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1. Introdução
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) “é um instrumento de avaliação de impactes de
natureza estratégica cujo objectivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de
oportunidades e riscos de estratégias de acção no quadro de um desenvolvimento sustentável”.
O Decreto-lei nº 232/2007, de 15 de Junho, transpôs para a ordem jurídica interna as
Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e n.º
2002/35/CE, do Parlamento Europeu e CE, de 26 de Maio, documentos que obrigam à execução
de uma avaliação ambiental estratégica dos planos e programas, susceptíveis de terem efeitos
significativos no ambiente, antes da sua aprovação.
No processo de Avaliação Ambiental Estratégica é elaborado o Relatório Ambiental no
qual são identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos significativos no ambiente
resultantes da aplicação do plano ou programa e as suas alternativas razoáveis.

A AAE deverá permitir alcançar os seguintes objectivos globais:
. Assegurar uma visão estratégica e uma perspectiva alargada em relação às questões
ambientais, num quadro de sustentabilidade.
. Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto as opções
ainda estão em discussão.
. Auxiliar na identificação, selecção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face aos
objectivos de Ambiente e desenvolvimento.
. Detectar problemas e oportunidades, sugerir programas de gestão e monitorização estratégica.
. Assegurar processos participados e transparentes, que envolvam todos os agentes relevantes.
. Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de
desenvolvimento.

.
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Numa primeira fase definiu-se o âmbito de aplicação da AAE e consultaram-se as
Entidades com Responsabilidade Ambiental. Os diferentes contributos e decisões foram
ajudando a definir uma proposta de plano que recolheu os respectivos pareceres. Assim foi
elaborado o relatório ambiental que seguirá para discussão pública com a nova proposta de
ordenamento municipal.
2. Objecto de avaliação
O objecto da avaliação ambiental tratada no presente relatório é a proposta do novo Plano
Director Municipal de Amares e as suas opções estratégicas, no âmbito da revisão que decorre
das disposições legais.
O Plano Director Municipal de Amares foi aprovado por Resolução do Conselho de
Ministros n.º 144/95 de 21 de Novembro de 1995, o qual já foi objecto de deliberação camarária
de 12 de Fevereiro de 2001, publicada por aviso n.º 2755/2001 (II Série no Diário da República
de 5 de Abril de 2001) para proceder à sua revisão. A revisão deu início em 2001 com a
audiência prévia e em 2005 iniciaram os trabalhos.

A Revisão do PDM tem, assim como fundamentos básicos:


Ajustar as estratégias de planeamento municipal com o quadro estratégico
regional e nacional.



Reformulação do regulamento de forma a clarificar algumas disposições e
redefinir alguns critérios de excepção, adequando à nova realidade urbanística e
enquadramento legislativo.



Actualização da cartografia que serve de suporte ao plano. O processo de
revisão baseia-se em cartografia digital à escala 1:10.000 e 1:25.000 (versão
oficial) tratada e trabalhada em Sistemas de Informação Geográfica, o que torna
o processo mais rigoroso.



Alteração dos perímetros urbanos de alguns aglomerados por se mostrarem
inadequados face às necessidades.

.
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As questões estratégicas do processo de revisão do PDM são as seguintes:
 Promoção do desenvolvimento turístico
o Qualificação dos produtos turísticos existentes
o Promoção do turismo natureza e ecoturismo
o Conservação do património arquitectónico e arqueológico
 Criação de espaço urbano de qualidade:
o consolidação dos aglomerados urbanos existentes
o criação de espaços urbanos de qualidade
o qualificação e ampliação das áreas industriais
 Gestão sustentável dos espaços rurais (agricultura e floresta)
 Preservação ambiental
 Prevenção de riscos naturais e tecnológicos
3. Quadro de Referência Estratégico
O Quadro de Referência Estratégico (QRE) é um documento que reúne os macroobjectivos de política ambiental e de sustentabilidade estabelecidos a nível internacional,
europeu e nacional que são relevantes para avaliação e são exigidos legalmente, bem como as
ligações a outros planos e programa com os quais o PDM estabelece relações.

As Questões Estratégicas (QE) traduzem os objectivos estratégicos do plano e o seu
potencial com implicações ambientais. No caso de Amares correspondem os objectivos
estratégicos da revisão do PDM de Amares.

