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1. Introdução 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de planos e programas é um procedimento obrigatório em 

Portugal e um instrumento da política de ambiente cuja obrigatoriedade de aplicação decorre da 

publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 58/2011, de 4 de Maio), o qual consagra no ordenamento jurídico nacional os requisitos legais 

europeus estabelecidos pela Diretiva 2001/42/CE, de 25 de Junho.  

No caso específico de acompanhamento de Planos Diretores Municipais, a aplicação da Avaliação 

Ambiental Estratégica encontra-se evidenciada no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio.  

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

Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio), consiste na 

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

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

programa e antes do mesmo ser aprovado ou submetido ao procedimento legislativo, concretizada na 

elaboração de um relatório ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados 

obtidos na ponderação da decisão final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de 

informação respeitante à decisão final”. 

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

promover a integração das questões ambientais e de sustentabilidade nas diversas fases de preparação e 

desenvolvimento de políticas, planos e programas, designadamente instrumentos de gestão territorial, que 

assegurem uma visão estratégica e contribuam para processos de decisão ambientalmente sustentáveis. 

A Avaliação Ambiental Estratégica pode contribuir para (Partidário, 2012): 

 Assegurar uma perspetiva estratégica, sistémica e alargada em relação às questões ambientais, 

dentro de um quadro de sustentabilidade; 

 Contribuir para a identificação, seleção e discussão de opções de desenvolvimento para decisões 

mais sustentáveis (interrelacionando sempre as questões biofísicas, sociais, institucionais e 

económicas); 

 Detetar oportunidades e riscos estratégicos nas opções em análise e facilitar a consideração de 

processos cumulativos; 

 Sugerir programas de seguimento, através de gestão estratégica e monitorização; 
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 Assegurar processos transparentes e participativos que envolvem todos os agentes relevantes 

através de diálogos, e promover decisões mais integradas relativamente ao conjunto de pontos de 

vista mais relevantes. 

O presente relatório ambiental constitui um importante contributo do processo de AAE para a proposta de 

revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Caminha, concretizando a recomendação exposta no Artigo 

5.º da Diretiva 2001/42/CE (com transposição no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio) “sempre que seja 

necessário proceder a uma avaliação ambiental, deve ser elaborado um relatório ambiental no qual 

serão identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 

aplicação do plano ou programa e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o 

âmbito de aplicação territorial respetivos”. 

O relatório ambiental deve incluir as informações que razoavelmente possam ser necessárias, tendo em 

conta os conhecimentos e métodos de avaliação disponíveis, o conteúdo e o nível de pormenor do plano e 

a sua posição no processo de tomada de decisões. 

No presente caso, a integração de aspetos que visam garantir a sustentabilidade ambiental da proposta de 

revisão do presente PDM efetua-se essencialmente numa fase de análise dos efeitos esperados sobre a 

concretização das opções do Plano, através da indicação de diretrizes de seguimento e da especificação de 

medidas e ações que integram as orientações para a implementação de um Plano de Controlo no Relatório 

Ambiental. 

Em termos estruturais, após uma introdução geral ao enquadramento e objetivos da Avaliação Ambiental 

Estratégica, o presente relatório apresenta no Capítulo 2 os aspetos metodológicos associados ao processo 

de Avaliação Ambiental Estratégica. 

O Capítulo 3 destaca o objeto de avaliação do presente estudo, identifica as opções estratégicas e 

respetivos objetivos estratégicos inerentes à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha, 

descreve as alternativas que estiveram na base da tomada de decisão pelo modelo de gestão territorial 

agora proposto e ainda apresenta o enquadramento para a AAE da presente proposta de revisão. 

O resultado dos pareceres emitidos pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas, 

relativos ao Relatório de Fatores Críticos (RFC), é enunciado no Capítulo 4 “Consulta às Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas”. 

No Capítulo 5 apresenta-se o Quadro de Referência Estratégico (QRE) definido para a presente proposta 

de revisão, a relação entre o QRE e as Opções Estratégicas da proposta de revisão do PDM e a 

contribuição dos Fatores Ambientais para a determinação dos Fatores Críticos de Decisão (FCD). Este 
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capítulo apresenta ainda uma avaliação dos Fatores Críticos de Decisão, tendo em consideração a situação 

existente e a análise das principais tendências sem considerar a revisão do Plano, sendo posteriormente 

analisados os efeitos esperados com a concretização das opções da proposta do Plano, de acordo com um 

conjunto de indicadores previamente definidos, com o intuito de verificar de que forma as opções do 

Plano contribuem para atingir os objetivos de sustentabilidade ambiental. Para cada FCD foram 

identificadas oportunidades e ameaças decorrentes da execução do plano em análise, assim como foram 

definidas diretrizes de seguimento, que serão concretizadas mais adiante nas medidas propostas no âmbito 

das orientações para a implementação de um Plano de Controlo. 

O Capítulo 6 apresenta o Quadro de Governança para a Ação com indicação das principais 

entidades/agentes intervenientes com responsabilidade em todo o processo de acompanhamento do Plano.  

O Capítulo 7 contempla as orientações para a implementação de um Plano de Controlo, a ter em 

consideração pela autarquia na execução do PDM em análise. 

Por fim, o Capítulo 8 apresenta uma síntese dos aspetos mais importantes identificados no âmbito da 

presente Avaliação Ambiental Estratégica. 
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2. Metodologia da Avaliação Ambiental 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 

desenvolve-se em diversos momentos, com recurso a metodologias próprias, e articulados entre si, 

conforme se evidencia na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1 – Metodologia da Avaliação Ambiental Estratégica 
(*) - Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica segue, metodologicamente, as linhas de orientação presentes no “Guia 

de Melhores Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica” (Partidário, 2012) e no documento de 
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(DGOTDU) intitulado “Guia da Avaliação Ambiental Estratégica dos Planos Municipais de Ordenamento 

do Território” (DGOTDU, 2008). 

