados de acordo com a realidade, focagem estratégica e escala de avaliação do 
PDMVA. 

Figura XII.1.1 
Fases da AAE 

 

1. Identificação e 
análise de FCD

2. Avaliação de 
impactes de 

natureza 
estratégica e 
seguimento

3. Preparação do  
Relatório 
Ambiental
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Os FCD resultantes são objeto de consulta com as entidades com responsabilidade ambiental 
definidas na legislação. 
 
A avaliação de impactes de natureza estratégica (2.ª fase) resultará de uma análise dos fatores 
críticos, e da avaliação de cenários e das alternativas técnicas desenvolvidas na revisão do PDMVA. 
Os cenários serão tomados como as alternativas requeridas legalmente e serão avaliados em relação 
aos fatores críticos. A avaliação resultante permitirá elaborar diretrizes ambientais para o 
planeamento e monitorização, que constituirão medidas de controlo. 
 
A AAE vai portanto debruçar-se sobre os cenários e as opções técnicas, avaliando as 
oportunidades e os riscos de cada um para as questões ambientais e de sustentabilidade (expressas 
nos fatores críticos), resultando daqui um conjunto de indicações que a serem consideradas no 
desenvolvimento na revisão do PDMVA demonstrarão a integração da AAE no processo de 
planeamento. 
 
Para facilitar a avaliação são estabelecidos critérios de avaliação e indicadores para cada um dos 
FCD, que se apresentam no capítulo XII.1.6.1. 
 

Figura XII.1.2 
Definição dos Fatores Críticos para a Decisão 

 

 
 

Fonte: Adaptado de PARTIDÁRIO, 2012 
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No seguimento deste processo de avaliação será elaborado o Relatório Ambiental. 
 
 

XII.1.3. OBJETO DE AVALIAÇÃO. QUESTÕES ESTRATÉGICAS 
 
 
As QE resultam dos objetivos do plano em avaliação, da missão e visão delineadas e definem as suas 
intenções. Constituem as “questões” relativamente às quais o PDM deve dar resposta, sendo assim 
elementos indutores de mudança e por essa razão capazes de produzir impactes, ou seja, de 
gerar oportunidades e riscos. 
 
Foram identificados cinco domínios de ação estratégica que visam alcançar a missão e visão 
preconizadas para o concelho de Viana do Alentejo (vd. CMVA, 2012 e capítulo VIII.3), que 
correspondem às QE, subdivididos em objetivos estratégicos e vetores de ação: 
 
QE1. revitalizar, fortalecer e diversificar a base económica e potenciar o crescimento e 
desenvolvimento local; 
QE2. ordenar o território, valorizar o ambiente e qualificar o espaço urbano; 
QE3. salvaguardar e valorizar o património, a cultura e fomentar o turismo; 
QE4. fomentar a governança, cidadania, a formação e a equidade social; 
QE5. promover as pessoas e o território. 
 

QE1. REVITALIZAR, FORTALECER E DIVERSIFICAR A BASE ECONÓMICA E POTENCIAR O 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Objetivos Estratégicos Vetores de ação 

Qualificar e diversificar a base 
económica 

Modernização de serviços e de estabelecimentos comerciais 
Adaptação da gestão 
Aposta na criação de instrumentos e espaços que promovam o 
empreendedorismo e a emergência de novos produtos e serviços 

Valorizar e promover os produtos 
locais 

Criar uma fileira de produtos agrícolas locais de qualidade 
Valorizar e promover os produtos locais tradicionais e genuínos 
Criar estruturas que estimulem a produção, promoção e comercialização dos 
produtos locais 
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QE2. ORDENAR O TERRITÓRIO, VALORIZAR O AMBIENTE E QUALIFICAR O ESPAÇO 
URBANO 

Objetivos Estratégicos Vetores de ação 

Promover o equilíbrio e 
policentrismo da rede urbana e a 
valorização ambiental do espaço 

Promoção e salvaguarda do equilíbrio do sistema territorial e valorização dos 
recursos naturais 
Qualificar, dignificar e valorizar o espaço urbano 
Instigar a uma cultura de desenvolvimento territorial apoiada 

Promover um espaço inclusivo e 
dotado de infraestruturas e 
equipamentos de excelência 

Promover a oferta de equipamentos coletivos e redes de infraestruturas 
urbanas de excelência 
Promover as acessibilidades e mobilidade para todos 

 
QE3. SALVAGUARDAR E VALORIZAR O PATRIMÓNIO, A CULTURA E FOMENTAR O 
TURISMO 

Objetivos Estratégicos Vetores de ação 

Requalificar e valorizar o 
património arqueológico, 
arquitetónico e natural 

Identificar o património material e imaterial existente e com potencial 

Salvaguardar, requalificar e valorizar os diversos elementos patrimoniais 

Potenciar e promover o 
património genuíno e 
identitário, a história, a cultura 
e identidade local 

Valorizar o legado histórico do concelho de Viana do Alentejo 
Potenciar os elementos patrimoniais de forte cariz identitário: o chocalho, a 
arte chocalheira, a olaria, a Sra. d’Aires 
Promover e valorizar do ponto de vista turístico, a cultura, o património 
construído e a identidade local 

 

QE4. FOMENTAR A GOVERNANÇA, CIDADANIA, A FORMAÇÃO E A EQUIDADE SOCIAL 
Objetivos Estratégicos Vetores de ação 

Promover a governança e 
cidadania 

Aproximar a população da decisão e da definição de soluções para o 
desenvolvimento 

Promover a saúde e garantir a 
equidade social 

Assegurar os meios que promovam a saúde e coesão social 
Fomentar as parcerias para o apoio social 
Desenvolver programas de inclusão social 

Potenciar e valorizar as pessoas Criar instrumentos e mecanismos conducentes à qualificação da população 
 

QE5. PROMOVER AS PESSOAS E O TERRITÓRIO 
Objetivos Estratégicos Vetores de ação 

Promover e valorizar o território 
Criar instrumentos de promoção e valorização do concelho 
Estimular e apoiar a criação de uma rede de ensino e de inovação ligada 
ao potencial de utilização dos recursos regionais e locais 
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XII.1.4. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO PARA A AAE 

 
 
De acordo com o artigo 84.º do RJIGT, o PDM “integra e articula as orientações estabelecidas pelos 
instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional” e constitui “um instrumento de 
referência para (…) o desenvolvimento das intervenções sectoriais da administração do Estado no 
território do município, em concretização do princípio da coordenação das respectivas estratégias de 
ordenamento territorial”. 
 
A análise dos planos, programas e estratégias, com os quais o PDM de Viana do Alentejo estabelece 
relações, resulta na definição de um QRE4 em termos de ambiente e sustentabilidade, com 
orientações da escala internacional à escala local, criando um referencial para a avaliação daquele 
instrumento de gestão territorial (quadro XII.1.1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Atender ao Anexo I onde se sistematiza a estratégia, objetivos e metas veiculados por cada um destes documentos. 

Quadro XII.1.1 
Quadro de Referência Estratégico 

 
   QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

Âmbito 
nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7. Região 
Hidrográfica 6 (PGRH6) 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural 2007-2013 
Plano Setorial da Rede Natura 2000 
Plano Estratégico Nacional de Turismo 2006-2015 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) 2014-2020 
 

Âmbito 
regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central 
 

Âmbito 
municipal 

Agenda 21 Local de Viana do Alentejo. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável 
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XII.1.5. QUESTÕES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE (QAS) 
 
 
As QAS concretizam o âmbito ambiental com relevância para o plano, sendo estabelecidos pela 
alínea e) do artigo 6.º do DL n.º 232/2007 e devem ser ajustados de acordo com a realidade, focagem 
estratégica e escala de avaliação do PDMVA. 
 
No caso da AAE da revisão do PDMVA, todas as questões ambientais estabelecidas pela legislação 
serão analisadas, embora tenham sido agrupadas por proximidade temática, tal como se pode ver na 
figura XII.1.3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura XII.1.3 
Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) 

 

 

• Biodiversidade
• Paisagem 
• Fauna e Flora
• Solo
• Água

PATRIMÓNIO NATURAL

• Património cultural (património arquitectónico e 
arqueológico)PATRIMÓNIO CULTURAL

• Atmosfera
• Factores climáticos

ATMOSFERA E FATORES 
CLIMÁTICOS

• População
• Saúde Humana
• Bens materiais

POPULAÇÃO, SAÚDE 
HUMANA E BENS 

MATERIAIS
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XII.1.6. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO (FCD) 
 
 
A definição dos FCD (vd. figura XII.1.2) garante a focagem estratégica da AA, na medida em que 
determina o seu alcance e os principais temas a considerar no processo decisório, resultando da 
análise integrada, nomeadamente:  
 
- das Questões Estratégicas do plano em avaliação; 
- do Quadro de Referência Estratégico, que define o macro enquadramento estratégico; 
- dos Fatores Ambientais, que definem o âmbito ambiental relevante. 
 
Os fatores críticos considerados na AAE da revisão do PDM de Viana do Alentejo são os seguintes: 
 
1. desenvolvimento socioeconómico do concelho; 
2. estruturação e qualificação do território; 
3. paisagem e património; 
4. governança, cidadania, formação e equidade social; 
5. valorização e promoção dos recursos locais. 
 
Com o objetivo de garantir o enfoque foram elaboradas matrizes de coerência entre os FCD e as QE 
do PDM (vd. quadro XII.1.2) e com as QAS (vd. quadro XII.1.3) que os determinaram. Garantida essa 
coerência foram definidos critérios de avaliação, objetivos ambientais e respetivos indicadores. 
 
Todos os FCD identificados apresentam, pelo menos duas ligações fortes com as QE da AAE, 
assegurando-se assim a coerência entre estes dois elementos (vd. quadro XII.1.2). 
 
Para garantir concordância e aferir o âmbito ambiental relevante de cada FCD efetuou-se uma matriz 
onde se cruzam as QAS com os FCD (vd. quadro XII.1.3). Verificou-se que todas as QAS serão 
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considerados na AAE do PDM, sendo que o património cultural constitui uma QAS transversal a todos 
os FCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro XII.1.3 
Matriz de convergência entre os FCD e as QAS 

 
 
                                   QAS 
FCD 

PATRIMÓNIO 
NATURAL 

PATRIMÓNIO 
CULTURAL 

ATMOSFERA 
E FATORES 
CLIMÁTICOS 

POPULAÇÃO, 
SAÚDE 

HUMANA E 
BENS 

MATERIAIS 
FCD1. Desenvolvimento 
sócioeconómico do concelho         
FCD2. Estruturação e qualificação 
do território        
FCD3. Paisagem e património 

      
FCD4. Governança, cidadania, 
formação e equidade social       
FCD5. Valorização e promoção dos 
recursos locais         

 

Quadro XII.1.2 
Matriz de coerência entre os FCD e as QE 
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De modo a analisar e avaliar os temas relevantes para a decisão representados pelos FCD, 
estabelecem-se no capítulo seguinte, para cada um deles, os critérios de avaliação, os objetivos 
ambientais e de sustentabilidade e respetivos indicadores. 
 
 

XII.1.6.1. FCD. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, OBJETIVOS DE 
SUSTENTABILIDADE E INDICADORES 

 
 
Os FCD estruturam, dão focagem e determinam o alcance da AAE. O seu nível de pormenorização 
decorre dos critérios de avaliação, respetivos objetivos ambientais e de sustentabilidade e de 
indicadores que permitam medir os resultados obtidos na implementação da estratégia, permitindo 
um eficaz acompanhamento do plano, na medida em que consubstanciam o referencial em relação 
ao qual serão avaliados os efeitos das propostas do PDM.  
 
De notar que os FCD não pretendem descrever de forma exaustiva a situação atual e tendencial, mas 
sim destacar os aspetos críticos relevantes da AAE e avaliar a sustentabilidade das propostas do 
PDMVA, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada e ambientalmente responsável. 
Para cada FCD são assim propostos objetivos, critérios de avaliação, objetivos ambientais e de 
sustentabilidade e respetivos indicadores, nomeadamente: 
 

| FCD 1. DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÓMICO DO CONCELHO | 
 
1. OBJETIVO 
A abordagem no âmbito do presente FCD pretende avaliar em que medida as propostas de Revisão 
do PDM contribuem para a criação de condições que contribuam para o fortalecimento, qualificação 
e diversificação da base económica, tendo por base a valorização e promoção dos produtos locais, 
numa perspetiva de desenvolvimento territorial que permita o reforço da atratividade e, 
consequentemente, o reposicionamento do concelho, à escala regional e nacional. 
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2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A. Dinâmica socioeconómica do concelho 
B. Fixação de população residente e melhoria das condições de vida 
 
3. OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
A. PARA A DINÂMICA SÓCIOECONÓMICA DO CONCELHO 

A1. Promover o crescimento das atividades produtivas do concelho 
A2. Criar condições que fomentem a fixação de empresas no concelho 
A3. Desenvolver condições para a criação e/ou expansão de Parques Empresariais/Logística e Áreas 

Industriais 
A4. Promover o empreendedorismo  
A5. Fomentar a criação de emprego 
A6. Promover a valorização socioeconómica dos recursos naturais endógenos 
 
B. PARA A FIXAÇÃO DE POPULAÇÃO RESIDENTE E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA 

B1. Promover a fixação de população jovem no concelho 
B2. Criar condições para a prática desportiva informal 
B3. Aumentar a área de espaços verdes de utilização coletiva e melhorar os existentes 
B4. Reduzir a população exposta a níveis elevados de ruído 
B5. Assegurar o estado de conservação dos espaços públicos de utilização coletiva 
B6. Promover a acessibilidade para todos 
B7. Promover o acesso a habitação condigna de pessoas com baixos recursos económicos 
 