Os Factores Ambientais (FA) são definidos legalmente e devem ser ajustados a cada
caso em análise tendo em consideração o foco estratégico, a escala de avaliação e a sua
relevância para o FCD.
No quadro seguinte são relacionados os planos ou programas com os factores críticos
avaliados para o Município de Amares.

.
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Quadro 1: Quadro de Referência Estratégico Ambiental
Factores Críticos de Decisão

Planos e/ou Programas Relevantes

Recursos hídricos e Riscos

Ordenamento e Gestão Territorial

Recursos naturais e culturais (inclui
Biodiversidade)

Desenvolvimento económico e social

.



QREN 2007-2013



PNPOT 2007-2025



ENDS 2005-2015



PNA



PBH Cávado



PERSU II



PEAASAR II



PNAC



ENEAPA I



PNUEA



PNPOT 2007-2025



PROT Norte



PENDR 2007-2013



PROF Baixo Minho



PNPOT 2007-2025



ENDS 2005-2015



PROF Baixo Minho



PSRN2000



PENT



PNTN



ENCNB



QREN 2007-2013



PNDR



QREN 2007-2013



PROTN



PENT e PNTN
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4. Factores Críticos de Decisão
Tendo em consideração os objectivos estratégicos do novo PDM de Amares e os
objectivos do Quadro de Referência Estratégica, definiram-se os seguintes Factores Críticos de
Decisão:


Recursos Hídricos e Riscos



Ordenamento e Gestão Territorial



Património Natural e Cultural



Desenvolvimento Económico e Social

No quadro seguinte expõe-se a relação entre os Factores Críticos de Decisão da AAE
de Amares com os factores ambientais e de sustentabilidade e os factores ambientais
estabelecidos na legislação.

Quadro 2: Relação entre os factores, os factores ambientais e de sustentabilidade e os
factores ambientais definidos na legislação

Factores Ambientais
estabelecidos na legislação
Biodiversidade

Factores Ambientais e de
Sustentabilidade Relevantes
Biodiversidade

Factores Críticos definidos
para a avaliação ambiental
Recursos Naturais e Culturais
Ordenamento e Gestão do
Território

População

População e qualidade de vida

Desenvolvimento Económico
e Social

Saúde Humana

População e qualidade de vida

Qualidade
Ambiental
Recursos Naturais

Fauna

Biodiversidade

Recursos Naturais e Culturais

e

Ordenamento e Gestão do
Território
Flora

Biodiversidade

.
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Ordenamento e Gestão do
Território
Solo

Qualidade do Ambiente

Recursos hídricos e riscos
Ordenamento e Gestão do
Território

Água

Qualidade do Ambiente

Atmosfera

Qualidade do Ambiente

Factores climáticos

Alterações Climáticas

Bens materiais

Desenvolvimento Local

Recursos hídricos e riscos
Ordenamento e Gestão do
Território
Recursos hídricos e riscos
Ordenamento e Gestão do
Território
Recursos hídricos e riscos
Ordenamento e Gestão do
Território
Desenvolvimento Económico
e Social
Ordenamento e Gestão do
Território

Património cultural

Património Cultural

Recursos Naturais e Culturais
Ordenamento e Gestão do
Território

Paisagem

Recursos Naturais e Culturais
Ordenamento e Gestão do
Território

Paisagem

Para cada Factores Críticos de Decisão definiram-se indicadores de avaliação que
permitiram fazer um retrato da situação concelhia, de forma a definir uma estratégia de
desenvolvimento sustentável e que vão ao encontro dos objectivos do novo plano.
Os 4 Factores Críticos de Decisão foram analisados utilizando uma matriz SWOT, onde
foram identificadas as Forças, as Fraquezas, as Oportunidades e as Ameaças.
a. Recursos Hídricos e Riscos
O concelho de Amares é limitado geograficamente por dois rios: Rio Cavado e Rio
Homem. Por este motivo, os recursos hídricos constituem um factor crítico para qualquer decisão
política e técnica sobre o desenvolvimento municipal.

.
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Neste sentido foram definidos os seguintes objectivos de sustentabilidade:
 Aplicação das normas regulamentares e propostas de ocupação e transformação do
solo rural definidas no modelo de ordenamento do território.
 Controlar a edificação difusa fora dos perímetros urbanos através de uma
disponibilização de solos infra-estruturados nas áreas urbanas consolidadas, evitando a
localização em áreas de riscos e preservando o património natural.
 Incentivar investimentos que valorizem as margens dos rios como elementos
potenciadores de turismo.
Foi ainda efectuada uma análise, com o intuito de perceber de que forma o plano poderá incidir
sobre os recursos hídricos e riscos, identificando as oportunidades e ameaças que resultam da
sua aplicação.
Quadro 3: Análise SWOT do Factor Crítico Recursos Hídricos e Riscos
Pontos Fortes


Boa cobertura de população servida com
sistemas de abastecimento público e de
drenagem de águas residuais.