 

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO E DO ALCANCE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O processo de AAE da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha iniciou-se com a 

determinação dos Fatores Críticos de Decisão. Em termos metodológicos, a fase de delimitação do âmbito 

e do alcance promoveu as seguintes iniciativas: 

 Reconhecimento das opções estratégicas de desenvolvimento e respetivos objetivos estratégicos; 

 Reconhecimento de base territorial das referidas opções estratégicas e respetivas implicações 

ambientais; 

 Reconhecimento dos problemas, ameaças e oportunidades em função do enquadramento 

territorial existente e dos objetivos estratégicos do Plano; 

 Definição do Quadro de Referência Estratégico para o PDM de Caminha; 

 Identificação e caraterização das questões ambientais relevantes para o PDM de Caminha 

promovendo a seleção dos fatores ambientais relevantes, com base nos elementos de diagnóstico 

que suportam a elaboração do Plano, na legislação e na informação de base aplicável; 

 Identificação e caraterização das questões ou domínios que devam ser avaliados, em matéria de 

sustentabilidade ambiental, recorrendo a indicadores; 

 Definição dos objetivos de sustentabilidade tendo em consideração a avaliação de impactes de 

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

 

Nesta AAE, o momento de definição do âmbito, expresso pelo Relatório de Fatores Críticos, implicou: 

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

permitiu identificar os Fatores Críticos de Decisão e respetivos domínios de análise; 

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

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

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

efeitos associados às opções estratégicas da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha. 
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Os Fatores Críticos para a Decisão constituem os temas mais importantes a serem abordados no âmbito da 

AAE e identificam os aspetos que deverão ser considerados na tomada de decisão. O objetivo da 

definição dos FCD é assegurar a focagem da AAE, estabelecendo o alcance da avaliação de forma a 

perceber o enquadramento em que esta se realiza.  

 

O estabelecimento dos Fatores Críticos de Decisão pressupôs a análise integrada dos seguintes elementos: 

 Quadro de Referência Estratégico (QRE), contexto macro-político nacional em matéria de 

ambiente e sustentabilidade; 

 Questões Estratégicas Fundamentais, também designadas por Opções Estratégicas (QE), 

identificadas na proposta de plano com potenciais implicações ambientais; 

 Fatores Ambientais (FA), pertinentes para a avaliação. 

 

A determinação dos FCD resulta, numa primeira fase, da interação entre os objetivos do Quadro de 

Referência Estratégico preconizado e as Opções Estratégicas definidas na proposta de revisão do Plano 

Diretor Municipal de Caminha.  

A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico e as 

Opções Estratégicas determina o grau de convergência das opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha, com os objetivos de ambiente e sustentabilidade preconizados nos instrumentos do 

QRE: 

 Relação forte (evidencia que os objetivos do QRE se encontram contemplados nas opções 

estratégicas da proposta de revisão do PDM); 

 Relação média (evidencia que os objetivos do QRE se encontram apenas parcialmente 

contemplados nas opções estratégicas da proposta do PDM); 

 Relação fraca (evidencia a existência de objetivos do QRE que não se encontram devidamente 

contemplados nas opções estratégicas da proposta de revisão do PDM); 

 Não aplicável - n.a. (evidencia que os objetivos do QRE não se aplicam às opções estratégicas da 

proposta de revisão do PDM). 
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Esta análise permitiu evidenciar as questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como 

determinantes para integrarem os FCD que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo 

de tomada de decisão e promover o alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos na 

execução do PDM de Caminha. 

Da análise das relações existentes entre as duas componentes referidas e da integração dos Fatores 

Ambientais (FA), definidos no quadro legislativo1, considerados importantes nesta avaliação, resultaram 

os Fatores Críticos de Decisão, que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade relevantes que 

servirão de base para a tomada de decisão (Figura 2.2).  

 

 

 

 

 
 
Figura 2.2. – Representação esquemática em Diagrama de Venn da definição dos FCD (adaptado de Partidário, 
2007) 

 

Os Fatores Críticos de Decisão constituem os temas mais importantes a serem abordados no âmbito da 

AAE e identificam os aspetos que deverão ser considerados na tomada de decisão. O objetivo da 

definição dos FCD é assegurar a focagem da AAE, estabelecendo o alcance da avaliação de forma a 

perceber o enquadramento em que esta se realiza.  

Definidos os FCD, identificaram-se os domínios de avaliação, que refletem o âmbito das questões 

pertinentes associadas a cada fator crítico e estruturam uma abordagem temática. Para cada domínio de 

avaliação foram indicados os objetivos de sustentabilidade que convergem para os objetivos 

preconizados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico para a proposta de 

revisão do PDM de Caminha.  

Os FCD foram concretizados ainda em critérios de avaliação e indicadores. Os critérios de avaliação 

“especificam os FCD, fornecendo detalhes sobre o que significam os FCD, as questões relevantes 

consideradas prioritárias e incluídas nos FCD”. Os critérios permitem suportar a análise prevista para o 

presente Relatório Ambiental e contribuir para avaliar a sustentabilidade da estratégia preconizada nos 

                                                 
1 Fatores ambientais definidos na alínea e) do n.º 1, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho 
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objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Caminha, facilitando a avaliação e 

possibilitando uma tomada de decisão consciente e adequada.  

Os indicadores são “métricas da avaliação, quantitativos ou qualitativos” (Partidário, 2012) sendo que, 

para cada indicador de avaliação definido, foi ainda considerada: 

 a unidade de avaliação de referência para a AAE; 

 a fonte de informação utilizada (entidade responsável pela disponibilização da informação 

relevante para a avaliação do respetivo indicador). 

 

CONSULTA ÀS ENTIDADES COM RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS, DE 

ACORDO COM O DISPOSTO NO N.º 3, DO ARTIGO 5.º, DO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 

15 DE JUNHO (COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 58/2011, 

DE 4 DE MAIO) 

A Câmara Municipal promove a consulta sobre o âmbito da AAE (Relatório de Fatores Críticos) às 

entidades com responsabilidades ambientais específicas (no mínimo), às quais possam interessar os 

efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano (de acordo com o n.º 3, do artigo 83.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de Maio e da alínea a) do n.º 2, do artigo 10.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de 

Setembro), conjugado com o n.º 3, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio). 

As entidades a consultar são, nos termos do n.º 3, do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio), a Agência Portuguesa 

do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, as Comissões de Coordenação e 

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

e/ou os municípios da área abrangida pelo objeto em estudo. No entanto, não obstante o referido, importa 

salientar que a seleção das entidades a consultar varia de acordo com o IGT em estudo, sendo 

determinada em função do âmbito e dos objetivos da avaliação, assim como das atribuições e 

competências legais de cada instituição. Desta forma, nem todas as entidades referidas no diploma têm 

necessariamente de ser consultadas e, por outro lado, podem ser consultadas outras entidades não 

referidas no respetivo diploma. Cabe à Câmara Municipal ponderar e decidir que entidades devem ser 

consultadas, em cada caso concreto (DGOTDU, 2008). 
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS DA PROPOSTA DE REVISÃO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CAMINHA 

O presente Relatório Ambiental serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha.  