INDICADORES 
A. PARA A DINÂMICA SÓCIOECONÓMICA DO CONCELHO 

A1. N.º de parques empresariais ou industriais criados (por tipologia) 
A2. Área dos parques empresariais ou industriais criados (por tipologia) 
A3. N.º de empresas constituídas por setor de atividade 
A4. N.º de empresas dissolvidas por setor de atividade 
A.5. N.º de postos de trabalho criados 
A.6. Taxa de emprego 
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A.7. Taxa de desemprego 
A.8. N.º de produtos endógenos com certificados de qualidade e de origem 
A.9. N.º de produtores locais associados 
 
B. PARA A FIXAÇÃO DE POPULAÇÃO RESIDENTE E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA 

B.1. Taxa de crescimento efetivo da população 
B.2. Taxa de crescimento efetivo da população por grupos etários 
B.3. N.º de equipamentos desportivos em espaços de utilização coletiva 
B.4. Quilómetros de percursos pedonais e/ou ciclovias criados 
B.5. Rácio de áreas verdes criadas por habitante (m2/hab.) 
B.6. N.º e tipologia das intervenções em espaços verdes de utilização coletiva 
B.7. N.º de habitantes expostos a níveis de ruído acima dos permitidos 
B.8. N.º das intervenções de manutenção dos espaços públicos de utilização coletiva 
B.9. N.º de intervenções e tipologia das ações enquadradas em projetos de acessibilidade para todos 
B.10. N.º de alojamentos sociais ou de custos controlados criados 
 

| FCD 2. ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO | 
 
1. OBJETIVO 
O FCD Estruturação e Qualificação do Território pretende avaliar em que medida a dinâmica territorial 
motivada pela estratégia definida no PDM contribui para o fomento do equilíbrio do sistema territorial 
e sua valorização ambiental, bem como para a qualificação do espaço urbano e para a redução e 
minimização de situações de riscos naturais e tecnológicos. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A. Equilíbrio do sistema territorial, por via do reforço do policentrismo 
B. Valorização das infraestruturas, equipamentos e espaço público 
C. Promover as condições de mobilidade e acessibilidade para todos 
D. Reduzir e minimizar as situações de riscos naturais e tecnológicos 
3. OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
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A. PARA O EQUILÍBRIO DO SISTEMA TERRITORIAL, POR VIA DO REFORÇO DO POLICENTRISMO 

A.1. Manutenção do sistema de povoamento concentrado 
A.2. Desincentivar o povoamento disperso ou intercalar 
A.3. Privilegiar a ocupação dos espaços intersticiais, promovendo a economia de solo 
 
B. PARA A VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO 

B.1. Qualificar as redes de infraestruturas básicas existentes (abastecimento de água, esgotos, 
pluviais, rede elétrica e cobertura de internet), melhorando a sua eficiência 
B.2. Garantir uma eficaz e eficiente gestão da limpeza urbana 
B.3. Garantir uma oferta de equipamentos coletivos superiores e equilibrada no território, numa lógica 
de complementaridade 
B.4. Promover a otimização dos equipamentos coletivos existentes 
 
C. PARA PROMOVER AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS 

C.1. Promover os modos de mobilidade suave  
C.2. Reordenar o tráfego no interior dos aglomerados, reduzindo o seu volume 
C.3. Promover a utilização do transporte público para deslocações pendulares 
C.4. Tornar o concelho acessível para todos, com enfoque nos espaços urbanos (públicos e privados) 
C.5. Promover a acessibilidade para todos, na lógica do design for all, nos espaços públicos e privados 
C.6. Promover a generalização do acesso às TIC como veículo de comunicação 
C.7. Potenciar uma administração acessível 
 
D. PARA REDUZIR E MINIMIZAR AS SITUAÇÕES DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

D.1. Reduzir o número de pessoas e bens expostos a situações de risco   
D.2. Reduzir e minimizar as situações de risco 
D.3. Reduzir a vulnerabilidade a situações de risco 
 
 
4. INDICADORES 
PARA O EQUILÍBRIO DO SISTEMA TERRITORIAL, POR VIA DO REFORÇO DO POLICENTRISMO 

A.1. Taxa de crescimento da classe “urbano” no uso do solo 
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A.2. Taxa de crescimento da população residente em lugares com menos de 10 habitantes 
A.3. N.º de edifícios requalificados ou reabilitados 
A.4. N.º de empresas localizadas em locais reabilitados 
A.5. População residente em locais reabilitados 
 
B. PARA A VALORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO 

B.1. Taxas de cobertura das infraestruturas básicas 
B.2. N.º de intervenções realizadas para a melhoria da eficiência das redes 
B.3. Quilómetros de redes intervencionados ou construídos (por tipo de infraestrutura e de 
intervenção) 
B.4. N.º de aglomerados com cobertura de internet por wireless 

B.5. Área coberta por wireless 
B.6. N.º e tipologia de equipamentos de utilização coletiva construídos e intervencionados 
B.7. Taxas de utilização dos equipamentos de utilização coletiva 
B.8. N.º de eventos realizados em equipamentos culturais, por tipologia 
 
C. PARA PROMOVER AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS 

C.1. Quilómetros de ciclovias e/ou percursos pedonais criados 
C.2. Níveis de ruído no interior dos aglomerados 
C.3. N.º médio de passageiros/dia nos transportes públicos, por carreira 
C.4. N.º de intervenções (por tipologia) no espaço público e privado no âmbito do conceito de 
acessibilidade para todos 
 
D. PARA REDUZIR E MINIMIZAR AS SITUAÇÕES DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

D.1. N.º de pessoas a residir em locais de risco (por tipologia ou por classe de risco) 
D.2. N.º de avisos de perigo colocados em áreas suscetíveis 
D.3. N.º de ocorrências de cheias/inundações 
D.4. N.º de incêndios florestais 
D.5. Área ardida (em hectares) 
D.6. Evolução da instabilidade de vertentes (profundidade das formas de erosão, largura das 
cicatrizes, volume e pressão dos depósitos) 



      
Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

         
28 

D.7. N.º de medidas de minimização e/ou eliminação de risco implementadas 
 

| FCD 3. PAISAGEM E PATRIMÓNIO | 
 
1. OBJETIVO 
O FCD Paisagem e Património pretende avaliar em que medida a dinâmica territorial motivada pela 
estratégia definida no PDM incorpora as políticas de conservação da natureza e fomenta a 
preservação e promoção integrada do património natural e cultural do concelho, salvaguardando a 
qualidade paisagística. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A. Manutenção e promoção dos ecossistemas naturais, fauna, flora e habitats 
B. Adequada utilização dos recursos solo e água 
C. Gestão sustentável da floresta 
D. Valorização do património material e imaterial 
 
3. OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
A. PARA A MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DOS ECOSSISTEMAS NATURAIS, FAUNA, FLORA E HABITATS 

A.1. Preservar e valorizar os locais classificados ou com interesse de conservação 
A.2. Evitar a fragmentação de habitats 
A.3. Promover a conservação e divulgação de elementos notáveis do património geológico e 

geomorfológico 
A.4. Promover a criação integrada de recursos turísticos baseados no património natural 
 
B. PARA UMA ADEQUADA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS SOLO E ÁGUA 

B.1. Garantir reservas estratégicas de solo e água (em quantidade e qualidade) para o futuro 
B.2. Restringir ao máximo a impermeabilização dos solos 
B.3. Reequacionar a aptidão cultural dos solos 
B.4. Reduzir o desperdício de água e apostar na sua eficiente utilização 
 
C. PARA UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA 
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C.1. Fomentar a diversificação silvícola em detrimento da monocultura e promover a 
compartimentação florestal 
C.2. Promover o uso múltiplo da floresta 
C.3. Promover o ordenamento e uma gestão sustentável da floresta 
C.4. Controlar a plantação e crescimento de espécies invasoras 
 
D. PARA A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL 

D.1. Promover a manutenção, salvaguarda, valorização e dinamização do património arqueológico e 
arquitetónico existente 
D.2. Inventariar, promover a classificação e salvaguardar os elementos patrimoniais sem estatuto de 
proteção 
D.3. Promover ações de requalificação do território 
D.4. Promover a criação integrada de recursos turísticos baseados no património material e imaterial 
 
4. INDICADORES 
A. PARA A MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DOS ECOSSISTEMAS NATURAIS, FAUNA, FLORA E HABITATS 

A.1. N.º de locais classificados / com interesse conservacionista identificados 
A.2. Percentagem de áreas classificadas intersetadas por infraestruturas 
A.3. N.º de medidas implementadas por tipo e alvo de intervenção (e.g. fauna, flora, recuperação de 
habitats, património, etc.) 
A.4. N.º de ações de divulgação (por tipo) do património geológico e geomorfológico 
A.5. N.º de percursos/rotas criadas para promoção dos recursos naturais e da paisagem 
 
B. PARA UMA ADEQUADA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS SOLO E ÁGUA 

B.1. N.º de bolsas estratégicas de solos criadas 
B.2. Áreas das bolsas de solo criadas 
B.3. Percentagem de solo impermeabilizado 
B.4. Volumes extraídos das captações de água (superficiais e subterrâneas) 
B.5. Estado das massas de água (superficiais e subterrâneas) 
B.6. N.º de ações de sensibilização para o uso eficiente da água 
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C. PARA UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA 

C.1. N.º e área de povoamentos com espécies autóctones 
C.2. N.º e área de povoamentos mistos 
C.3. N.º de aceiros criados 
C.4. N.º e área das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) criadas 
C.5. Área ocupada por espécies invasoras 
C.6. N.º e extensão abrangida das ações de corte de espécies invasoras 
 
D. PARA A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL 

D.1. N.º de intervenções de manutenção e recuperação do património construído realizadas 
D.2. N.º de imóveis e sítios classificados ou em vias de classificação 
D.3. N.º de elementos identificados e classificados 
 

| FCD 4. GOVERNANÇA, CIDADANIA, FORMAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL | 
 
1. OBJETIVO 
O FCD Governança, Cidadania, Formação e Equidade Social pretende avaliar em que medida as 
propostas definidas no PDM contribuem para a criação de condições que promovam a aproximação 
da população da decisão e da definição de soluções para o desenvolvimento, que assegurem a saúde 
e a coesão social e que potenciem e valorizem as pessoas, essencialmente através da sua 
qualificação. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A. Criação de instrumentos de governança e cidadania 
B. Simplificação e transparência de processos 
C. Melhoria dos serviços de saúde e fomento dos mecanismos de proteção social 
D. Elevação dos níveis de qualificação da população 
 
3. OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
A. PARA A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA E CIDADANIA 
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A.1. Envolvimento dos atores locais em momentos de participação e de auscultação no processo de 
desenvolvimento (nas suas diversas fases) 

A.2. Criação de grupos de ação setoriais para o desenvolvimento 
 
B. PARA A SIMPLIFICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE PROCESSOS 

B.1. Desenvolvimento de aplicações informáticas de disponibilização e de gestão de informação 
direcionado para os serviços do município específicos (e.g., obras municipais, sinalética, 
património, proteção civil, “gestão” dos PMOT, etc.), apoiado, nomeadamente, nos Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) 

B.2. Desenvolvimento de aplicações informáticas de disponibilização e de gestão de informação 
direcionado para o exterior (consulta dos IGT, espaços industriais, localização de serviços 
autárquicos ou outros, etc.), baseado em SIG  

 
C. PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E FOMENTO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

C.1. Melhorar o funcionamento do centro de saúde e extensões: atendimento, permanência de 
profissionais, urgências 

C.2. Criar serviços ambulatórios e de cuidados continuados 
C.3. Criar um serviço integrado de resposta à saúde, pobreza, isolamento e exclusão social 
C.4. Criação de um centro de acolhimento de idosos (centro de dia e lar 3.ª Idade) 
C.5. Promoção do arrendamento social 
C.6. Criar programas de apoio às famílias mais desfavorecidas 
 
D. PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 

D.1. Qualificar os atores locais (comerciantes, industriais, funcionários públicos e outros) 
D.2. Criação de um centro de edução e formação ao longo da vida 
D.3. Promover a educação e formação para todos ao longo da vida 
D.4. Promover a formação e inovação na área da agropecuária 
D.5. Promover a formação na área das artes e ofícios tradicionais 
D.6. Reduzir as taxas de abandono escolar  
 
4. INDICADORES 
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A. PARA A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA E CIDADANIA 

A.1. N.º de fóruns de participação e auscultação dos atores locais no processo de desenvolvimento 
(excluindo os momentos de participação pública obrigatórios) 

A.2. N.º de participantes em cada fórum 
A.3. N.º de participantes em cada sessão de participação pública 
A.4. N.º de grupos de ação setoriais para a sustentabilidade criados 
 
B. PARA A SIMPLIFICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE PROCESSOS 

B.1. N.º de aplicações de disponibilização de informação aos serviços municipais, apoiados em 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

B.2. N.º de aplicações de disponibilização de informação aos munícipes, apoiados em SIG 
B.3. Volume de informação disponibilizada no sítio da CMVA 
 
C. PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E FOMENTO DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
C.1. N.º de serviços de saúde do setor público em funcionamento 
C.2. Rácios de médicos por habitante e enfermeiros por habitante 
C.3. N.º unidades de saúde com urgências 
C.4. N.º de serviços de cuidados continuados 
C.5. N.º de serviços de ambulatório 
C.6. Taxa de ocupação dos lares e centros de dia para idosos 
C.7. N.º de programas de apoio às famílias mais desfavorecidas 
C.8. N.º de contratos de arrendamento social 
 
D. PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 

D.1. N.º de ações de formação/qualificação e n.º de inscritos 
D.2. N.º de ações de formação e n.º de inscritos na área da agropecuária 
D.3. N.º de ações de formação e n.º de inscritos na área das artes e ofícios tradicionais 
D.4. Taxa de abandono escolar 
 

| FCD 5. VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DOS RECURSOS LOCAIS | 
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1. OBJETIVO 
O FCD Valorização e Promoção dos Recursos Locais pretende avaliar em que medida as propostas 
definidas no PDM contribuem para a criação de condições que promovam o desenvolvimento das 
atividades tradicionais, suportadas em recursos locais e potenciem os elementos patrimoniais de forte 
cariz identitário. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A. Desenvolvimento das atividades tradicionais (agricultura, pecuária, queijaria, doçaria) 
B. Exploração dos recursos geológicos (mármores de Viana) 
C. Potenciar os elementos patrimoniais de forte cariz identitário (chocalho, arte chocalheira, a olaria 

e a Sra. D’Aires) 
 
3. OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
A. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRADICIONAIS (AGRICULTURA, PECUÁRIA, QUEIJARIA, 

DOÇARIA) 

A.1. Revitalizar a produção de hortícolas, agropecuária, silvicultura, olivicultura, vinicultura e 
apicultura (agro-silvo-pastoril) 

A.2. Promover a diversificação (associada a atividades ligadas ao turismo rural), especialização da 
atividade agrícola e a qualidade dos produtos  

A.3. Elevar os níveis de qualificação dos agricultores 
A.4. Criar uma cooperativa agropecuária 
A.5. Certificar a qualidade de processos, e produtos locais (hortícolas, leite, queijo, carne, mel, doces, 

azeite e pimentão) 
A.6. Certificar a origem dos produtos 
A.7. Fomentar formas alternativas de comercialização (e.g. internet, feiras/mercados semanais, venda 

porta a porta, etc.) 
 
B. EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS GEOLÓGICOS (MÁRMORES DE VIANA) 

B.1. Avaliar o potencial de revitalização da extração dos mármores de Viana em parceria com a 
Universidade de Évora 
B.2. Dinamizar as pedreiras inativas através da realização de eventos culturais 
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C. PARA POTENCIAR OS ELEMENTOS PATRIMONIAIS DE FORTE CARIZ IDENTITÁRIO (CHOCALHO, ARTE 

CHOCALHEIRA, A OLARIA E A SRA. D’AIRES 

C.1. Potenciar e valorizar a arte chocalheira e os chocalhos, designadamente através da criação de 
museu vivo, da aposta em inovação na produção dos chocalhos e na certificação destes produtos 
e da arte chocalheira 

C.2. Dinamização da olaria de Viana 
C.3. Integrar a visita aos elementos patrimoniais de cariz identitário mais relevantes em ações de 

divulgação do concelho 
 
4. INDICADORES 
A. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRADICIONAIS (AGRICULTURA, PECUÁRIA, QUEIJARIA, 
DOÇARIA) 

A.1. N.º de agricultores por grupos etários 
A.2. População empregada na agricultura 
A.3. N.º de unidades de turismo rural criadas 
A.4. N.º de ações de formação e n.º de inscritos na área da agricultura 
A.5. N.º de associados em cooperativas ou afins 
A.6. N.º de produtos (por tipologia) com certificação de origem e de qualidade 
A.7. Volume de negócios associados às atividades do setor primário e do turismo rural 
 
B. EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS GEOLÓGICOS (MÁRMORES DE VIANA) 

B.1. N.º de pedreiras em atividade/revitalizadas, por tipo de material explorado 
B.2. Volume de negócios das pedreiras 
B.3. N.º de eventos realizados em pedreiras inativas 
 
C. PARA POTENCIAR OS ELEMENTOS PATRIMONIAIS DE FORTE CARIZ IDENTITÁRIO (CHOCALHO, ARTE 
CHOCALHEIRA, A OLARIA E A SRA. D’AIRES 

C.1. N.º de visitantes do museu (a criar) 
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XII.1.7. ENVOLVIMENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL  
 
 
De acordo com os n.º 3 e 4.º do artigo 5.º do RJAAE, a entidade responsável pela elaboração do 
plano sujeito a avaliação ambiental solicita parecer sobre o âmbito da AA e sobre o alcance da 
informação a incluir no relatório ambiental às entidades ambientais às quais, em virtude das suas 
responsabilidades ambientais específicas (ERAE), possam interessar os efeitos ambientais 
resultantes da aplicação do plano, cujos pareceres devem ser emitidos no prazo de 20 dias. 
 
Sem prejuízo de outras que possam vir a ser propostas para o acompanhamento da AAE da Revisão 
do PDM de Viana do Alentejo, as ERAE, tal como definidas pelo n.º 3 do artigo 3.º do RJAAE, 
correspondem às seguintes entidades: 
 
1. a Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 
2. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. - ICNF); 
3. o Instituto da Água, I.P. (atualmente integrado na APA); 
4. a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (atualmente integrada na APA); 
5. a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo); 
6. a Administração Regional de Saúde (ARS); 
7. os municípios vizinhos de Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo, Évora, Portel, Cuba e Alvito. 
 
Considerou-se ainda relevante proceder à consulta das seguintes entidades: 
 
1. Assembleia Municipal de Viana do Alentejo; 
2. Junta de Freguesia de Viana do Alentejo; 
3. Junta de Freguesia de Alcáçovas; 
4. Junta de Freguesia de Aguiar; 
5. Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA); 
6. Associação Terras Dentro;  
7. Associação Terra Mãe. 
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Para além das ERAE, o Relatório Ambiental será também apresentado, conjuntamente com os 
elementos de Revisão do PDM para apreciação pelos restantes membros da Comissão de 
Acompanhamento que não se encontrem representados nas ERAE. A Comissão de 
Acompanhamento5 integra, além da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, as seguintes entidades: 
 
1. Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
2. Direção Geral do Território; 
3. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (também integrada nas 

ERAE); 
4. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (também integrada nas ERAE); 
5. Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (também integrada nas ERAE); 
6. Direção-Geral de Energia e Geologia; 
7. Direção Regional da Economia; 
8. Turismo de Portugal, I.P.; 
9. Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 
10. Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; 
11. Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER); 
12. Autoridade Nacional de Comunicações (ICP); 
13. Estradas de Portugal, EPE (EP); 
14. Administração Regional de Saúde, I.P. (também integrada nas ERAE); 
15. Direção Regional de Educação; 
16. Direção Regional de Cultura. 
 
Não obstante as fases de participação pública consagradas na lei6, o público interessado pode 
consultar a informação-chave do processo de AAE no site da CMVA, bem como enviar comentários 
e sugestões que considere pertinentes em qualquer fase do processo. Serão ainda promovidas 
dinâmicas de grupo/workshops de participação pública do tipo bottom-up no âmbito da revisão do 

                                                             
5 Cuja constituição foi determinada através do Despacho n.º 8632/2013, de 3 de julho (DR, 2.ª série, n.º 126). 
6 Vd. art.º 7.º do DL 232/2007. 
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PDM, onde serão abordadas questões ambientais. Esta disponibilização de informação e a 
possibilidade de resposta permitirá uma maior transparência, participação e responsabilização de e 
para todos. 
 
 

XII.1.8. PROPOSTA DE ESTRUTURA DO RELATÓRIO AMBIENTAL  
 
 
O Relatório Ambiental constitui o documento de síntese de todo o processo de AA e acompanhará as 
peças escritas e desenhadas associadas à Revisão do PDM de Viana do Alentejo para efeitos de 
consulta por parte das entidades competentes e de consulta pública. Considerando o disposto no 
artigo 6.º do DL 232/2007, propõe-se que o Relatório Ambiental apresente a seguinte estrutura: 
 
I. RELATÓRIO AMBIENTAL 

1. Introdução  
2. Objetivos e metodologia da AAE 
3. Objeto de avaliação 
3.1. Questões estratégicas 
3.2. Quadro de Referência Estratégico 
3.3. Questões Ambientais e de Sustentabilidade 
3.4. Fatores Críticos para a Decisão (FCD) 

4. Avaliação dos efeitos ambientais (por FCD) 
4.1. Situação atual e tendências de evolução 
4.2. Avaliação das oportunidades e riscos 
4.3. Medidas de potenciação dos impactes positivos e medidas de eliminação/mitigação dos 

impactes negativos 
4.4. Avaliação síntese integrada 

5. Medidas de controlo previstas a efetuar em sede de monitorização 
II. Resumo Não Técnico 
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XII.1.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O presente documento define o âmbito e o alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental da 
AAE do PDM, encerrando a primeira fase deste processo. Nele se encontram estabelecidas as 
Questões Estratégicas, o Quadro de Referência Estratégico e os Fatores Ambientais e de 
Sustentabilidade que estiveram na base da definição dos Fatores Críticos para a Decisão e dos 
respetivos objetivos ambientais e de sustentabilidade e dos indicadores que sustentarão a fase 
seguinte, a de análise e avaliação dos efeitos significativos do ambiente, cujo intuito é o de informar 
a decisão acerca das oportunidades e riscos associados às diferentes opções estratégicas estudadas. 
 
Foram definidos cinco FCD suficientemente transversais, mas igualmente focados, que se 
consideram relevantes para a decisão e para a concretização da missão e visão estabelecidas para 
o concelho. 
 
Será enviado à CCDR Alentejo, à qual se solicita parecer, dando assim cumprimento ao disposto no 
n.º 3 do artigo 5.º do DL 232/2007. 
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ANEXO I  
ÂMBITO E OBJETIVOS DO QRE 

 
PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 
 
ÂMBITO 
Aprovado através da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, constitui um instrumento de desenvolvimento 
territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a 
organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração 
dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os 
demais estados membros para a organização do território da União Europeia (cf. n.º 2 do artigo 1.º). 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
a. Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, 

utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos; 
b. reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibéricos europeu, 

atlântico e global; 
c. promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais; 
d. assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 
e. expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração Pública; 
f. reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa 

e responsável dos cidadãos e das instituições. 
 
MEDIDAS PRIORITÁRIAS A INCLUIR NOS PDM POR OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
1. Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e valorizar a 
biodiversidade e os recursos naturais 
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a. Elaborar e implementar os Planos Setoriais da Rede Natura 2000 e os Planos de Ordenamento das 
Áreas Protegidas (2007-2013) 
b. Definir nos Planos Regionais de Ordenamento do Território e nos PMOT as estruturas ecológicas, 
respetivamente, regionais e municipais, assegurando a sua coerência e compatibilidade (2007-2013) 

2. Definir e executar uma Estratégia Nacional de Proteção do Solo 
a. Implementar e avaliar o Programa Nacional de Combate à Desertificação (PANCD), considerando 

medidas de descriminação positiva para as áreas e municípios mais afetados ou vulneráveis (2007-
2008) 

3. Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos espaços florestais 
a. Implementar os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, nomeadamente através da elaboração e 

aplicação dos Planos de Gestão Florestal, em articulação com os PROT, os PMOT e os diversos 
instrumentos de planeamento ambiental (2007-2013) 

4. Executar a política de gestão integrada da água 
a. Elaborar e implementar os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH), assegurando a sua 

articulação com os outros instrumentos de ordenamento do território (2007-2013) 
b. Implementar o Plano Nacional de Regadios de forma articulada com as estratégias para a gestão da 

água definidas no Plano Nacional da Água e nos PGBH (2007-2010) 
5. Definir e executar uma política de gestão integrada dos recursos geológicos 

a. Concluir o Programa Nacional de Recuperação de Áreas Extrativas Desativadas, com incidência nos 
PMOT (2007-2008) 

6. Executar a Estratégia Nacional para a Energia e prosseguir a política sustentada para as alterações 
climáticas 
a. Implementar o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, através da integração das suas 

orientações nos IGT (2007-2013) 
7. Proteger e valorizar as paisagens e o património natural 

a. Elaborar e implementar um Programa Nacional de Recuperação e Valorização das Paisagens, 
implementando a Convenção Europeia da Paisagem e desenvolvendo uma Política Nacional de 
Arquitetura e da Paisagem, articulando-a com as políticas de ordenamento do território, no sentido de 
promover e incentivar a qualidade da arquitetura e da paisagem, tanto no meio urbano como rural (2007-
2013) 

b. Incentivar os municípios na definição, classificação e gestão de áreas de paisagem protegida (2007-
2013) 

c. Regulamentar a Lei e Bases do Património Cultural, promovendo a articulação com os IGT (2007-2008) 
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8. Avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e desenvolver dispositivos e medida de minimização 
do respetivos efeitos 
a. Reforçar na Avaliação Estratégica de Impactes de Planos e Programas e na AIA a vertente de avaliação 

de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, em particular dos riscos de acidentes graves envolvendo 
substâncias perigosas (2007-2013) 

b. Definir para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, em sede de PROT, de 
PMOT e de PEOT, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, e as medidas de 
prevenção e mitigação dos riscos identificados (2007-2013) 

9. Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à conectividade internacional de Portugal no quadro 
ibérico, europeu, atlântico e global 
a. Promover a execução, no quadro do atual PRN, das vias que asseguram as ligações entre Portugal e 

Espanha, dando prioridade à conclusão da Rede Rodoviária Transeuropeia (2007-2013) 
10. Promover polos regionais de competitividade e qualificar o emprego 

a. Desenvolver uma rede nacional de áreas de localização empresarial, em articulação com os programas 
de desenvolvimento regional e com o sistema de acessibilidades, que diversifiquem os espaços de 
acolhimento de atividades inovadoras (2007-2013) 

11. Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico, contrariar a edificação dispersa, 
estruturar a urbanização difusa e incentivar o reforço de centralidades intraurbanas 
a. Reforçar a componente estratégica dos PDM, integrando no seu conteúdo a definição de opções sobre 

a dimensão e as formas de desenvolvimento urbano mais adequadas aos respetivos territórios (2007-
2009) 

b. Dinamizar a aplicação dos diversos mecanismos de execução IGT, nomeadamente através da 
promoção de um urbanismo programado e de parcerias e operações urbanísticas perequativas e com 
autossustentabilidade financeira (2007-2013) 

c. Aperfeiçoar os mecanismos de assunção por parte dos promotores das externalidades geradas pelas 
novas urbanizações, quer sobre as infraestruturas quer sobre a estrutura ecológica (2007-2009) 