Pontos Fracos


Boa qualidade dos recursos hídricos para
diversos usos, inclusive consumo humano e
termal

Deficitária cobertura e tratamento do sistema
de águas residuais, na maioria dos casos
realizado em fossas sépticas mal
dimensionadas ou em mau estado de
conservação.





Todo o território do concelho encontra-se
abrangido por PMDFCI e PME eficazes

Existência de algumas unidades industriais
potencialmente poluentes





Controlo através do ordenamento territorial as
actividades humanas em áreas de risco.

Domínio de espécies resinosas nas áreas
florestais, que aumentam o risco de incêndio



Perda de solo devido a erosão



Presença de instalações com risco de
explosão no interior de aglomerados urbanos,
pondo em causa a segurança da população



Extensa área ardida resultante dos incêndios
florestais, o que contribui para a
desertificação do solo

Oportunidades

Ameaças



Potencial geológico, hidromineral e
geotérmico



Aumento crescente do consumo de águas
para fins domésticos, comerciais e industriais



Aproveitamento de recursos endógenos para
energias alternativas (hídrica, eólica e
biomassa)



Contaminação do solo e da água devido às
descargas de águas residuais não tratados no
domínio hídrico



Elevado património natural e cultural com



Contaminação do solo e da água devido ao

.
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potencial para a actividade turística


Localização de actividades ou infra-estruturas



Promoção de povoamentos florestais mistos
em áreas de elevado risco de incêndio



Integração no sistema multimunicipal de
tratamento de águas residuais, evitando a
contaminação dos meios receptores

uso inadequado de fertilizantes, pesticidas e
efluentes provenientes de explorações de
inertes


Contaminação difusa do solo e da água
provocada pelo uso intensivo de fertilizantes e
pesticidas em campos agrícolas



Contaminação do solo e da água devido a
descarga de efluentes não tratados



Melhorar os sistemas de tratamento de águas
residuais, evitando a degradação dos meios
receptores



Contaminação do solo e da água provocada
pela escorrência de efluentes das vias
rodoviárias e postos de abastecimento.



Definição de perímetros de protecção às
captações de água para abastecimento e para
as Termas de Caldelas, de modo a
condicionar usos ou actividades que
constituam focos de poluição potencial



Aumento dos níveis de poluição sonora e
atmosférica provocados pelo tráfego
rodoviário extractiva

b. Ordenamento e Gestão Territorial
Para uma maior concretização dos objectivos estratégicos relativos a este factor crítico
de decisão propõem-se as seguintes directrizes:


Controlo estrito e maior operacionalização das normas regulamentares e propostas de
ocupação e transformação do território definidas para as várias categorias de espaços
rurais definidas no modelo de ordenamento do território;



Integração dos novos regimes jurídicos da RAN e da REN.



Conter a edificação difusa fora dos perímetros urbanos através de uma maior
disponibilização de solos infra-estruturados nas áreas urbanas consolidadas.



Avaliação sistemática de alternativas para a minimização dos conflitos de usos ou das
incidências ambientais provocados pela expansão da actividade extractiva e de infraestruturas em sistemas ecológicos e recursos naturais considerados fundamentais para
a protecção e valorização ambiental do território.

O quadro que se segue reflecte a síntese da análise efectuada ao factor crítico de
decisão do ordenamento e gestão territorial.

.
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Quadro 4: Análise SWOT do Factor Crítico Ordenamento e Gestão Territorial

Pontos Fortes

Pontos Fracos



Elevada aptidão do solo concelhio para
actividades agrícolas e florestais;



Expansão urbana fora dos perímetros
urbanos;



Elevada diversidade do solo rural, com forte
presença de espaços florestais, agrícolas e
naturais;



Existência de actividades conflituosas, quer
no solo rural, quer no solo urbano.





Protecção do solo com aptidão agrícola e
ecológico através da RAN e REN.

Expansão da monocultura do pinheiro bravo
que aumenta o probabilidade de incêndios e
consequente erosão do solo.