A metodologia de AAE adotada para a caraterização e análise de cada um dos FCD definidos envolveu a 

integração dos seguintes elementos: 

 Caraterização da situação existente e análise das principais tendências na ausência da execução do 

Plano; 

 Análise dos efeitos esperados com a implementação do Plano; 

 Avaliação estratégica de oportunidades e ameaças; 

 Proposta de diretrizes de seguimento; 

 Estabelecimento de um quadro de governança para a ação; 

 Estabelecimento de orientações para a implementação de um plano de controlo para 

acompanhamento do processo. 

Na análise da situação existente e das principais tendências, associada a cada um dos FCD, recorre-se 

a uma análise do tipo SWOT2, pretendendo-se efetuar um diagnóstico de referência, sem considerar a 

implementação da proposta de revisão do Plano, identificando, para isso, um conjunto de pontos fortes e 

fracos e as relações entre estes ao nível das principais áreas de desenvolvimento local, e determinar na 

envolvente económica, social, patrimonial e ambiental do município, aspetos potenciadores e opositores 

ao desenvolvimento sustentável. 

No que se relaciona com a análise dos efeitos esperados, com o intuito de aferir de que forma a 

implementação do Plano Diretor Municipal de Caminha em avaliação contribui para a concretização de 

metas e objetivos ambientais definidos nos diferentes instrumentos de referência considerados relevantes, 

realiza-se uma análise pormenorizada do Quadro de Referência Estratégico definido, tendo em vista 

avaliar em que medida o Plano contribui ou conflitua com os objetivos delineados nos diferentes 

instrumentos estratégicos. São ainda identificadas as relações de contribuição das opções estratégicas 

inerentes à proposta de revisão do Plano, para a promoção de cada um dos indicadores definidos para os 

FCD.  

                                                 
2 O termo SWOT é um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats). 
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A avaliação estratégica das principais ameaças e oportunidades é desenvolvida com o intuito de 

evidenciar os eventuais constrangimentos e potencialidades expectáveis com a implementação do PDM 

de Caminha em avaliação. 

Com base nos indicadores definidos e nos efeitos previsíveis que a implementação do Plano pode ter 

sobre estes, são identificadas diretrizes de seguimento, que correspondem a orientações ou 

recomendações a implementar na fase de execução da proposta, visando reforçar os princípios e objetivos 

de sustentabilidade, refletindo-se nas orientações para a implementação de um plano de controlo. 

No estabelecimento das orientações para a implementação de um plano de controlo, identificaram-se 

indicadores de sustentabilidade, medidas de gestão ambiental a adotar e o posicionamento do município 

de Caminha face a metas estabelecidas em documentos estratégicos. A execução deste plano é crucial 

para acompanhar o ciclo de planeamento e programação, servindo para monitorizar as diferentes fases da 

proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha.  

Há ainda lugar à definição de um quadro de governança para o PDM de Caminha em avaliação, que 

permite identificar as entidades e os agentes que se considera terem um papel primordial na 

operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas no Plano, garantindo o cumprimento dos 

objetivos relativos aos FCD e das diretrizes propostas. 

 

CONSULTA PÚBLICA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 7.º, DO DECRETO-

LEI N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO (COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 

DECRETO-LEI N.º 58/2011, DE 4 DE MAIO) 

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

novamente a consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas, para emissão de parecer 

(de acordo com o n.º 3, do artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, e da alínea c) do n.º 2, 

do artigo 10.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de Setembro), conjugado com o n.º 3, do artigo 7.º, do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, 

de 4 de Maio). 

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

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

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

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

(página da internet da Câmara Municipal), e divulgados através da comunicação social. Durante o período 

de discussão pública, o projeto de Plano e respetivo Relatório Ambiental, assim como os pareceres da 
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Comissão de Acompanhamento ou da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e os 

demais pareceres eventualmente emitidos, estão disponíveis ao público na Câmara Municipal, e noutros 

locais indicados pela autarquia (n.º 1, do artigo 89.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, 

articulado com os n.º 6, 7 e 8, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio). 

 

ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO AMBIENTAL 

Do processo de AAE resulta uma declaração ambiental, elaborada pela entidade responsável pela 

elaboração do Plano (no presente caso a Câmara Municipal de Caminha) que reflete a forma como as 

considerações ambientais foram tidas em consideração durante a preparação e elaboração do Plano, 

incorporando orientações para a implementação do Plano de Controlo e as medidas de controlo. Esta 

declaração deverá conter: 

 Uma síntese relativa às considerações ambientais do relatório ambiental que foram integradas no 

plano; 

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

respetiva ponderação; 

 As razões que fundaram a aprovação do PMOT à luz de outras alternativas razoáveis, abordadas 

aquando da respetiva elaboração (se aplicável); 

 As medidas de controlo previstas. 

 

Após a aprovação da Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha, a Declaração 

Ambiental deverá ser enviada à Agência Portuguesa do Ambiente, acompanhada do respetivo Plano (no 

caso deste ainda não ter sido objeto de publicação em Diário da República) e às Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE). Posteriormente, esta informação será disponibilizada 

ao público pela Câmara Municipal de Caminha (entidade responsável pela elaboração do plano), através 

da respetiva página da Internet, podendo ser igualmente disponibilizada na página da Internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente. 
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ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO E MONITORIZAÇÃO DA AAE 

Numa fase posterior, a Câmara Municipal de Caminha deverá avaliar e controlar os efeitos 

significativos no ambiente decorrentes da aplicação / execução do plano, verificando se estão a ser 

cumpridas as medidas constantes da Declaração Ambiental, utilizando os indicadores de execução do 

plano. Para isso, deverá ser desenvolvido um conjunto de ações (DGOTDU, 2008), nomeadamente: 

 Implementar um esquema ou programa para controlo da execução do plano, verificação das 

medidas previstas na declaração ambiental, e monitorização dos seus efeitos no ambiente; 

 Monitorizar os efeitos da execução do plano no ambiente através de indicadores previamente 

selecionados; 

 Elaborar estudos em função do que foi estabelecido durante a elaboração do Plano ou de acordo 

com as necessidades que se venham a definir. 

 

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

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

Ambiente (artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio). 
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3. Objeto de Avaliação e Enquadramento da proposta de revisão do Plano 

 

3.1. Objeto de Avaliação  

O objeto de avaliação do presente Relatório Ambiental corresponde à Proposta de Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Caminha. 

O Plano Diretor Municipal de Caminha é um instrumento de gestão do território de âmbito municipal, 

integrado nos planos municipais de ordenamento do território, também designados por Planos Municipais 

de Ordenamento do Território (PMOT).  