12. Promover um desenvolvimento integrado dos territórios de baixa densidade e das zonas rurais ajustado à 
sua diversidade, considerando em especial as necessidades e a especificidade das áreas mais vulneráveis 
e despovoadas 
a. Incentivar parcerias de âmbito urbano-rural para o ordenamento de áreas específicas do território 

(Programas de Ação Territorial e Projetos de Intervenção em Espaço Rural) (2007-2013) 



      
Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

         
43 

b. Promover o desenvolvimento de soluções inovadoras na organização de sistemas de transporte à 
escala local, incluindo o recurso a frotas de automóveis de gestão centralizada, que assegurem níveis 
elevados de acessibilidade a todos os grupos da população das áreas mais rurais (2007-2013) 

13. Promover o ordenamento das redes de educação pré-escolar, do ensino básico e do secundário, da 
formação tecnológico/profissionalizante e da educação e formação de adultos, e implementar critérios de 
racionalidade no ordenamento territorial do ensino superior 

14. Desenvolver programas e incentivar ações que melhorem as condições de habitação, nomeadamente no 
que se refere aos grupos sociais mais vulneráveis 

15. Dinamizar as redes de equipamentos coletivos e programas para responder com eficácia às necessidades 
dos diferentes grupos sociais e das famílias, promovendo a integração dos grupos mais vulneráveis face à 
pobreza e à exclusão social e garantindo a segurança de todos os cidadãos 

16. Desenvolver uma rede supramunicipal articulada de equipamentos desportivos e de lazer ativo que valorize 
a motricidade, aprofunde a equidade de acesso e qualifique a evolução do sistema urbano 

17. Dinamizar uma rede de equipamentos culturais que valorize identidades, patrimónios e formas de 
expressão artística num quadro de aprofundamento da educação para a cultura e de reforço da equidade 
de acesso e da participação nas atividades culturais 

18. Desenvolver os serviços de abastecimento público de água, e de recolha, tratamento e reutilização de 
águas residuais e de resíduos, estruturando a gestão na ótica da coresponsabilidade social e melhorando 
os níveis e a qualidade de atendimento 

19. Desenvolver as redes de infraestruturas, de equipamentos e de serviços de suporte à acessibilidade e à 
mobilidade, reforçando a segurança, a qualidade de serviço e as condições de equidade territorial social 

20. Produzir e difundir o conhecimento sobre o ordenamento e o desenvolvimento do território 
21. Renovar e fortalecer as capacidades de gestão territorial 
22. Promover a participação cívica e institucional nos processos de ordenamento e desenvolvimento territorial 

 

PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS INTEGRADAS NAS REGIÕES 
HIDROGRÁFICAS 6 E 7. REGIÃO HIDROGRÁFICA 6 (PGRH6)  
 
ÂMBITO 
Os planos de gestão de bacias hidrográficas constituem um instrumento de natureza setorial de planeamento 
dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas 
ao nível das bacias hidrográficas integradas numa determinada região hidrográfica, nos termos previstos na 
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Lei da Água. O PGRH6 abrange o concelho de Viana do Alentejo na sua totalidade e foi aprovado através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-A/2013, de 22 de março. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
a. Assegurar a utilização eficiente e a gestão sustentável dos recursos hídricos, bem como a melhoria do 
estado das massas de água; 
b. aprofundar o conhecimento e os sistemas de informação sobre os recursos hídricos; 
c. aumentar a eficácia na prevenção, adaptação e gestão de riscos, em particular os decorrentes das alterações 
climáticas e de eventos extremos; 
d. promover a recuperação de custos dos serviços de águas e a aplicação de instrumentos económicos e 
financeiros que fomentem o uso eficiente da água; 
e. reforçar a participação pública e o envolvimento das instituições na gestão dos recursos hídricos 
f. reforçar a capacitação regional para a otimização da gestão das bacias hidrográficas. 

 
PROGRAMA NACIONAL PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 2006 (PNAC 2006) 
 
ÂMBITO 
Aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de agosto, constitui suporte à 
análise do compromisso de Portugal relativo ao primeiro período de cumprimento do PQ. Sistematiza e 
apresenta a estimativa de projeções de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) com origem 
antropogénica para as diversas parcelas do balanço nacional líquido de emissões de GEE geradas no território 
nacional para o ano de 2010 (assumido como ano médio do período de 2008 a 2012), fornecendo ainda 
referências para o ano de 2020. 
 
 

OBJETIVOS 
Visa controlar e reduzir as emissões de GEE, respeitando os compromissos de Portugal no Protocolo de 
Quioto. 
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PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PENDR) 2007-2013 
 
ÂMBITO 
O Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural visa a promoção da competitividade do sector 
agroflorestal e dos territórios rurais de forma sustentável. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. Aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal; 
2. promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais; 
3. revitalizar económica e socialmente as zonas rurais. 

 
PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 
 
ÂMBITO 
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, constitui um instrumento 
de concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e 
valorização das Zonas de Proteção Especial e dos Sítios da Lista Nacional do território continental, bem como 
a manutenção das espécies num estado favorável nestas áreas. 
 

OBJETIVOS 
1. Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; 
2. estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no processo, 

fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território; 
3. representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats presentes nos 

Sítios e ZPE; 
4. estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas características e prioridades 

de conservação; 
5. definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação favorável dos 

habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo, tendo em conta a 
distribuição dos habitats a proteger; 

6. fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do território das 
medidas e restrições mencionadas nos pontos anteriores; 
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7. definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte ambiental e 
na análise de incidências ambientais. 

 
PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO (PENT) 2006-2015  

 

ÂMBITO 
O PENT, publicado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 4 de abril, define as ações 
para o crescimento sustentado do turismo nacional entre 2006 e 2015. Formula os objetivos e linhas de 
desenvolvimento estratégico para o setor, materializados em cinco eixos estratégicos: território, destinos e 
produtos; marcas e mercados; qualificação de recursos; distribuição e comercialização; e inovação e 
conhecimento, através de 11 projetos de implementação. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. Aumento da contribuição do turismo para o PIB nacional e para o emprego qualificado; 
2. a dinamização do turismo interno. 

 
LINHAS ORIENTADORAS PARA O ALENTEJO 
Fundadas no contraste entre um ambiente tranquilo e uma região de animação turística, com diversas 
atividades ao ar livre, aposta: 
1. no circuito turístico (touring) cultural e paisagístico como produto chave, secundado pelo sol e mar; 
2. em produtos diversificadores da oferta: golfe, o turismo náutico, a saúde e bem-estar, os conjuntos turísticos 
(resorts) integrados e turismo residencial e a gastronomia e vinhos. 

 
ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ENDS) 2005-2015 
 
ÂMBITO 
Consiste num conjunto coordenado de atuações que permitam num horizonte de 12 anos assegurar um 
crescimento económico célere e vigoroso, uma maior coesão social, e um elevado e crescente nível de 
proteção e valorização do ambiente. A difícil realidade nacional implica reconhecer que só haverá efetivo 
crescimento e convergência no quadro europeu se Portugal adotar uma estratégia global de desenvolvimento 
sustentável. 
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OBJETIVOS 
1. Qualificação dos portugueses em direção à sociedade do conhecimento; 
2. economia sustentável, competitiva e orientada para atividades do futuro; 
3. gestão eficiente e preventiva do ambiente e do património natural; 
4. organização equilibrada do território que valorize Portugal no espaço europeu e que proporcione qualidade 

de vida; 
5. dinâmica de coesão social e de responsabilidade individual; 
6. papel ativo de Portugal na cooperação global. 

 
PROGRAMA DE AÇÃO NACIONAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO (PANCD) 
 
ÂMBITO 
Considerado como uma referência mobilizadora e orientadora dos trabalhos de definição e aplicação das 
medidas e instrumentos de política para o desenvolvimento integrado e sustentado do território, o PANCD7, 
tem por objetivo orientar, disciplinar, promover, dinamizar, integrar e coordenar as ações de combate à 
desertificação e minimização dos efeitos da seca nas zonas semiáridas e sub-húmidas, nomeadamente 
naquelas em que é mais notória e problemática a erosão e a degradação das propriedades do solo, a 
destruição da vegetação e a deterioração do ambiente e dos recursos naturais e da paisagem em geral.  

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1. Conservação do solo e da água; 
2. fixação da população ativa nas zonas rurais; 
3. recuperação das áreas mais afetadas pela desertificação; 
4. sensibilização da população para a problemática da desertificação;  
5. consideração da luta contra a desertificação nas políticas gerais e sectoriais. 

 
PLANO ESTRATÉGICO DOS TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS (PETI3+) 2014-2020 
 
ÂMBITO 

                                                             
7 Aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/99, de 9 de julho. 
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O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) surge como uma atualização do 
PET 2011-2015, projetando uma segunda fase de reformas estruturais a empreender neste sector, bem como 
o conjunto de investimentos em infraestruturas de transportes a concretizar até ao fim da presente década, 
associados ao início do novo programa de financiamento comunitário. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2020 
1. Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas portuguesas e a criação de emprego; 
2. assegurar a competitividade do sector dos transportes e a sua sustentabilidade financeira para os 
contribuintes portugueses; 
3. promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens, em 
todo o país. 
 

PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO PARA OS PROJETOS DE INVESTIMENTO A CONCRETIZAR 
NO HORIZONTE 2014-2020 
1. Promoção da competitividade e eficiência da economia e do sistema de transportes; 
2. fomento da intermodalidade entre modos e redes de transportes; 
3. enquadramento na política de transportes; 
4. sustentabilidade financeira e disponibilidade de fontes de financiamento; 
5. nível de maturidade; 
6. coesão social e territorial. 

 
EIXOS DE DESENVOLVIMENTO PRIORITÁRIOS 
Os eixos de desenvolvimento prioritários para o horizonte 2014-2020, coincidentes com os corredores 
principais do PNPOT e da RTE-T, nos quais se integram os projetos de investimento a concretizar, 
são: 
1. Corredor da fachada atlântica; 
2. Corredor internacional norte; 
3. Corredor internacional sul; 
4. Corredor do Algarve; 
5. Corredor do interior; 
6. Transportes público de passageiros. 
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O concelho de Viana do Alentejo é abrangido pelos corredores internacional sul e do interior. O primeiro 
liga o arco metropolitano de Lisboa, incluindo os portos de Sines, Setúbal e Lisboa, aeroporto de Lisboa e 
plataformas logísticas a Madrid e ao resto da Europa. O segundo, o corredor do interior, visa o desenvolvimento 
de toda a região interior do país através da potenciação dos corredores internacionais e sua ligação aos nós 
secundários e terciários da rede de transportes, bem como execução de projetos estruturais para o 
desenvolvimento do interior do país. Em ambos os corredores, o único projeto com incidência no território de 
Viana do Alentejo é o respeitante à reabilitação do IC33 entre Relvas Verdes (IP8) e Grândola (IP1), orçado 
em 40 milhões de euros, financiado pelo setor Público. 
 

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO (PROT Alentejo)8 
 
ÂMBITO 
Os PROT definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao 
nível nacional e considerando as estratégias municipais de ordenamento do território e de desenvolvimento 
local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos especiais do ordenamento do território 
e dos planos municipais de ordenamento do território. 

 
EIXOS ESTRATÉGICOS 
1. Integração territorial e abertura ao exterior; 
2. conservação e valorização do ambiente e do património natural; 
3. diversificação e qualificação da base económica regional; 
4. afirmação do policentrismo e do desenvolvimento rural. 

 
PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALENTEJO CENTRAL (PROF AC)9 
 
ÂMBITO 
Os PROF constituem o contributo do sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em 
especial para os planos especiais de ordenamento do território e os planos municipais de ordenamento do 
território, no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, 
dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles planos. 

                                                             
8 RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto. 
9 Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de abril. 
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OBJETIVOS GERAIS 

1. Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades; 
2. prevenção de potenciais constrangimentos e problemas; 
3. eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais; 
4. gerir os espaços florestais de forma a promover a conservação dos habitats, da fauna e flora classificados. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA A SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA MONTADOS DO SADO E 
VIANA 
1. Desenvolver a atividade silvo pastoril; 
2. aumentar a atividade associada à caça; 
3. Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio nos 

espaços florestais; 
4. promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o mel, os cogumelos, pinhão, plantas 

aromáticas, condimentares e medicinais; 
5. direcionar as produções de cortiça no sentido de uma maior valorização dos produtos finais; 
6. recuperar os espaços florestais que apresentem baixa vitalidade; 
7. controlar e erradicar o nemátodo da madeira do pinheiro; 
8. adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, da fauna e da flora 

classificados; 
9. recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão. 

 

AGENDA 21 LOCAL DE VIANA DO ALENTEJO. UMA ESTRATÉGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
ÂMBITO 
Constitui um plano estratégico de desenvolvimento rumo à sustentabilidade, lançando as bases deste processo 
no concelho. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. contextualizar, no plano geográfico e temporal, o concelho de Viana do Alentejo; 
2. elaborar um diagnóstico substantivo da realidade do concelho; 
3. sistematizar as oportunidades, ameaças, potencialidades e fragilidades do concelho; 
4. concretizar uma visão para o desenvolvimento sustentável do concelho a prazo; 
5. assumir uma missão e valores para o processo de desenvolvimento sustentável; 
6. clarificar o pano de fundo para uma política de desenvolvimento sustentável; 
7. apontar os grandes desafios (fatores críticos de decisão), com que o concelho se depara em relação à 

sustentabilidade; 
8. orientar caminhos de ação, através da clarificação de vetores estratégicos de desenvolvimento sustentável 

rumo ao desenvolvimento sustentável; 
9. propor medidas/projetos de ação para os desafios, focalizando os mais pertinentes; 
10. aproximar a população da decisão; 
11. lançar bases de cooperação entre os diversos atores do desenvolvimento territorial; 
12. motivar e alertar para o papel da comunidade no desenvolvimento do seu futuro; 
13. propor indicadores de monitorização do desenvolvimento sustentável; 
14. potenciar a criação de uma identidade territorial e o sentimento de pertença da população a Viana do 

Alentejo. 