Oportunidades

Ameaças



Presença de áreas naturais e de sistemas
ecológicos de elevado interesse ambiental e
paisagístico;



Expansão de áreas urbanas em solos
agrícolas produtivos e em áreas de elevada
sensibilidade ecológica;



Manutenção do mosaico diversificado de
ocupação e organização do solo rural;





Oferta de espaço infraestruturado com
aptidão edificatória.

Insuficiente consideração dos riscos naturais
e tecnológicos em acções de ocupação e
transformação do território;



Crescimento da edificação difusa ou alinhada
ao longo das vias de comunicação.

c. Património Natural e Cultural
Reconhecendo que o património natural e cultural constitui um factor decisivo no
desenvolvimento municipal, definiram-se as seguintes orientações estratégicas:
•

Criação de mecanismos de incentivo (p. ex. redução das taxas municipais) à
recuperação do património edificado existente em detrimento de novas
construções (regulamento municipal de edificação e urbanização já possui a
normas de discriminação positiva);

•

Assegurar o cumprimento das medidas de salvaguarda e valorização definidas
para o património arqueológico e arquitectónico;

•

Manutenção da multifuncionalidade dos espaços rurais assente em formas
tradicionais de uso e transformação do solo, que contribuem para uma maior
diversificação do mosaico paisagístico;

•

Assegurar a implementação dos Planos de Recuperação Ambiental e
Paisagística nas áreas de exploração mineral.
.
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No quadro que se segue são referenciados os pontos fortes e fracos relativos ao factor
crítico de decisão do Património Natural e Cultural.
Quadro 5: Análise SWOT do factor crítico do Património Natural e Cultural
Pontos Fortes

Pontos Fracos



Existência de um vasto património histórico,
cultural e arquitectónico.



Existe património arquitectónico em mau
estado de conservação.



Complementaridade com o património do
território regional – Noroeste português.



Descaracterização arquitectónica de núcleos
urbanos tradicionais.



Existência de áreas naturais – Rede Natura
2000 e proximidade ao Parque Nacional
Peneda Gerês.



Existência de actividades culturais tradicionais



Existência de espécies de fauna e flora
autóctones

Oportunidades

Ameaças



Potencial de exploração arqueológica.





Reabilitação do património arquitectónico para
criação de unidades de alojamento turístico e
outras utilizações.

Falta de apoio para a reabilitação do
património.



Abandono da actividade agrícola o que
prejudica a paisagem rural.



Criação de rede regional de divulgação e
valorização do património.



Poluição visual causada pela indústria
extractiva.



Destruição de cobertos vegetais e habitats
(indústria ligada à madeira)

d. Desenvolvimento Económico e Social
O PDM contribui para esta dinâmica através das seguintes opções estratégicas:


Promover a multifuncionalidade dos espaços rurais, potenciando os recursos
endógenos.



Minimizas os efeitos negativos das actividades industriais sobre o ambiente, de
forma a potenciar a paisagem e a qualidade de vida.



Privilegiar actividades que contribuam para a diversificação do tecido
empresarial local, sobretudo nos sectores agrícola, florestal e turístico.

.
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Fomentar a reabilitação do património existente associado à actividade turística
(termalismo, ecoturismo e turismo cinegético).

Foi realizada uma análise estratégica sobre este factor crítico de decisão que pode ser
analisada no Quadro n.º 6.
Quadro 6: Análise SWOT do Factor Crítico de Desenvolvimento Económico e Social
Pontos Fortes

Pontos Fracos

- Existência de espaços de Turismo Rural: termalismo,

- População envelhecida e com baixa qualificação e

eco-turismo, agro-turismo

falta de empreendedorismo, que permita a

- Crescimento do investimento e da produção de

diversificação de actividades económicas para a

energias renováveis, (solar, hidroeléctrica)

dinamização do território

- Existência de áreas para acolhimento industrial que

- Rede social pouco desenvolvida ao nível do apoio à

permite a fixação de empresas e unidades industriais,

terceira idade, infância e pessoas com deficiência.

para o desenvolvimento local
- Boa dotação em equipamentos e serviços públicos,
face à população total
- Boa acessibilidade e proximidade a pólos urbanos
com dimensão significativa
- Existência de grande potencial em termos de recursos
geológicos