De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) os PMOT 

“estabelecem o regime do uso do solo, definindo modelos de ocupação territorial e da organização de 

redes e de sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo, bem como de 

garantia da sustentabilidade socioeconómica e financeira e da qualidade ambiental”. 

 

NECESSIDADE DE REVISÃO DO PDM 

Decorridos vinte anos da aprovação do PDM de Caminha (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

158/95, de 29 de Novembro) há um “conjunto de alterações a nível legal, a nível técnico, e quanto à 

situação socioeconómica de Portugal e da Europa que são incontornáveis e que devem ser acauteladas 

no âmbito do processo de revisão do PDM de Caminha, de modo a que este seja ajustado à realidade e à 

prossecução dos interesses públicos” (Relatório de Fundamentação da revisão do PDM de Caminha, 

2016). 

A revisão do PDM de Caminha foi deliberada em reunião ordinária de Câmara, a 13 Fevereiro de 2006 e 

decorre da aplicação do regime legal inscrito no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, para os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, nomeadamente para os PDM, fundamentando-se na 

necessidade de adequação das opções estratégicas que determinaram a sua elaboração e da necessidade de 

adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, 

que determinaram a respetiva elaboração (n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 

50/2015, de 14 de Maio). 

De facto foram muitas as alterações ocorridas nestes últimos vinte anos, quer a nível legal, estratégico e 

técnico. Relativamente às alterações a nível legal, importa salientar que houve uma profunda alteração do 

enquadramento legal desde o momento de aprovação do PDM, há vinte anos atrás, tendo sido 
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recentemente publicada a lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e na sua sequência foi revisto o regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Ao nível 

estratégico importa salientar a atual conjuntura económica de Portugal e da Europa à qual o concelho de 

Caminha não pode ser indiferente. Ao nível técnico ocorreram alterações significativas nos métodos de 

trabalho, desde a desmaterialização de procedimentos, permitindo que o processo de revisão dos PDM se 

realizasse em suporte digital. Também a disponibilidade de cartografia digital e de programas 

informáticos permitiu um maior rigor aquando da produção das plantas do PDM, passando ainda a existir 

conjunto de normas e orientações técnicas que vieram introduzir uma maior uniformização e 

simplificação dos procedimentos. 

Pelo exposto considera-se determinante na revisão do PDM de Caminha identificar a evolução ocorrida e 

estabelecer novos objetivos de desenvolvimento, definindo critérios de sustentabilidade a adotar. 

 

Opções Estratégicas e Objetivos Estratégicos da Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Caminha 

No decurso do processo de AAE, os objetivos estratégicos da proposta de revisão do plano, designados na 

proposta de regulamento, foram contemplados, adaptados e incorporados no quadro de objetivos mais 

específicos que assiste à análise de Avaliação Ambiental. O Quadro seguinte estabelece a relação entre as 

opções estratégicas e os respetivos objetivos estratégicos.  

 
Quadro 3.1.1. – Opções Estratégicas e Objetivos Estratégicos da proposta de revisão do PDM de Caminha 
Opções Estratégicas Objectivos Estratégicos 

Planeamento e 
Ordenamento 

Urbano do Concelho  

 Aumento da Eficiência da Governação; 

 Definir a hierarquia urbana dos aglomerados/povoações do concelho; 

 Conter o modelo de povoamento urbano difuso a partir da definição de áreas capazes 
de garantir a expansão urbana correspondentes às localizações próximas dos 
aglomerados para optimização das infraestruturas e dos equipamentos existentes, 
reforçando em simultâneo a continuidade morfológica das aglomerações préexistentes. 

Coesão e Articulação 
Territorial 

 Adequar o tipo de ocupação à vocação específica de cada aglomerado do concelho; 

 Articular a capacidade de acolhimento das diversas áreas concelhias à capacidade de 
carga do meio (justificada pela pressão urbanística que ocorre na orla costeira e nas 
imediações de alguns aglomerados polarizadores); 

 Reforçar o sistema urbano local (infraestruturas técnicas, sistema de acessibilidade e 
mobilidade internas). 
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Opções Estratégicas Objectivos Estratégicos 

Fomento da 
empregabilidade e da 
fixação populacional 

 Racionalizar e qualificar o acolhimento empresarial - direcionando o investimento 
municipal para a infraestruturação de espaços capazes de oferecer novas oportunidades 
de investimento (no horizonte do Plano), aumentando assim a atratividade do Concelho 
- criação de novas áreas empresariais para instalação de indústrias e armazéns; 

 Melhorar os equipamentos e as infraestruturas do concelho (sobretudo os de 
responsabilidade municipal), no sentido do aumento da sua qualidade e cobertura 
territorial.  

Preservação do 
Património Natural e 

Cultural do 
Concelho 

 Proteger, preservar e valorizar o Ambiente com enfoque na Estrutura Ecológica 
Municipal e na Prevenção dos Riscos Naturais, acautelando-se a interdição à 
edificabilidade em áreas geomorfologicamente inadequadas, como sejam os leitos de 
cursos de água e as áreas com declives acentuados ou de elevado risco natural (focos 
de incêndio ou leitos de cheia) e as que, de algum modo, prejudiquem a qualidade 
estética da paisagem ou do enquadramento cénico; 

 Preservar o Património Cultural reforçando as disposições tendentes à sua salvaguarda 
(incluindo nesse conceito a respectiva envolvente), baseado em modelos de 
sustentabilidade que permitam a fruição dos espaços naturais existentes bem como 
através da reavaliação e actualização do inventário do património cultural e na sua 
reabilitação (incluindo o património arquitectónico, arqueológico e a paisagem). 

Afirmação da Vila de 
Caminha – a Âncora 

doTurismo 
sustentável 

 

 Criar uma atitude ambientalmente correta fomentando a preservação da qualidade 
paisagística e da estética rural (de sustentabilidade ambiental) como forma de 
incrementar o sector turístico, aditando ao “Sol e Praia” a criação de rotas turísticas no 
concelho a integrar às já existentes: de turismo ambiental (rota das áreas de paisagem 
protegida /rede Natura 2000), de turismo de montanha, de turismo religioso, de turismo 
de saúde (talassoterapia, estâncias termais), turismo em espaço rural nomeadamente 
ecoturismo (quintas pedagógicas) e enoturismo (rotas dos vinhos ou das castas 
vinhateiras locais). 