 
DOMÍNIOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
1. Revitalizar, fortalecer e diversificar a base económica e potenciar o crescimento e desenvolvimento local; 
2. ordenar o território, valorizar o ambiente e qualificar o espaço urbano; 
3. salvaguardar e valorizar o património, a cultura e fomentar o turismo; 
4. fomentar a governança, cidadania, a formação e a equidade social; 
5. promover as pessoas e o território. 

 

  



      
Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

         
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.2. RELATÓRIO AMBIENTAL  
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XII.2.1. INTRODUÇÃO 
 
 
A avaliação ambiental (AA) de planos ou programas é um processo contínuo, integrado, interativo e 
sistemático que visa garantir que todas as alternativas estratégicas de desenvolvimento são 
equacionadas previamente à tomada de decisão, designadamente através da identificação, 
análise e avaliação das tendências, oportunidades e riscos inerentes às opções estratégicas, bem 
como através da formulação de eventuais alternativas à estratégia proposta e/ou medidas de 
mitigação e controlo, garantindo que a opção tomada é aquela que se traduz em mais ganhos 
ambientais e menores impactes negativos. 
 
O Regime Jurídico da AAE (RJAAE) determina a elaboração de um Relatório Ambiental (RA) que 
“inclui as informações que sejam razoavelmente consideradas como necessárias para a realização 
da avaliação ambiental, tendo em conta os conhecimentos e métodos de avaliação disponíveis, o 
conteúdo e o nível de pormenor do plano ou programa (…) ” (n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), e que é enquadrado 
pelo Relatório dos Fatores Críticos para a Decisão (vd. capítulo XII.1).  
 
Para além do RA, a AA consubstancia-se na promoção de consulta das entidades com 
responsabilidades ambientais específicas e do público em geral, cujo resultado será ponderado e 
integrado na versão final do RA.   
 
O presente documento consiste, desta forma, no Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) relativa à revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo (PDMVA), 
incidindo sobre a avaliação das opções estratégicas e sua concretização no modelo territorial 
proposto pelo plano. Este relatório destina-se a informar a equipa de planeamento do PDMVA, à luz 
das questões relevantes expressas no Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD) de 
fevereiro de 2014, sobre oportunidades e riscos de índole estratégica resultantes da proposta 
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de plano, e também indicar diretrizes com vista à integração de questões ambientais e de 
sustentabilidade nas fases subsequentes de planeamento, nomeadamente na finalização da 
proposta e sua implementação. 
 
Estrutura-se do seguinte modo: nos capítulos XII.2.1 e XII.2.2 é apresentada a introdução, objetivos 
e metodologia do RA; no capítulo seguinte é descrito o objeto de avaliação; o elenco dos fatores 
críticos para a decisão consta do capítulo XII.2.4; o seguinte é preenchido com a análise de tendências 

por FCD, por critério de avaliação; o capítulo XII.2.6 diz respeito à avaliação estratégica do modelo de 
desenvolvimento territorial, enquanto o capítulo XII.2.7 descrimina as diretrizes de planeamento e 
gestão e os seguintes respeitam às considerações finais e à bibliografia de referência, seguindo-se 
ainda o anexo I. 
 
 

XII.2.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DO RA 
 
 
O RA corresponde à segunda fase metodológica do procedimento de AAE da Revisão do PDMVA, 
cujo principal objetivo consiste na análise de tendências e na avaliação de oportunidades e riscos 
das opções estratégicas e sua concretização no modelo territorial proposto, bem como na 
definição das bases de um programa de seguimento da implementação do plano. 
 
A análise de tendências corresponde a um diagnóstico estratégico fortemente articulado com o 
diagnóstico desenvolvido no âmbito da revisão do plano, sendo desenvolvida com base nos critérios 
e indicadores identificados para cada um dos FCD, considerados relevantes no estabelecimento do 
âmbito e alcance da AAE. Pretende-se designadamente identificar e analisar o que mudou e 
porquê, o que se pretende que continue e o que se pretende alterar.  
 
A avaliação estratégica resulta da análise de tendências realizada e pretende avaliar as 
oportunidades e riscos das opções de desenvolvimento preconizadas no plano e discutidas no 
contexto da AAE, à luz das questões relevantes que são expressas nos FCD, incidindo sobre 
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oportunidades e riscos das orientações estratégicas do plano. A avaliação estratégica que se 
apresenta corresponde à forma como as opções estratégicas se materializam no modelo territorial 
proposto. 
 
Por fim, a definição de diretrizes para planeamento, gestão e monitorização, que constituem as 
bases para um programa de seguimento do PDMVA, incluindo um quadro de governança institucional, 
indicativo de envolvimento, e níveis de responsabilidade institucional no seguimento do plano. 
 
 

XII.2.3. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
 

A estratégia do PDMVA em revisão constitui o objeto de avaliação do presente RA, 
consubstanciada em opções estratégicas e no modelo territorial que as concretizam (vd. CMVA, 2012 
e capítulo VIII.3). 
A avaliação que se segue baseia-se nas seguintes peças do plano: 
 
- Regulamento – versão de abril de 2015; 
- Relatório da Proposta – versão de abril de 2015; 
- Carta de Ordenamento – versão de abril de 2015; 
- Carta de Condicionantes – versão de abril de 2015. 
 
 

XII.2.4. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO (FCD) 
 
 
A identificação dos FCD foi objeto de um primeiro relatório apresentado em fevereiro de 2014 (capítulo 
XII.1) e resultou de uma análise integrada dos elementos de base estratégica que incluem: as 
Questões Estratégicas (QE) para o PDMVA (vd. figura XII.2.1); as Questões Ambientais e de 
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Sustentabilidade (QAS) (vd. quadro XII.2.1) relevantes e o Quadro de Referência Estratégico (QRE) 
(vd. quadro XII.2.2). 
 
De referir que a figura XII.2.1 assinala apenas as ligações fortes existentes entre as questões 
estratégicas do PDMVA e os FCD, comprovando a coerência entre estes dois elementos (vd. quadro 
XII.1.2 do capítulo XII.1). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura XII.2.1 
Relação entre as QE e respetivos objetivos estratégicos do PDMVA e os FCD 
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Quadro XII.2.1 
QAS relevantes para o PDMVA por FCD 
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Para cada um dos FCD foram definidos objetivos, critérios de avaliação, objetivos ambientais e de 
sustentabilidade e respetivos indicadores (vd. quadro XII.2.3). Os critérios especificam o âmbito 

Quadro XII.2.2 
Matriz de coerência entre o QRE e os FCD 
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Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) 

     
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas nas 
Regiões Hidrográficas 6 e 7. Região Hidrográfica 6 (PGRH6) 

    

Programa Nacional para as Alterações Climáticas      

Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural 2007-
2013 

     
Plano Setorial da Rede Natura 2000      
Plano Estratégico Nacional de Turismo 2006-2015      
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável      
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação      
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 
(PETI3+) 

   

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo      
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central      
Agenda 21 Local de Viana do Alentejo. Uma Estratégia para o 
Desenvolvimento Sustentável 
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considerado nos FCD e os indicadores definem um instrumento de medida através de uma dimensão 
analítica.  
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Quadro XII.2.3 
FCD: critérios de avaliação, objetivos ambientais e de sustentabilidade e indicadores 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES 

FCD 1. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO DO CONCELHO 

Objetivo: avaliar em que medida as propostas de Revisão do PDM concorrem para a criação de condições que contribuam para o fortalecimento, qualificação e 
diversificação da base económica, tendo por base a valorização e promoção dos produtos locais, numa perspetiva de desenvolvimento territorial que permita o reforço 
da atratividade e, consequentemente, o reposicionamento do concelho, à escala regional e nacional. 

A. Dinâmica 
socioeconómica do 
concelho  

A1. Promover o crescimento das atividades produtivas do 
concelho 
A2. Criar condições que fomentem a fixação de empresas no 
concelho  
A3. Desenvolver condições para a criação e/ou expansão de 
Parques Empresariais/Logística e Áreas Industriais 
A4. Promover o empreendedorismo  
A5. Fomentar a criação de emprego  
A6. Promover a valorização socioeconómica dos recursos 
naturais endógenos 

A1. N.º de parques empresariais ou industriais criados (por 
tipologia) 
A2. Área dos parques empresariais ou industriais criados (por 
tipologia)  
A3. N.º de empresas constituídas por setor de atividade 
A4. N.º de empresas dissolvidas por setor de atividade 
A.5. N.º de postos de trabalho criados 
A.6. Taxa de emprego 
A.7. Taxa de desemprego 
A.8. N.º de produtos endógenos com certificados de qualidade e 
de origem 
A.9. N.º de produtores locais associados 

B. Fixação de população 
residente e melhoria das 
condições de vida 

B1. Promover a fixação de população jovem no concelho  
B2. Criar condições para a prática desportiva informal 
B3. Aumentar a área de espaços verdes de utilização coletiva 
e melhorar os existentes 
B4. Reduzir a população exposta a níveis elevados de ruído 
B5. Assegurar o estado de conservação dos espaços públicos 
de utilização coletiva  
B6. Promover a acessibilidade para todos  
B7. Promover o acesso a habitação condigna de pessoas com 
baixos recursos económicos 

B.1. Taxa de crescimento efetivo da população 
B.2. Taxa de crescimento efetivo da população por grupos etários 
B.3. N.º de equipamentos desportivos em espaços de utilização 
coletiva 
B.4. Quilómetros de percursos pedonais e/ou ciclovias criados 
B.5. Rácio de áreas verdes criadas por habitante (m2/hab.) 
B.6. N.º e tipologia das intervenções em espaços verdes de 
utilização coletiva 
B.7. N.º de habitantes expostos a níveis de ruído acima dos 
permitidos 
B.8. N.º das intervenções de manutenção dos espaços públicos de 
utilização coletiva  
B.9. N.º de intervenções e tipologia das ações enquadradas em 
projetos de acessibilidade para todos 
B.10. N.º de alojamentos sociais ou de custos controlados criados 

FCD 2. ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 
Objetivo: avaliar em que medida a dinâmica territorial motivada pela estratégia definida no PDM contribui para o fomento do equilíbrio do sistema territorial e sua 
valorização ambiental, bem como para a qualificação do espaço urbano e para a redução e minimização de situações de riscos naturais e tecnológicos. 

A. Equilíbrio do sistema 
territorial, por via do 
reforço do policentrismo  

A.1. Manutenção do sistema de povoamento concentrado 
A.2. Desincentivar o povoamento disperso ou intercalar 
A.3. Privilegiar a ocupação dos espaços intersticiais, 
promovendo a economia de solo 

A.1. Taxa de crescimento da classe “urbano” no uso do solo  
A.2. Taxa de crescimento da população residente em lugares com 
menos de 10 habitantes  
A.3. N.º de edifícios requalificados ou reabilitados  
A.4. N.º de empresas localizadas em locais reabilitados  
A.5. População residente em locais reabilitados 

B. Valorização das 
infraestruturas, 
equipamentos e espaço 
público 

B.1. Qualificar as redes de infraestruturas básicas existentes 
(abastecimento de água, esgotos, pluviais, rede elétrica e 
cobertura de internet), melhorando a sua eficiência 
B.2. Garantir uma eficaz e eficiente gestão da limpeza urbana 
B.3. Garantir uma oferta de equipamentos coletivos superiores 
e equilibrada no território, numa lógica de complementaridade  
B.4. Promover a otimização dos equipamentos coletivos 
existentes 

B.1. Taxas de cobertura das infraestruturas básicas  
B.2. N.º de intervenções realizadas para a melhoria da eficiência 
das redes  
B.3. Quilómetros de redes intervencionados ou construídos (por 
tipo de infraestrutura e de intervenção)  
B.4. N.º de aglomerados com cobertura de internet por wireless  
B.5. Área coberta por wireless  
B.6. N.º e tipologia de equipamentos de utilização coletiva 
construídos e intervencionados  
B.7. Taxas de utilização dos equipamentos de utilização coletiva  
B.8. N.º de eventos realizados em equipamentos culturais, por 
tipologia 

C. Promover as condições 
de mobilidade e 
acessibilidade para todos 

C.1. Promover os modos de mobilidade suave  
C.2. Reordenar o tráfego no interior dos aglomerados, 
reduzindo o seu volume  
C.3. Promover a utilização do transporte público para 
deslocações pendulares  
C.4. Tornar o concelho acessível para todos, com enfoque nos 
espaços urbanos (públicos e privados)  
C.5. Promover a acessibilidade para todos, na lógica do design 
for all, nos espaços públicos e privados  
C.6. Promover a generalização do acesso às TIC como veículo 
de comunicação  
C.7. Potenciar uma administração acessível 

C.1. Quilómetros de ciclovias e/ou percursos pedonais criados  
C.2. Níveis de ruído no interior dos aglomerados  
C.3. N.º médio de passageiros/dia nos transportes públicos, por 
carreira 
C.4. N.º de intervenções (por tipologia) no espaço público e privado 
no âmbito do conceito de acessibilidade para todos 
C.5. N.º de acidentes viários no interior dos aglomerados 
C6. Volume de tráfego 

D. Reduzir e minimizar as 
situações de riscos 
naturais e tecnológicos 

D.1. Reduzir o número de pessoas e bens expostos a situações 
de risco  
D.2. Reduzir e minimizar as situações de risco  
D.3. Reduzir a vulnerabilidade a situações de risco 

D.1. N.º de pessoas a residir em locais de risco (por tipologia ou 
por classe de risco)  
D.2. N.º de avisos de perigo colocados em áreas suscetíveis  
D.3. N.º de ocorrências de cheias/inundações  
D.4. N.º de incêndios florestais  
D.5. Área ardida (em hectares)  
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D.6. Evolução da instabilidade de vertentes (profundidade das 
formas de erosão, largura das cicatrizes, volume e pressão dos 
depósitos)  
D.7. N.º de medidas de minimização e/ou eliminação de risco 
implementadas 

FCD 3. PAISAGEM E PATRIMÓNIO 
Objetivo: avaliar em que medida a dinâmica territorial motivada pela estratégia definida no PDM incorpora as políticas de conservação da natureza e fomenta a 
preservação e promoção integrada do património natural e cultural do concelho, salvaguardando a qualidade paisagística. 