Oportunidade

Ameaças

- Exploração do potencial do agrícola e florestal

- Baixa competitividade das empresas devido à sua

- Grande potencial em oferta de espaços naturais para

dimensão reduzida

a prática e desenvolvimento de desportos ao ar livre;

- Fraca articulação no planeamento de equipamentos e

- Criação de rotas turísticas ligadas aos recursos

infra-estruturas em rede em áreas de relevância supra-

naturais, arqueológicos e patrimoniais

municipal
- Aumento progressivo do envelhecimento populacional,
agravando a situação de dependência dos idosos e o
risco de exclusão social;
- Dificuldade de acesso a equipamentos e serviços dos
aglomerados mais dispersos e de baixa densidade
populacional
- Decréscimo da importância económica e
competitividade empresarial das actividades agroflorestais

.
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5. Linhas Orientadoras
Relativamente às directrizes de cada factor crítico de decisão definido na Avaliação
Ambiental Estratégica, optou-se por definir indicadores de seguimento que permitam atingir os
objectivos estratégicos da proposta.
No factor crítico de decisão dos recursos hídricos e riscos definiram-se os seguintes
indicadores de avaliação:


Obter a classificação de “Boa” para a água do Rio Cavado e Rio Homem de acordo
com a tabela de classificação de água para usos múltiplos



Cumprir os critérios para o abastecimento de água – Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27
de Agosto



85% da população servida por sistema público de drenagem e tratamento de águas
residuais



Diminuir o número de incêndios e a área ardida



Diminuição das áreas com risco de erosão intervencionadas



Diminuir o número de intervenções nas zonas de risco de erosão



Diminuir o número de inundações



Diminuir o número de acidentes com danos ambientais ocorridos

Ao nível do Ordenamento e Gestão Territorial optamos por definir indicadores que
permitissem acompanhar a evolução da ocupação do solo de uma forma sustentável. Neste
sentido definimos os seguintes indicadores:


Manter uma consolidação do solo urbano – 5% do total



O objectivo é que este valor seja o menor possível



Aumentar ou manter o número de espaços verdes público por habitante

.
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Melhorar a Gestão Florestal do Território

No que diz respeito aos recursos naturais e culturais os indicadores definidos pretendem
avaliar


Recuperação e reabilitação do património edificado rural



Aumentar o número de dias com classificação de “Bom” e “Muito Bom” (qualidade do
ar)



Redução do número de queixas de ruído



Diminuir a produção de resíduos sólidos urbanos



Recuperação da área das pedreiras



Diminuir o consumo de energia eléctrica doméstico por habitante



Diminuir o consumo de energia eléctrica nas iluminações públicas e nos edifícios do
estado



Aumentar o número de imóveis e sítios identificados como de interesse municipal



Aumentar o número de visitantes



Aumento dos projectos de valorização territorial

As actividades económicas a desenvolver no concelho de Amares terão que ser
potenciadores dos recursos endógenos do concelho, nomeadamente as termas e a proximidade
ao Parque Nacional Peneda Gerês e sítio da Rede Natura 2000.
De facto, o território e paisagem aliado à proximidade à cidade de Baga e ao Parque
Nacional, constituem mais valias para a actividade turística.
Assim foram definidos os seguintes indicadores de seguimento para avaliar o factor
crítico de decisão na área do desenvolvimento económico e social.

.
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Aumentar o número médio de utilizadores nas Termas de Caldelas



Aumentar o número de empresas ligadas ao sector primários e complementares
(turismo)



Criação de uma rede de ciclovias



Requalificação de espaços públicos



Aumentar o número de empresas instaladas em parque industrial

6. Considerações Finais
Os trabalhos de revisão do PDM de Amares deram início oficialmente em 2005 (data de
revogação de 10 anos do PDM em vigor). Quando a directiva relativa à Avaliação Ambiental
Estratégica entra em vigor, o PDM de Amares já se encontrava em processo de revisão. Neste
sentido, foi necessário adoptar uma metodologia adequada a situação do plano.
Um dos problemas em realizar a AAE foi ao nível da informação disponível para os
indicadores de avaliação definidos por Factor Crítico de Decisão. Contudo optou-se por definir
indicadores que permitissem traçar um perfil da situação ambiental do concelho de Amares.
A Avaliação Ambiental Estratégica não culmina com o relatório ambiental, uma vez que
será necessário monitorizar os indicadores de seguimento de forma a avaliar a sustentabilidade
da proposta de ordenamento reflectida no novo PDM.

.
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