 Promover o acolhimento urbanístico de qualidade (ao nível das infraestruturas, 
equipamentos, alojamento, habitação e ambiente natural (paisagem)); 

 Promover a associação de investidores dos diversos setores de atividade do Concelho 
na criação de insígnias e marcas do Concelho com base em recursos e produtos 
endógenos de sustentabilidade reconhecida (certificados).  

 

O desenvolvimento territorial da política de ordenamento da proposta de revisão do PDM de Caminha 

deverá ter como principal vetor, de acordo com informação do município, os recursos naturais do 

concelho. De facto, o concelho de Caminha apresenta condições naturais de excelência: uma costa 

atrativa e uma paisagem de montanha com elevada qualidade ambiental e paisagística. 

Neste contexto, o município de Caminha pretende desenvolver uma forte aposta no sector do turismo, 

associado à preservação dos recursos naturais existentes. Assim, a proposta de revisão do PDM de 

Caminha pretende garantir a qualidade urbanística na orla costeira ligada às praias e aos planos de água, 

potenciar o turismo de montanha, salvaguardando paisagens naturais e criar investimento ao nível de 

alojamento qualificado nessas mesmas áreas. 
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A proposta de revisão do PDM de Caminha prevê a criação de áreas especialmente vocacionadas para o 

turismo, assentes na qualidade da paisagem e ambiente, que assumem também um papel relevante pelo 

efeito de atração de públicos-alvo e criação de emprego, nomeadamente: 

 UOPG 2 – Marginal Seixas - Pedras Ruivas/S. Sebastião 

 UOPG 3 – Empreendimento Turístico de Marinhas 

 UOPG 7 – Complexo da Foz do Minho 

 UOPG 9 – Empreendimento Turístico de Santo Antão  

 UOPG 14 - Empreendimento Turístico da Valada 

Também o reforço da visibilidade do já mítico Festival de Vilar de Mouros (associando Caminha à rede 

internacional de festivais de música) assumindo a valorização do espaço do recinto, destaca-se como peça 

importante na revisão do PDM e na estratégia de marketing territorial do concelho. 

Por outro lado, as principais áreas de concentração de atividades económicas empresariais e industriais 

assumem um papel relevante no sistema pelo efeito de atração de investimento, criação de emprego e 

fixação de população. Desta forma a proposta de revisão do PDM prevê a constituição dos seguintes 

“polos” de atividades económicas: 

 Área empresarial Regency (UOPG 6) 

 Área empresarial de Âncora (UOPG 15) 

 Área Industrial de Argela (UOPG 16) 

Outro fator diferenciador do concelho relaciona-se com as novas acessibilidades e a possibilidade de 

potenciar a ligação transfronteiriça, geradora de riqueza e de sinergias entre os territórios. 

Ao nível da coesão territorial, o concelho pretende garantir a existência de infraestruturas e equipamentos 

às zonas interiores e de montanha (mais desfavorecidas). As novas áreas habitacionais previstas na 

proposta de revisão, que se apresentam de seguida, assentam na colmatação e na reabilitação, com a 

criação das respetivas infraestruturas: 

 UOPG 4 - Centro Histórico de Caminha 

 UOPG 5 – Estação-Corgo 

 UOPG 6 - Regency 

 UOPG 8 – Noémia Calçada 

 UOPG 13 - Carvoeiro 

 UOPG 15 – Âncora-Areia 
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3.2. Alternativas à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 

A revisão do PDM de Caminha encontra-se sustentada por um vasto conjunto de estudos de suporte dos 

quais se destacam os Relatórios Setoriais que caracterizam e analisam o território, demonstrando as 

evoluções das diferentes dinâmicas e perspetivando o desenvolvimento futuro das mesmas. A construção 

do Modelo Territorial e da Estrutura de Ordenamento teve por base a própria essência do processo de 

planeamento e que se pode traduzir na procura incessante do equilíbrio entre o modelo de ocupação 

humana presente no território e o sistema biofísico que lhe serve de suporte. Estas análises foram ainda 

suportadas pelo envolvimento e participação dos atores locais com o intuito de perceber e conhecer a 

evolução pretendida para o território. 

Pela análise exaustiva, argumentação e justificações apresentadas nos diferentes documentos que 

suportam a revisão do PDM de Caminha, não foram consideradas alternativas à estratégia proposta 

considerando-se que a mesma responde às melhores opções a serem tomadas para o desenvolvimento do 

território concelhio. 

 

3.3. Enquadramento para a Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal de Caminha 

A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha constitui um Instrumento de Gestão do 

Território de âmbito municipal, integrado nos Planos Municipais, para os quais o quadro legislativo 

nacional prevê a aplicação de Avaliação Ambiental Estratégica.   

Assim, a revisão do PDM de Caminha encontra-se abrangida pelo regime de Avaliação Ambiental 

Estratégica de acordo com o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio). 

De acordo com a alínea b), do n.º 2 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio (que 

constitui o atual Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), o Relatório Ambiental, produto 

da Avaliação Ambiental Estratégica, deve integrar o conteúdo documental que acompanha o Plano 

Diretor Municipal.  

Tomando em consideração os aspetos mencionados, a Câmara Municipal submete a proposta de revisão 

do PDM ao processo de Avaliação Ambiental Estratégica. 

 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

21 
 

4. Consulta às Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas 

 

Conforme disposto no n.º 3, do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio), conjugado com o disposto no n.o 3, do Artigo 

83.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio e com o n.º 4 do Artigo 12.º da Portaria n.º 277/2015, de 

10 de Setembro, a entidade responsável pela elaboração do Plano, neste caso a Câmara Municipal de 

Caminha, “[....] solicita parecer sobre o âmbito da avaliação ambiental e sobre o alcance da informação 

a incluir no relatório ambiental às entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais 

específicas, seja susceptível de interessar os efeitos ambientais resultantes da sua aplicação” o qual 

deverá ser emitido no prazo de 20 dias tratando-se de um Plano Diretor Municipal, e ser considerado para 

efeitos da elaboração do Relatório Ambiental. 

Neste âmbito, a consulta efetuada teve por base o Relatório de Fatores Críticos, o qual correspondeu ao 

resultado do primeiro momento da presente AAE, com o objetivo de determinar o âmbito e o alcance da 

informação ambiental a tratar no Relatório Ambiental, através da identificação do conjunto de Fatores 

Críticos de Decisão, dos respetivos critérios de sustentabilidade e dos indicadores que suportam a 

caraterização da situação de referência e a análise de efeitos esperados com a aplicação do Plano. 

As entidades consultadas e que emitiram parecer, no âmbito do RFC, encontram-se listadas no Quadro 

4.1. 