A. Manutenção e 
promoção dos 
ecossistemas naturais, 
fauna, flora e habitats  

A.1. Preservar e valorizar os locais classificados ou com 
interesse de conservação  
A.2. Evitar a fragmentação de habitats  
A.3. Promover a conservação e divulgação de elementos 
notáveis do património geológico e geomorfológico  
A.4. Promover a criação integrada de recursos turísticos 
baseados no património natural 

A.1. N.º de locais classificados / com interesse conservacionista 
identificados  
A.2. Percentagem de áreas classificadas intersetadas por 
infraestruturas  
A.3. N.º de medidas implementadas por tipo e alvo de intervenção 
(e.g. fauna, flora, recuperação de habitats, património, etc.) 
A.4. N.º de ações de divulgação (por tipo) do património geológico 
e geomorfológico  
A.5. N.º de percursos/rotas criadas para promoção dos recursos 
naturais e da paisagem 

B. Adequada utilização 
dos recursos solo e água 

B.1. Garantir reservas estratégicas de solo e água (em 
quantidade e qualidade) para o futuro  
B.2. Restringir ao máximo a impermeabilização dos solos  
B.3. Reequacionar a aptidão cultural dos solos  
B.4. Reduzir o desperdício de água e apostar na sua eficiente 
utilização 

B.1. N.º de bolsas estratégicas de solos criadas  
B.2. Áreas das bolsas de solo criadas  
B.3. Percentagem de solo impermeabilizado  
B.4. Volumes extraídos das captações de água (superficiais e 
subterrâneas)  
B.5. Estado das massas de água (superficiais e subterrâneas)  
B.6. N.º de ações de sensibilização para o uso eficiente da água 

C. Gestão sustentável da 
floresta  

C.1. Fomentar a diversificação silvícola em detrimento da 
monocultura e promover a compartimentação florestal  
C.2. Promover o uso múltiplo da floresta  
C.3. Promover o ordenamento e uma gestão sustentável da 
floresta  
C.4. Controlar a plantação e crescimento de espécies invasoras 

C.1. N.º e área de povoamentos com espécies autóctones  
C.2. N.º e área de povoamentos mistos  
C.3. N.º de aceiros criados  
C.4. N.º e área das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) criadas  
C.5. Área ocupada por espécies invasoras C.6. N.º e extensão 
abrangida das ações de corte de espécies invasoras 

D. Valorização do 
património material e 
imaterial 

D.1. Promover a manutenção, salvaguarda, valorização e 
dinamização do património arqueológico e arquitetónico 
existente  
D.2. Inventariar, promover a classificação e salvaguardar os 
elementos patrimoniais sem estatuto de proteção  
D.3. Promover ações de requalificação do território  
D.4. Promover a criação integrada de recursos turísticos 
baseados no património material e imaterial 

D.1. N.º de intervenções de manutenção e recuperação do 
património construído realizadas  
D.2. N.º de imóveis e sítios classificados ou em vias de 
classificação  
D.3. N.º de elementos identificados e classificados 

FCD 4. GOVERNANÇA, CIDADANIA, FORMAÇÃO E EQUIDADE SOCIAL 
Objetivo: avaliar em que medida as propostas definidas no PDM contribuem para a criação de condições que promovam a aproximação da população da decisão e 
da definição de soluções para o desenvolvimento, que assegurem a saúde e a coesão social e que potenciem e valorizem as pessoas, essencialmente através da sua 
qualificação. 

A. Criação de 
instrumentos de 
governança e cidadania  

A.1. Envolvimento dos atores locais em momentos de 
participação e de auscultação no processo de desenvolvimento 
(nas suas diversas fases)  
A.2. Criação de grupos de ação setoriais para o 
desenvolvimento 

A.1. N.º de fóruns de participação e auscultação dos atores locais 
no processo de desenvolvimento (excluindo os momentos de 
participação pública obrigatórios)  
A.2. N.º de participantes em cada fórum  
A.3. N.º de participantes em cada sessão de participação pública  
A.4. N.º de grupos de ação setoriais para a sustentabilidade 
criados 

B. Simplificação e 
transparência de 
processos 

B.1. Desenvolvimento de aplicações informáticas de 
disponibilização e de gestão de informação direcionado para os 
serviços do município específicos (e.g., obras municipais, 
sinalética, património, proteção civil, “gestão” dos PMOT, etc.), 
apoiado, nomeadamente, nos Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG)  
B.2. Desenvolvimento de aplicações informáticas de 
disponibilização e de gestão de informação direcionado para o 
exterior (consulta dos IGT, espaços industriais, localização de 
serviços autárquicos ou outros, etc.), baseado em SIG 

B.1. N.º de aplicações de disponibilização de informação aos 
serviços municipais, apoiados em Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) 
B.2. N.º de aplicações de disponibilização de informação aos 
munícipes, apoiados em SIG  
B.3. Volume de informação disponibilizada no sítio da CMVA 

C. Melhoria dos serviços 
de saúde e fomento dos 
mecanismos de proteção 
social 

C.1. Melhorar o funcionamento do centro de saúde e 
extensões: atendimento, permanência de profissionais, 
urgências  
C.2. Criar serviços ambulatórios e de cuidados continuados  
C.3. Criar um serviço integrado de resposta à saúde, pobreza, 
isolamento e exclusão social  
C.4. Criação de um centro de acolhimento de idosos (centro de 
dia e lar 3.ª Idade)  
C.5. Promoção do arrendamento social  
C.6. Criar programas de apoio às famílias mais desfavorecidas 

C.1. N.º de serviços de saúde do setor público em funcionamento  
C.2. Rácios de médicos por habitante e enfermeiros por habitante  
C.3. N.º unidades de saúde com urgências  
C.4. N.º de serviços de cuidados continuados  
C.5. N.º de serviços de ambulatório  
C.6. Taxa de ocupação dos lares e centros de dia para idosos  
C.7. N.º de programas de apoio às famílias mais desfavorecidas  
C.8. N.º de contratos de arrendamento social 

D. Elevação dos níveis de 
qualificação da população 

D.1. Qualificar os atores locais (comerciantes, industriais, 
funcionários públicos e outros)  
D.2. Criação de um centro de edução e formação ao longo da 
vida  

D.1. N.º de ações de formação/qualificação e n.º de inscritos  
D.2. N.º de ações de formação e n.º de inscritos na área da 
agropecuária  
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D.3. Promover a educação e formação para todos ao longo da 
vida  
D.4. Promover a formação e inovação na área da agropecuária  
D.5. Promover a formação na área das artes e ofícios 
tradicionais  
D.6. Reduzir as taxas de abandono escolar 

D.3. N.º de ações de formação e n.º de inscritos na área das artes 
e ofícios tradicionais  
D.4. Taxa de abandono escolar 

FCD 5. VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DOS RECURSOS LOCAIS 

Objetivo: avaliar em que medida as propostas definidas no PDM contribuem para a criação de condições que promovam o desenvolvimento das atividades tradicionais, 
suportadas em recursos locais e potenciem os elementos patrimoniais de forte cariz identitário. 

A. Desenvolvimento das 
atividades tradicionais 
(agricultura, pecuária, 
queijaria, doçaria) 

A.1. Revitalizar a produção de hortícolas, agropecuária, 
silvicultura, olivicultura, vinicultura e apicultura (agro-silvo-
pastoril)  
A.2. Promover a diversificação (associada a atividades ligadas 
ao turismo rural), especialização da atividade agrícola e a 
qualidade dos produtos  
A.3. Elevar os níveis de qualificação dos agricultores  
A.4. Criar uma cooperativa agropecuária  
A.5. Certificar a qualidade de processos, e produtos locais 
(hortícolas, leite, queijo, carne, mel, doces, azeite e pimentão)  
A.6. Certificar a origem dos produtos  
A.7. Fomentar formas alternativas de comercialização (e.g. 
internet, feiras/mercados semanais, venda porta a porta, etc.) 

A.1. N.º de agricultores por grupos etários  
A.2. População empregada na agricultura  
A.3. N.º de unidades de turismo rural criadas  
A.4. N.º de ações de formação e n.º de inscritos na área da 
agricultura  
A.5. N.º de associados em cooperativas ou afins  
A.6. N.º de produtos (por tipologia) com certificação de origem e de 
qualidade  
A.7. Volume de negócios associados às atividades do setor 
primário e do turismo rural 

B. Exploração dos 
recursos geológicos 
(mármores de Viana)  

B.1. Avaliar o potencial de revitalização da extração dos 
mármores de Viana em parceria com a Universidade de Évora  
B.2. Dinamizar as pedreiras inativas através da realização de 
eventos culturais 

B.1. N.º de pedreiras em atividade/revitalizadas, por tipo de 
material explorado  
B.2. Volume de negócios das pedreiras  
B.3. N.º de eventos realizados em pedreiras inativas 

C. Potenciar os elementos 
patrimoniais de forte cariz 
identitário (chocalho, arte 
chocalheira, a olaria e a 
Sra. D’Aires 

C.1. Potenciar e valorizar a arte chocalheira e os chocalhos, 
designadamente através da criação de museu vivo, da aposta 
em inovação na produção dos chocalhos e na certificação 
destes produtos e da arte chocalheira 
C.2. Dinamização da olaria de Viana  
C.3. Integrar a visita aos elementos patrimoniais de cariz 
identitário mais relevantes em ações de divulgação do concelho 

C.1. N.º de visitantes do museu (a criar) 
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XII.2.5. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR FCD, POR CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

 
 

A análise de tendências é desenvolvida com base nos critérios e indicadores identificados para cada 
um dos FCD, considerados relevantes no estabelecimento do âmbito e alcance da AAE. Pretende-se 
designadamente identificar e analisar o que mudou e porquê, o que se pretende que continue e o que 
se pretende alterar, através da análise referenciada a três momentos cronológicos e a quatro 
realidades distintas (vd. figura XII.2.2). Os estudos de caracterização e diagnóstico, desenvolvidos 
pela equipa do PDMVA são cruciais para o desenvolvimento de um diagnóstico estratégico que se 
pretende alcançar com a análise de tendências na AAE.  

 
Esta abordagem responde à alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º do DL n.º 232/2007, na sua atual redação, 
onde se encontra estabelecido, no que concerne às exigências legais dos conteúdos de um RA, que 
se deve ter em conta “as características ambientais das zonas suscetíveis de serem 

Figura XII.2.2 
Análise de tendências – momentos e realidades a observar 
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significativamente afetadas, os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua provável 
evolução se não for aplicado o plano ou programa”. 
 
Para além da compreensão das causas que conduziram ao atual estado do ordenamento do território 
concelhio, a análise de tendências permite um correto entendimento da situação atual e provável 
evolução futura, facilitando a aferição dos efeitos significativos no ambiente, não obstante o elevado 
grau de incerteza inerente. 
 
Esta fase da avaliação ambiental requer um pensamento analítico focado e deve garantir que: 

a. se foca em tendências face aos FCD e que não sobrecarrega a avaliação da situação com 
informação pouco relevante; 

b. é flexível o suficiente para permitir, caso se justifique, a introdução de novos elementos e 
considerações; 

c. se descreve o passado e tendências atuais; 
d. se descreve a provável evolução destas tendências caso o plano não seja implementado; 
e. identifica os impactes cumulativos das ações propostas. 

 
FCD 1. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO DO CONCELHO 

 
O quadro XII.2.4 sintetiza a evolução tendencial dos critérios de avaliação definidos para o FCD1. 
 

 
A dinâmica socioeconómica do concelho de Viana do Alentejo apresenta as seguintes tendências: 

Quadro XII.2.4 
Análise de tendências: FCD1 

 

 



      

                            
                                                                                                            Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

         
65 

 
a.  Redução bastante acentuada da percentagem de população ativa empregada no setor primário 

(de 35% para 12%, entre 1991 e 2011); 
b. manutenção da percentagem de população ativa empregada no setor secundário (22%, em 2011); 
c. aumento considerável da percentagem de população ativa empregada no setor terciário (dos 42% 

em 1991 para os 66% em 2011); 
d. importância relativa e crescente da atividade agrícola na economia do concelho, expressa no 

aumento do número de explorações agrícolas e no significativo peso das atividades primárias em 
termos de VAB e volume de negócios; 

e. crescente especialização da atividade agrícola, expressa na importância da criação de gado 
bovino e suíno, em regime extensivo, e gado caprino e na produção de azeitona; 

f. perda de significado de algumas produções: cereais e leguminosas secas para grão e culturas 
hortícolas; 

g. um aumento relativo significativo das explorações de “frutos de casca rija”; 
h. um aumento assinalável das explorações com “vinha”; 
i. explorações muito dependentes da atividade agrícola no que respeita à proveniência do 

rendimento; 
j. aumento apreciável do número de empresas relacionadas com a silvicultura e exploração florestal, 

as quais detêm uma importância significativa em termos do VAB gerado no concelho; 
k. ausência de unidades empresariais com elevada e média intensidade tecnológica; 
l. dominância de empresas de baixa intensidade tecnológica (indústrias alimentares, fabricação de 

produtos metálicos, da madeira, etc.), predominando as unidades de indústria alimentar e 
fabricação de outros produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos; 

m. produção local de qualidade: queijo, pimentão-doce, chocalharia, olaria, pastelaria e panificação. 
 
No futuro, com a implementação do PDM, espera-se que o território municipal desenvolva as 
capacidades necessárias para o fortalecimento, qualificação e diversificação da base económica, 
tendo por base a valorização e promoção dos produtos locais, numa perspetiva de desenvolvimento 
territorial que permita o reforço da atratividade e, consequentemente, o reposicionamento do 
concelho, à escala regional e nacional. Caso não haja implementação do PDM é expectável uma 
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estagnação ou mesmo decréscimo da dinâmica socioeconómica, não só devido à conjuntura 
internacional, mas também pela dificuldade relacionada com a dinamização dos setores económicos 
e sociais. 
 
As tendências principais no que diz respeito à população e condições de vida são: 
 
a. Reduzida expressão demográfica do concelho, mesmo no contexto do Alentejo Central (NUT III); 
b. crescimento demográfico significativo (2,3%), tendo registado o maior crescimento no contexto da 

NUT III onde se insere, após um período (duas décadas) de perda demográfica; 
c. dinâmica negativa do crescimento natural; 
d. saldo migratório como garante do crescimento populacional até 2011; 
e. situação favorável do índice de dependência de jovens; 
f. situação desfavorável do índice de dependência de idosos; 
g. aumento da população estrangeira residente; 
h. implementação de um projeto de acessibilidade para todos no centro de Viana, em curso; 
i. ruas de atravessamento principal nas sedes de freguesia sujeitas a uma forte pressão automóvel 

e ruído. 
 
Com a implementação do PDM prevê-se que, por um lado, sejam criadas mecanismos para o 
incremento da fixação de população jovem no concelho, e por outro, possam ocorrer melhorias nas 
condições de vida da população. Não sendo implementado o PDM, espera-se que se assista à 
manutenção das condições de vida atuais. 
 

  FCD 2. ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 
 

O quadro XII.2.5 sintetiza a evolução tendencial dos critérios de avaliação definidos para o FCD2. 
  
No que respeita ao equilíbrio do sistema territorial, as tendências são: 
 
a. sistema de povoamento concentrado, em que mais de 90% da população reside nas três sedes 

de freguesia; 
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b. reduzido número de lugares com mais de 10 habitantes (apenas dois, e nenhum com mais de 200, 
com exceção das sedes de freguesia). 

 
As características morfológicas aliadas a fatores históricos conduziram a um sistema de povoamento 
concentrado nas sedes de freguesia, o qual promove a economia de solo e a ocorrência de condições 
favoráveis à infraestruturação dos aglomerados, no que respeita ao abastecimento de água e à 
drenagem e de efluentes. Prevê-se que a implementação do PDM reforce o equilíbrio do sistema 
territorial, por via do policentrismo e do incentivo à ocupação dos espaços intersticiais nas áreas 
urbanas, ao mesmo tempo que desincentivará a ocupação dispersa ou intercalar, através da 
classificação do solo e das respetivas normas fixadas em sede de regulamento. Em oposição, a não 
implementação do Plano, traduzir-se-á, a curto e médio prazo, em práticas não consentâneas com os 
princípios de ordenamento do território. 

 
As infraestruturas, equipamentos e espaço público apresentam as seguintes tendências: 
 
a. cobertura satisfatória de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento básico, embora 

a substituição de algumas condutas de abastecimento de água (em fibrocimento) deva ser 
equacionada como forma de mitigar perdas; 

b. necessidade de serem efetuados estudos de alternativas de recolha de resíduos sólidos urbanos 
mais eficientes; 

Quadro XII.2.5 
Análise de tendências: FCD2 
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c. cobertura de wireless apenas na vila de Viana do Alentejo; 
d. boa cobertura de equipamentos públicos, de um modo geral, com necessidade de novos 

equipamentos no apoio à terceira idade; 
e. fraca especialização e diversificação dos equipamentos públicos existentes; 
f. necessidade de reabilitação do espaço urbano e do edificado, em particular; 
g. reduzido número de áreas verdes e fraca qualificação das existentes. 
 
Com a implementação do Plano é expectável que se verifique uma melhoria da eficiência das redes 
de infraestruturas básicas (abastecimento de água, esgotos, pluviais, rede elétrica e cobertura de 
internet), uma aposta na especialização e diversificação dos equipamentos públicos existentes, 
suprindo as necessidades ao nível da terceira idade, apoio a projetos de reabilitação do espaço 
urbano e investimento na ampliação de áreas verdes e na qualificação das existentes. Caso não se 
verifique a implementação do Plano, é possível que se verifique uma degradação das infraestruturas 
e equipamentos existentes e que as necessidades diagnosticadas permaneçam ou aumentem. 
 
As condições de mobilidade e acessibilidade para todos apresentam as seguintes tendências: 
 
a. rede viária em estado razoável de conservação; 
b. eixos viários com a dupla função de atravessamento e distribuição e distribuição do tráfego local, 

com os inerentes constrangimentos ao nível da circulação, ruído e segurança; 
c. necessidade de construção de variantes à EN 257 e à EN 254 nos aglomerados urbanos de Viana 

do Alentejo, de Alcáçovas e Aguiar; 
d. utilização excessiva do automóvel particular nas deslocações casa-trabalho-escola; 
e. necessidade de alargamento do “Plano de Soluções Integradas de Acessibilidade para Todos de 

Viana do Alentejo”, a Alcáçovas e Aguiar; 
f. necessidade de redefinição dos sentidos de trânsito em algumas artérias; 
g. introdução de mecanismos de redução de velocidade; 
h. segregação de tráfego nas áreas mais centrais dos aglomerados; 
i. criação de rotundas nos principais cruzamentos; 
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j. incremento dos modos de mobilidade suave, numa lógica de criação de redes cicláveis, 
designadamente através da extensão da via ciclável construída à entrada de Viana e da criação 
de locais adequados para o parqueamento de bicicletas. 

 
Prevê-se que a implementação do PDM reforce as condições de mobilidade e acessibilidade para 
todos, que não obstante algumas melhorias (sobretudo nos últimos anos) observadas já na vila sede 
de concelho, também se deverão estender ao restante território municipal. A não implementação do 
Plano traduzir-se-á na redução das condições de mobilidade e acessibilidade para todos. 
 
Na componente riscos naturais e tecnológicos as tendências são: 
 
a. a incidência de acidentes tecnológicos no concelho é muito reduzida, embora seja de destacar o 

número de acidentes rodoviários; 
b. o concelho de Viana do Alentejo apresenta alguma incidência de fenómenos naturais com 

perigosidade espacial associada, embora com reduzidos riscos associados. 
 

A implementação do PDM contribuirá positivamente para a redução dos riscos naturais e tecnológicos 
identificados no território, quer por via de ações que visem a redução do número de acidentes 
rodoviários, quer por via do estabelecimento de políticas adequadas de ordenamento do território, em 
função das condicionantes existentes. Os referidos riscos tenderão a aumentar caso o PDM não seja 
implementado. 

 
FCD 3. PAISAGEM E PATRIMÓNIO 

 
O quadro XII.2.6 sintetiza a evolução tendencial dos critérios de avaliação definidos para o FCD3. 
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No que respeita aos ecossistemas naturais, fauna, flora e habitats, as principais tendências são:  
 
a. Manutenção dos ecossistemas naturais, fauna, flora e habitats presentes no território; 
b. valorização do património natural e paisagístico através da criação de percursos interpretativos e 

de ações de divulgação; 
c. integração das orientações de gestão do PSRN 2000 em sede de revisão do PDM; 
 
No passado histórico, as Campanhas do Trigo contribuíram significativamente para a redução dos 
ecossistemas naturais (habitats, flora e fauna associados), sendo que atualmente a tendência é para 
a estabilização da situação existente, sobretudo devido à criação de instrumentos legais de proteção 
de área importantes para a conservação da natureza (Sítios de Interesse Comunitário). No entanto, 
a implementação do PDM pode contribuir para a promoção do valor natural e paisagístico 
destas áreas, por um lado, mediante a integração das orientações de gestão do PSRN 2000 em 
sede de regulamento, designadamente no quadro das atividades e ações compatíveis com a 
Estrutura Ecológica Municipal (EEM), a qual integra as áreas nucleares para a conservação da 

Quadro XII.2.6 
Análise de tendências: FCD3 
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natureza e da biodiversidade10 e as áreas de conetividade ecológica11 que asseguram a ligação entre 
as áreas nucleares, e no quadro dos usos dominantes, complementares e compatíveis admitidos para 
cada categoria de espaço, no solo rural. A título de exemplo, refiram-se os constrangimentos 
estabelecidos para os espaços naturais12 e para as áreas nucleares da EEM, decorrentes da 
integração das orientações de gestão do PSRN 2000 para os habitats em presença, nomeadamente 
a interdição do arranque e do corte de espécies autóctones e da plantação de espécies não 
autóctones; da agropastorícia; das obras de construção; da instalação de novas explorações 
agropecuárias, entre outras ações ou atividades. 
 
Por outro lado, o PDM pode também permitir a criação de mecanismos que promovam a criação 
de percursos interpretativos e de ações de divulgação do valor natural e paisagístico do concelho. 
De referir que esta última ação deverá incidir também sobre outras áreas (não classificadas) de 
reconhecido valor natural e paisagístico. 
 
Conclui-se, portanto que as normas estabelecidas no regulamento do PDMVA, designadamente nos 
capítulos da EEM e dos Espaços Naturais concorrem para a conciliação das atividades económicas 
e sociais com a conservação da natureza e valorização do mundo rural, respeitando um dos Objetivos 
Estratégicos definidos “ordenar o território, valorizar o ambiente e qualificar o espaço urbano”, aliando 
a produção agrícola à manutenção e salvaguarda da paisagem e dos ecossistemas e à 
sustentabilidade dos recursos, do mundo rural. 
 
Não se verificando a implementação do Plano, registar-se-á uma tendência para o decréscimo das 
áreas relevantes no que respeita a ecossistemas naturais, habitats, flora e fauna associadas. 
 

                                                             
10 As áreas nucleares da EEM correspondem aos habitats classificados incluídos na Rede Natura 2000, com exceção do habitat 6310 
(montado de quercus spp de folha perene). 
11 As áreas de conetividade ecológica da EEM são constituídas pelos principais cursos de água, pelas albufeiras de águas públicas e 
respetivas faixas de proteção e outras albufeiras e respetivas margens, pelas áreas ameaçadas pelas cheias, pelas áreas de proteção 
e recarga de aquíferos, pelas áreas de ocorrência do habitat 6310 (montado de quercus spp de folha perene), e pelas áreas de montado 
de sobro e de azinho que não integram a Rede Natura 2000. 
12 Correspondentes aos planos de água, aos cursos de água mais importantes do concelho Rio Xarrama, Ribeira do Vale da Ursa e 
Ribeira das Alcáçovas e aos habitats classificados ao abrigo da Rede Natura 2000, com exceção do habitat 6310, que se localizam 
nas áreas adjacentes aos referidos cursos de água.  
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No passado nem sempre foram adotadas as práticas agrícolas mais corretas, donde resultaram 
impactes importantes na componente solo. A este respeito destaque-se as Campanhas do Trigo nas 
décadas de 1930 e 1940, cujas repercussões no solo se prolongam por muitos anos. Por outro lado, 
importa garantir a preservação do recurso solo, evitando a impermeabilização de solos de qualidade 
reconhecida, designadamente os da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Neste sentido, regista-se que 
a RAN municipal teve um acréscimo de 33% face à RAN aprovada em 1997 e que o regulamento do 
Plano enquadra devidamente a proteção das áreas agrícolas. A não implementação do Plano implica, 
assim, um menor nível de proteção do recurso solo. 
 
No que respeita à água, o concelho de Viana regista uma situação relativamente favorável, atendendo 
não só à disponibilidade de recursos hídricos superficiais, embora o alargamento do perímetro de 
rega do Alqueva constitua uma oportunidade para o médio e longo prazo, mas também à presença 
do sistema aquífero Viana do Alentejo – Alvito, que constitui uma importante reserva de água 
subterrânea no contexto local.  
 
A proteção dos recursos hídricos é devidamente assegurada pela proposta de Plano, na medida em 
que, para além das servidões e restrições previstas nos diplomas legais, a qualificação do solo reflete 
esta preocupação, desde logo, na inclusão dos planos de água, dos principais cursos de água e áreas 
adjacentes na categoria de espaços naturais, a qual apresenta forte restrições à edificação, e ainda 
através da integração destas áreas nas áreas nucleares da EEM e das áreas de proteção e recarga 
de aquíferos nas áreas de conectividade ecológica da EEM, que se traduz na interdição de um 
conjunto de ações e atividades consideradas prejudiciais do equilíbrio ambiental que deve ser mantido 
nestas áreas. 
 
Prevê-se, desta forma, que a implementação do Plano promova uma adequada utilização dos 
recursos solo e água no futuro e, caso o Plano não seja implementado, que ocorra o inverso, com a 
impermeabilização crescente dos solos, consumos crescentes de água e possibilidade de 
deterioração da qualidade das massas de água superficiais e subterrâneas. 
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Com a implementação do PDM prevê-se a manutenção e acréscimo das áreas ocupadas pelo 
montado (sistema de gestão agroflorestal característico desta região), como resultado da promoção 
de medidas de incentivo à valorização agrícola e florestal do território, o que encerra vantagens para 
os ecossistemas e para a economia local. Não se verificando a implementação do PDM, é expectável 
que a tendência de abandono destas áreas subsista, que ocorra um incremento de espaços florestais 
monofuncionais, designadamente a ocupação de áreas significativas por espécies de crescimento 
rápido e, por conseguinte, que haja um aumento do risco de incêndio. 
 