 
Quadro 4.1. – Entidades Consultadas pela Câmara Municipal de Caminha no âmbito da determinação do âmbito e 
do alcance da informação ambiental a tratar no Relatório Ambiental 

Entidade Consultada (ERAE) Resposta 
(S/N) 

Comentário 
(S/N) 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte S S 
Agência Portuguesa do Ambiente S S 

Instituto da Água, I.P. (1) S S 
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. S S 

Autoridade Florestal Nacional S S 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade S S 

Autoridade Nacional de Proteção Civil S S 
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. S S 

Instituto do Desporto de Portugal, I.P. S S 
Direção Geral de Energia e Geologia S S 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte S S 
Direção Regional de Cultura do Norte S S 

Guarda Nacional Republicana S S 
Câmara Municipal de Viana do Castelo S S 

 (1) O Instituto da Água, I.P. encaminhou o processo para a Administração da Região Hidrográfica do Tejo. 
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No Quadro 4.2 apresenta-se o sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres 

emitidos pelas entidades consultadas (os pareceres podem ser consultados no Anexo I). Todas as 

sugestões mereceram especial atenção, tendo sido na sua maioria consideradas na elaboração do presente 

relatório. 

 
Quadro 4.2. - Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados pelas 
entidades consultadas 

Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela 
ERAE Observações 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) 

A entidade considera que no ponto 4. Objeto de Avaliação, deveria 
ser mencionado o estado de desenvolvimento dos trabalhos de 
revisão do PDM e ser expostos, ainda que de forma resumida, os 
resultados do diagnóstico e da análise prospetiva efetuados, bem 
como uma caracterização seletiva do território concelhio (apoiada 
por informação cartográfica) de forma a elucidar melhor sobre a 
base de construção do cenário de desenvolvimento sustentável 
equacionado e das opções estratégicas e objetivos específicos 
definidos para a revisão do PDM. 

No presente Relatório Ambiental, no Capítulo 3. Objeto de Avaliação, 
efetuou-se uma breve descrição sobre a necessidade de revisão do PDM 
de Caminha, e dos principais aspetos que motivaram essa revisão, para 
além, naturalmente, da questão legal.  
Neste ponto foram igualmente elencadas as Opções Estratégicas e 
respetivos Objetivos Estratégicos, referindo ainda o modelo de 
organização territorial que a proposta de revisão pretende para o 
concelho, assim como identificadas as novas áreas afetas ao turismo, as 
novas áreas de atividades económicas, e as novas áreas habitacionais 
previstas pela proposta de revisão para o concelho. 

Tendo em consideração que “O desenvolvimento territorial da 
política de ordenamento da proposta de revisão do PDM de 
Caminha deverá ter como principal vetor (…) os recursos naturais 
do concelho”, tal como na pág. 17, entende-se que este pressuposto 
base deveria ter uma tradução mais explícita no Quadro 2 – Relação 
entre as opções estratégicas e os objetivos estratégicos (…). 

A AAE definiu como objetivo “Proteger e valorizar o Ambiente”, 
sendo que foram analisados vários indicadores que contemplam a 
preservação dos recursos naturais do concelho, e que foram integrados 
no Plano de Controlo tendo assim como garantia de que serão sujeitos a 
monitorização futura por parte da autarquia. Desta forma considera-se 
que o pressuposto de salvaguarda dos recursos naturais se encontra 
acautelado. 

Face à constatação de que a análise de interação entre os objetivos 
de determinados documentos do QRE (maioritariamente de âmbito 
setorial) e as Opções Estratégicas da proposta de revisão do PDM, 
permitiu evidenciar a existência de objetivos do QRE que não são 
contemplados nas opções estratégicas da proposta de revisão do 
PDM de Caminha e que deverão ser reforçados, é nosso 
entendimento que o presente relatório já deveria refletir esse reforço, 
não devendo o mesmo ser adiado para uma fase posterior do 
processo de AAE. Não obstante, e uma vez que tal não aconteceu, 
salienta-se a importância dessa reflexão no desenvolvimento dos 
trabalhos da avaliação ambiental. 

Sobre este aspeto importa referir que, para cada um dos FCD definidos, 
foi efetuada uma “análise dos efeitos esperados pela proposta de 
revisão do PDM de Caminha (…) tendo por base os efeitos 
significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 
correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de 
Caminha que poderão ser observados ao nível dos indicadores 
definidos”, e ainda desenvolvida “uma análise que visa evidenciar a 
forma como o modelo de desenvolvimento proposto pela proposta de 
revisão do PDM de Caminha, que se traduz nas suas opções e 
objetivos estratégicos definidos e mais concretamente no seu 
Regulamento, contribui para o cumprimento dos objetivos de 
sustentabilidade estabelecidos no Quadro de Referência Estratégico. 
Esta análise permitirá avaliar em que medida o objeto de estudo 
converge positivamente (+) (criando oportunidades), é indiferente (0), 
ou conflitua (-) (criando ameaças) com os objetivos delineados pelos 
instrumentos do QRE definidos para a presente proposta de revisão do 
Plano” e com afinidade com cada um dos FCD. Desta forma 
considera-se atendida a observação da entidade.  

A entidade sugere que seja introduzido ao QRE: 
- Plano Estratégico de Cooperação da Galiza – Norte de Portugal 
- Planos de Ação para as Agendas Prioritárias do Norte 2015 (que 
resultaram do Pacto Regional para a Competitividade da Região 
Norte de Portugal)  
- Proposta de Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona 
Costeira 

A sugestão da entidade foi tida em consideração, tendo sido incluídos 
no QRE o “Plano Estratégico de Cooperação da Galiza – Norte de 
Portugal” e a “Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona 
Costeira”. 
Relativamente aos “Planos de Ação para as Agendas Prioritárias do 
Norte 2015 (que resultaram do Pacto Regional para a Competitividade 
da Região Norte de Portugal)”, uma vez que estes já não se encontram 
em vigor, considerou-se pertinente incluir no QRE o “Plano de 
Desenvolvimento AltoMinho 2020”. 

Foram selecionados como Fatores Ambientais relevantes todas as 
questões a considerar para avaliar os eventuais efeitos significativos 
no ambiente previstos na lei, sem que seja explicitado de que forma 
foi sustentada essa decisão. A esse propósito, entende a entidade que 
o Quadro 5 – Relação entre os FA e os FCD definidos deverá 
considerar a relação entre o Solo e a Biodiversidade e Conservação 
da Natureza e entre a Paisagem e o Desenvolvimento Regional e 
Local. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração, conforme se pode 
verificar no Quadro 5.3.2. do presente Relatório Ambiental. 