No domínio do património material e imaterial, verifica-se: 
 
a. que o concelho possui indubitável riqueza patrimonial, embora com reduzido número de imóveis 

classificados; 
b. a necessidade de intervenções de proteção e salvaguarda, articuladas com iniciativas de 

promoção e divulgação e eventualmente, em alguns casos, classificação do património material; 
c. que o conhecimento e sistematização do património imaterial constitui um contributo importante 

para a sua promoção. 
 
A implementação do PDM possibilitará uma maior promoção e valorização do património material e 
imaterial, assente num conhecimento sistematizado e aprofundado do mesmo e, em intervenções de 
proteção e salvaguarda do património material, ao passo que a sua não implementação contribuirá 
para a deterioração deste último e para uma estagnação do património imaterial. 
 

FCD 4. Governança, Cidadania, Formação e Equidade Social 
 
A análise tendencial das questões de governança, cidadania, formação e equidade social (vd. quadro 
XII.2.7) engloba os critérios relacionados com a criação de instrumentos de governança e cidadania, 
simplificação e transparência de processos, melhoria dos serviços de saúde e fomento dos 
mecanismos de proteção social e com a elevação dos níveis de qualificação da população. 
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Não obstante um passado caracterizado por processos de desenvolvimento pouco participados, 
verifica-se uma tendência para uma maior participação da população nesses processos, conferindo-
lhes assim maior transparência e proximidade. É expectável que a implementação do PDM fomente 
a criação de instrumentos de governança e cidadania, com destaque para a criação de grupos de 
ação sectoriais para o desenvolvimento. Por outro lado, a não implementação do Plano, obstará a 
uma evolução mais favorável no que respeita à criação deste tipo de instrumentos. 
 
O passado histórico é marcado por procedimentos burocráticos que determinaram uma maior 
morosidade na resolução de situações relativas ao desenvolvimento concelhio. Atualmente, como 
resultado da introdução das tecnologias da informação, a eficiência processual tem sofrido ligeiras 
melhorias. Atendendo a que todo o Plano foi desenvolvido em formato digital, com recurso a 
ferramentas de sistemas de informação geográfica, prevê-se que a sua implementação contribua de 
uma forma positiva para a simplificação e transparência dos processos administrativos, através 
da redução do tempo de espera entre o início do procedimento e a tomada de decisão e da eficiência 
da mesma, por via desta ser melhor informada. 
 
Caso o Plano não seja implementado, não se espera uma performance tão positiva no que concerne 
à eficiência e modernização, atendendo a que não serão introduzidas melhorias significativas no 
sistema de planeamento e de tomada de decisão. 

Quadro XII.2.7 
Análise de tendências: FCD4 
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No domínio dos serviços de saúde e dos mecanismos de proteção social, a situação atual reflete 
algumas melhorias face ao passado histórico (note-se a criação de uma loja social que apoia as 
famílias mais desfavorecidas), as quais poderão ser incrementadas com a implementação do PDM, 
designadamente no que respeita ao funcionamento do centro de saúde e extensões: atendimento, 
permanência de profissionais, urgências; à criação de serviços ambulatórios e de cuidados 
continuados; à criação de um centro de dia e de um lar para a 3.ª idade, medidas estas que se 
justificam pela elevada percentagem de população idosa no concelho. 
 
A não implementação do Plano traduzir-se-á numa manutenção da situação existente, que se 
agravará no médio e longo prazo, com o avolumar das necessidades de serviços e saúde e de 
equipamentos de apoio à terceira idade. 
 
A análise de tendência releva que os níveis de qualificação da população deste concelho não são, 
em geral, muito elevados, subsistindo ainda valores da taxa de analfabetismo relevantes, apesar das 
melhorias ocorridas relativamente ao passado, pelo que é expectável que a implementação do PDM 
promova medidas de qualificação dos atores locais e de aposta na formação para todos e ao longo 
da vida, sobretudo em áreas chave para o desenvolvimento do concelho (agropecuária e artes e 
ofícios tradicionais). Não ocorrendo a implementação do PDM, a situação futura no que respeita à 
qualificação da população não apresentará grandes melhorias. 
 

FCD 5. Valorização e Promoção dos Recursos Locais 
 

A análise tendencial das questões respeitantes à valorização e promoção dos recursos locais (vd. 
quadro XII.2.8) engloba os critérios relacionados com o desenvolvimento das atividades tradicionais 
(agricultura, pecuária, queijaria, doçaria); a exploração dos recursos geológicos (mármores de Viana) 
e a potenciação dos elementos patrimoniais de forte cariz identitário (chocalho, arte chocalheira, olaria 
e a Sra. D’Aires). 
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As atividades tradicionais (agricultura, pecuária, queijaria e doçaria) apresentam as seguintes 
tendências: 
  
a. crescente importância da atividade agrícola na economia do concelho, expressa no aumento do 

número de explorações agrícolas e no significativo peso das atividades primárias em termos de 
VAB e volume de negócios; 

b. crescente especialização da atividade agrícola, expressa na importância da criação de gado 
bovino e suíno, em regime extensivo, e gado caprino e na produção de azeitona; 

c. necessidade de fomentar o associativismo, designadamente através da criação de uma 
cooperativa agropecuária; 

d. certificação da origem dos produtos como forma de valorização e promoção dos mesmos; 
e. necessidade de potenciar formas alternativas de comercialização dos produtos. 
 
Não obstante o facto de, no passado histórico, o setor primários ter já ocupado uma posição pioneira 
no desenvolvimento deste concelho, só muito recentemente se começou a verificar um 
recrudescimento da sua importância. Com a implementação do PDM espera-se uma consolidação do 
desenvolvimento do setor primário, suportado no aumento do VAB e do volume de negócios das 
explorações agrícolas e na importância crescente da atividades pecuárias, a par do incremento do 
associativismo e da valorização e promoção dos produtos locais. Sem PDM, é expectável que ocorra 
uma estagnação deste vetor de desenvolvimento concelhio. 

 

Quadro XII.2.8 
Análise de tendências: FCD5 
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No que se refere aos recursos geológicos do concelho verifica-se:  
 
a. a existência de um número significativo de pedreiras inativas, cujo potencial para a realização de 

eventos culturais importa promover; 
b. a necessidade de avaliar o potencial de revitalização da extração dos mármores de Viana em 

parceria com a Universidade de Évora. 
 
À semelhança das atividades agrícolas, também a indústria da exploração de recursos geológicos, 
designadamente a exploração dos mármores de Viana, conheceu momentos áureos no passado 
histórico deste concelho, com um número significativo de pedreiras ativas. Atualmente nenhuma 
dessas explorações se encontra em funcionamento. A implementação do PDM poderá fomentar 
parcerias no sentido de ser avaliado o potencial de revitalização desta indústria e promover a 
realização de eventos culturais nestes locais sui generis. 
Após um passado histórico em que o chocalho e respetiva arte, a olaria e o monumento da Senhora 
D’Aires detiveram uma importância crucial na matriz de ofícios, produtos e locais de peregrinação 
deste concelho, a situação atual é de declínio, não obstante a existência de um quadro favorável para 
a promoção destes elementos patrimoniais de forte cariz identitário, designadamente no âmbito 
do PROT Alentejo, que inclui esta região como palco para o desenvolvimento do touring cultural. A 
implementação do PDM pode, assim, em conjunto com o referido enquadramento legal, potenciar a 
divulgação destes elementos patrimoniais, cuja importância no desenvolvimento do concelho tenderá 
a decrescer caso não se verifique a implementação do PDM. 
 
A análise de tendências apresentada por cada FCD sintetizou, de certa forma, o elenco dos pontos 
fortes e fracos13, oportunidades e ameaças14, apesar de não apresentar o formato comum de uma 
matriz SWOT, focada na relação entre a variação de forças de mudança e a evolução de tendências 
futuras, fornecendo suporte a estudos de cenarização e de análise de política, bem como a análises 
integradas da relação entre fatores económicos, sociais e biofísicos, e ajudando a perceber os 
possíveis caminhos futuros. 

                                                             
13 Os pontos fortes e fracos são intrínsecos aos sistemas, ou seja, são determinados pelas suas próprias características. 
14 As oportunidades e ameaças são geradas pelos sistemas externos, pelas características de contexto. 
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XII.2.6. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 
 
A avaliação estratégica resulta da análise de tendências realizada e pretende avaliar as 
oportunidades e riscos das opções de desenvolvimento preconizadas no plano, concretamente 
das opções estratégicas definidas no seu modelo de desenvolvimento, e discutidas no contexto da 
AAE, à luz das questões relevantes que são expressas nos FCD, incidindo sobre oportunidades e 
riscos das orientações estratégicas do plano. 
 
Para o efeito, foi elaborada uma matriz de avaliação da compatibilidade das opções estratégicas 
do plano com os critérios de avaliação de cada um dos FCD e respetivos objetivos ambientais e 
de sustentabilidade, a qual se encontra estruturada no quadro XII.2.9. A sua análise permite aferir 
quais os objetivos que são, ou não, compatíveis entre si e a partir daí, caso se justifique, proceder à 
sugestão de alterações na estratégia proposta no PDM, ou caso as incompatibilidades não motivem 
a definição de alternativas à estratégia permite, desde logo, esboçar eventuais recomendações de 
minimização de efeitos para a fase de acompanhamento do plano. 
 
Verifica-se que se encontra garantida a compatibilidade de cada objetivo estratégico do Plano com 
pelo menos um critério de avaliação dos FCD. Ocorrem também muitas relações de compatibilidade 
nula (), uma vez que há opções estratégicas que não exercem qualquer tipo de influência nalguns 
dos critérios dos FCD definidos. De salientar a não existência de qualquer relação de 
incompatibilidade, o que demonstra a sustentabilidade das opções estratégicas de desenvolvimento 
apontadas, baseadas essencialmente na aposta na valorização dos recursos locais, sem 
comprometer a sua continuidade. 
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Desta feita, conclui-se que os objetivos estratégicos preconizados no modelo de desenvolvimento 
territorial deste concelho apresentam um risco desprezível face aos critérios e respetivos objetivos 
ambientais e de sustentabilidades definidos para cada FCD, não se registando qualquer opção 
estratégica que requeira atenção especial no quadro de desenvolvimento de medidas de prevenção, 
minimização ou eliminação dos efeitos adversos no ambiente, bem como o seu acompanhamento em 
sede de monitorização. 
 
.
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Quadro XII.2.9 
Avaliação da compatibilidade entre as opções estratégicas do modelo de desenvolvimento territorial do PDM e os critérios dos FCD 

 
 

Domínio de ação 
estratégica 

     Critérios 
  OE 

FCD 1 FCD 2 FCD3 FCD4 FCD5 

  CA   CB    CA   CB   CC   CD   CA   CB   CC   CD   CA   CB   CC   CD   CA   CB   CC 
1. Revitalizar, fortalecer e 
diversificar a base económica e 
potenciar o crescimento e 
desenvolvimento local 

OE1.1                                                                      

OE1.2                                                                      

2. Ordenar o território, valorizar o 
ambiente e qualificar o espaço 
urbano 

OE2.1                                                                    

OE2.2                                                                    

3. Salvaguardar e valorizar o 
património, a cultura e fomentar 
o turismo 

OE3.1                                                                    

OE3.2                                                                    

4. Fomentar a governança, 
cidadania, a formação e a 
equidade social 

OE4.1                                                                    

OE4.2                                                                    

OE4.3                                                                    
5. Promover as pessoas e o 
território OE5.1                                                                      

     

 Compatível   Sem relação 
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XII.2.7. REFLEXÕES FINAIS 
 
 
O processo de avaliação ambiental estratégica assume como premissa fundamental que a opção 
tomada é aquela que se traduz em mais ganhos ambientais e menores impactes negativos, 
independentemente do âmbito a que se aplica. 
 
Em sede de elaboração ou revisão de um PDM, importa pois avaliar os efeitos significativos e 
cumulativos no ambiente decorrentes das opções estratégicas definidas para o território municipal.  
 
A estratégia preconizada na revisão do PDM_VA encontra-se fortemente ancorada em desígnios de 
sustentabilidade ambiental, social, económica e institucional, construindo caminho para que se atinja 
a visão desejada. 
 
Num concelho, como o de Viana do Alentejo, de cariz essencialmente rural, a valorização e promoção 
dos produtos locais, numa perspetiva de desenvolvimento territorial que permita o reforço da 
atratividade e, consequentemente, o reposicionamento do concelho, à escala regional e nacional, 
devem constituir os alicerces do seu desenvolvimento socioeconómico. Nesta perspetiva, não será 
expectável que a revisão do PDM não respeite os princípios de sustentabilidade ambiental 
fundamentais, uma vez que um dos eixos mais fortes de desenvolvimento do concelho assenta na 
exploração dos recursos locais. 
 
Com efeito, não foram detetadas incompatibilidades entre a estratégia proposta e os objetivos gerais 
de ambiente e sustentabilidade, o que se pode justificar pelas preocupações ambientais manifestadas 
pela equipa responsável pela elaboração da estratégia de desenvolvimento do concelho desde o 
primeiro momento, gizadas pela realização de reuniões sectoriais com as entidades presentes na 
comissão de acompanhamento do plano, e nas quais, foram discutidas as melhores e mais 
sustentáveis opções estratégicas, por domínio de intervenção, garantindo desde logo, coerência com 
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as estratégias regionais, nacionais, europeias e internacionais e, ainda pela estreita iteratividade entre 
o desenvolvimento das orientações estratégicas do plano e o processo de avaliação, havendo 
permanente troca de impressões com o intuito de conferir elevados índices de sustentabilidade à 
estratégia preconizada. 
 
Desta forma, não se justifica a definição de orientações ou de medidas de minimização e controlo 
aplicáveis à revisão do PDM. 
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