A entidade considera que não é suficientemente clara a forma como Conforme referido anteriormente, em termos metodológicos, a 
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela 
ERAE Observações 

foram selecionados os sete FCD, nomeadamente, o FCD relativo à 
Governança. Acresce a entidade que há repetição de Domínios, 
Objetivos de Sustentabilidade e de Indicadores em diversos FCD, 
situação que deverá ser evitada. 

determinação dos FCD resultou na interação entre os objetivos do 
Quadro de Referência Estratégico preconizado (nomeadamente do 
PNPOT “Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, 
promovendo a participação informada, activa e responsável dos 
cidadãos e das instituições”), nas Opções Estratégicas definidas na 
proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha (vertidas 
nomeadamente nos seguintes objetivos: “Aumento da Eficiência da 
Governação” e “Promover a associação de investidores dos diversos 
setores de atividade do concelho na criação de insígnias e marcas 
(…)”) e nos fatores Ambientais considerados relevante (sendo que para 
o efeito foram selecionados os “Bens Materiais e a “População”). 
Neste contexto foi considerado relevante a integração, como FCD, da 
“Governança”, sendo que este “Atende à relação da autarquia com os 
cidadãos, instituições e agentes de desenvolvimento em geral, com 
vista a promover um desenvolvimento alicerçado num planeamento 
participativo que aborde aspetos determinantes para garantir padrões 
de qualidade de vida, qualidade ambiental e de competitividade”.  
Por outro lado importa referir que a revisão/reformulação dos FCD, dos 
domínios de avaliação, dos objetivos de sustentabilidade e dos 
respetivos indicadores, aquando da elaboração do presente Relatório 
Ambiental, corrigiram a repetição e a duplicação de informação 
verificada em fase de RFC. 

A entidade considera que os indicadores: 
- Deverão ser objeto de maior concretização. 
- Deverão ser identificados indicadores que efetivamente se espera 
que variem durante a vigência do PDM (por exemplo, não é 
expectável variação em Espaços Naturais, EEM, REN, Regime 
Florestal, RN2000, Espaço Turístico, Espaço Industrial, Espaço 
Cultural, Uso do solo, …). Por outro lado, alguns parecem 
excessivamente especializados em face da natureza de um PMOT 
(Por exemplo Espécies ameaçadas e protegidas) e outros demasiado 
vagos (por exemplo Ocorrência de erosão, Topografia do terreno). 
- Deverão estar inequivocamente associados aos objetivos de 
sustentabilidade (e para cada um destes deverá estar associado pelo 
menos um indicador), devendo evitar-se a repetição de indicadores 
para diferentes objetivos de sustentabilidade. 

Conforme sugestão da entidade, foi efetuada uma revisão/reformulação 
de todos os indicadores de forma a serem evitadas repetições e de 
forma a tornar os indicadores mais concretizáveis. A equipa considera, 
no entanto, que embora não seja expectável, podem ocorrer alterações 
nas classes de espaço identificadas, pelo que decidiu manter estes 
indicadores. 
Importa ainda referir que no Plano de Controlo definido no Quadro 7.1. 
do presente Relatório Ambiental, cada indicador encontra-se associado 
a um ou mais objetivos de sustentabilidade. 

No que se refere ao FCD “Ordenamento do Território/Gestão 
Territorial” a entidade considera que deveriam ser considerados 
indicadores relacionados com os modos ferroviário e fluvial, no 
âmbito das acessibilidades. 

Conforme sugestão da entidade, foi efetuada uma revisão dos 
indicadores e foram incluídos os modos ferroviário e fluvial na análise 
das acessibilidades. 

Quanto ao FCD “Desenvolvimento Regional e Local”, domínio 
“Qualidade de Vida”, associado ao objetivo “Garantir mobilidade 
para Todos”, recomenda-se a inclusão de indicadores associados ao 
Transporte Público, vocacionados, nomeadamente, para a respetiva 
cobertura e frequência. Por outro lado, e face às especificidades 
demográficas do concelho, entende-se que associados ao objetivo 
Qualificar a Rede de Equipamentos de Utilização Coletiva, no 
desenvolvimento do Relatório Ambiental (RA) o indicador deverá 
ser decomposto por tipologia de equipamento – desportivos, de 
apoio social (pré-escolar, 3ª idade), escolares, de saúde -, devendo 
ainda serem considerados os respetivos níveis de atendimento. 

Conforme sugestão da entidade, foi efetuada uma revisão dos 
indicadores e foram incluídos os modos ferroviário e fluvial na análise 
das acessibilidades. 
Relativamente aos equipamentos, estes foram analisados, tendo em 
conta a sua especificidade. 

Relativamente ao FCD “Biodiversidade e Conservação da 
Natureza”, sugere-se a consideração de um indicador que reflita o 
n.º de ações e a área objeto de intervenções de gestão ativa em 
espaços classificados associado aos objetivos “Manter a 
biodiversidade (…)” e “Reabilitação de habitats e de espécies (…)”, 
bem como da Área afeta e da Concretização das propostas de 
recuperação de áreas degradadas (objetivo “Recuperação de 
situações de passivo ambiental”). No objetivo “Promover a Gestão 
Sustentável e a Conservação da Floresta”, sugere-se que seja 
acrescentado o indicador – “Área florestal: arborizada, por espécie; 
matos; em hectares”. 

As sugestões da entidade foram tidas em consideração no âmbito do 
FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”.  

Relativamente ao FCD “Qualidade Ambiental e Saúde Humana”, 
entende-se que o indicador valorização de resíduos (domínio 
Resíduos) deverá ser decomposto. A entidade sugere ainda a 
consideração de um indicador que permita aferir das situações de 
conflito/incumprimento no que se refere aos níveis de ruído 

Relativamente ao indicador “Valorização de resíduos”, apesar deste se 
manter com esta designação é efetuada, no Relatório Ambiental, uma 
análise ao nível dos vários tipos de resíduos produzidos no concelho, e 
do respetivo destino final.  
No que se refere ao domínio “Ruído”, foram acrescentados três 
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(domínio “Ruído”). Associado ao domínio “Energia”, objetivo 
“Aumento da Eficiência Energética”, a entidade recomenda a 
inclusão de indicadores relacionados com a eficiência energética dos 
edifícios e da iluminação pública. 

indicadores de avaliação que permitirão tornar a fase de seguimento 
mais consistente a este nível. 
Em relação ao domínio da “Energia”, a sugestão da entidade foi tida 
em consideração no presente Relatório Ambiental. 

No FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, domínio “Cheias”, 
sugere-se a consideração de indicador que permita aferir a ocupação 
em leito de cheia. Entende-se ainda que deveriam ser incluídos 
indicadores relacionados com a identificação dos estabelecimentos 
abrangidos pelas diretivas PCIP e SEVESO. Denota-se a ausência de 
Objetivos de Sustentabilidade e indicadores para a erosão costeira, 
identificada como uma das problemáticas do concelho. 

Relativamente ao domínio “Cheias” inserido no FCD “Riscos 
Ambientais e Tecnológicos”, foram acrescentados indicadores que 
permitem aferir a ocupação em leito de cheia, conforme sugestão da 
entidade. 
No que diz respeito aos estabelecimentos abrangidos pela Diretiva 
SEVESO, importa referir que foram acrescentados novos indicadores 
relacionados com as distâncias de segurança no domínio dos 
“Acidentes Industriais”, no FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”.  
Em relação à erosão costeira, foi acrescentado no FCD “Riscos 
Ambientais e Tecnológicos” o domínio de avaliação específico sobre 
esta matéria, tendo sido ainda definidos objetivos de sustentabilidade e 
indicadores específicos para a análise. 

A entidade considera que os indicadores que forem definidos em 
fase de Relatório Ambiental deverão ser mensuráveis e 
representativos, de modo a permitir aferir o cumprimento, ou não, 
dos objetivos de sustentabilidade. Sempre que possível deverão ser 
referenciadas metas de desempenho, nomeadamente as derivadas de 
determinações dos documentos constituintes do QRE. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente Relatório 
Ambiental. 

A entidade considera que deverá ser explicitado o modo como a 
proposta pretende implementar ou contribuir para a concretização 
dos objetivos de sustentabilidade. 

A proposta de revisão do PDM de Caminha irá contribuir para a 
concretização dos objetivos de sustentabilidade propostos em cada um 
dos FCD definidos através da concretização das medidas impostas no 
Plano de Controlo (Quadro 7.1), que fará parte integrante da 
Declaração Ambiental, e que servirá para monitorização futura por 
parte da autarquia, durante o período de vigência do Plano. 

A entidade considera que a fase de desenvolvimento deverá estar 
devidamente desenvolvida. 

Para a fase de seguimento foi definido um Plano de Controlo, onde 
foram estabelecidas medidas de gestão a implementar e metas a atingir, 
para cada um dos indicadores definidos, sendo que esta monitorização 
deverá ser feita anualmente, durante o período de vigência do plano. 

No Relatório Ambiental deverá constar referência explícita à 
Declaração Ambiental nos termos legais, refletindo os 
compromissos a assumir pela Câmara Municipal 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente relatório 
ambiental.  

O Relatório Ambiental deverá ser conciso e focalizado. Considera-se que a sugestão da entidade foi atendida na elaboração do 
presente Relatório Ambiental. 

 Agência Portuguesa do Ambiente 
A entidade considera que deverá ser tida em conta as disposições 
relativas à prevenção de acidentes graves nomeadamente as 
consagradas no Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, uma vez 
que no concelho existe um estabelecimento abrangido pelo Nível 
Inferior de Perigosidade denominado “Anhas – Comércio de 
Automóveis e Equipamentos, Lda” 

 
Foram acrescentados indicadores, no âmbito do FCD “Riscos 
Ambientais e Tecnológicos”, que permitem analisar as disposições 
consagradas no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto (que revoga 
o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho).  
 

Relativamente ao estabelecimento existente deverá ser dada a devida 
importância nas operações urbanísticas de iniciativa pública ou 
privada na sua envolvente, sendo este um dos objetivos do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 254/2007. 

As sugestões/considerações efetuadas pela entidade foram tidas em 
conta na análise do FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, 
nomeadamente no domínio de avaliação “Acidentes Industriais”, onde 
foram definidos indicadores que permitem desenvolver uma análise 
específica sobre esta matéria. 
Relativamente ao estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de Agosto (que revoga o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 
12 de Julho), existente no concelho, este foi identificado no Relatório 
Ambiental. 
Importa ainda referir que a proposta de revisão do presente PDM 
pretende reforçar os espaços destinados às atividades económicas, 
através da criação da UOPG 16 - Zona Empresarial Argela que irá 
receber futuras unidades industriais exigentes (quer em termos de 
ocupação, quer em termos de segurança) que se pretendam instalar no 
concelho, prevendo-se desta forma a instalação nesta área de unidades 
industriais abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto. 
No que respeita à fixação das distâncias de segurança, aguarda-se a 
publicação de uma Portaria onde constará a definição da metodologia a 
utilizar, de forma a ser possível garantir a definição e implementação 
das distâncias de segurança exigidas para os estabelecimentos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, bem como a 
adoção de medidas técnicas complementares quando assim for o caso. 

Não é referido explicitamente o risco de acidentes graves 
envolvendo substâncias perigosas em estabelecimentos que se 
integrem, ou venham a estar abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
254/2007. Genericamente pode ser considerado que os riscos 
industriais abranjam, não só mas também, o risco dos 
estabelecimentos acima mencionados, o que é de todo relevante face 
ao objetivo de “criação de novas áreas empresariais para instalação 
de indústrias e armazéns”. Deste modo, no desenvolvimento do FCD 
– Riscos Ambientais e Tecnológicos – deverá ser tido em conta o 
Decreto-Lei n.º 254/2007. 
Face à possibilidade de implantação de futuros estabelecimentos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007 nas novas áreas 
empresariais, essa implantação irá ser condicionada pela distância 
relativa a zonas residenciais, vias de comunicação, locais 
frequentados pelo público ou zonas ambientalmente sensíveis, nos 
termos do n.º 4 do artigo 5.º do diploma referido (Avaliação de 
Compatibilidade de Localização). 
Por outro lado deverão ser estabelecidas condicionantes ao 
desenvolvimento de zonas habitacionais ou locais frequentados pelo 
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público próximos das novas zonas empresariais, em particular onde 
possam vir a existir estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º 254/2007, de 12 de Julho. 
Em consonância com o item anterior, deverá ser equacionada a 
inserção de objetivos de sustentabilidade e de indicadores focados 
para a prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias 
perigosas. 
Relativamente aos indicadores já estabelecidos e tendo por base a 
caracterização apresentada no documento em análise, 
designadamente no que respeita à rede hidrográfica e ao grau de 
proteção de alguns elementos naturais, pensa-se que não deveriam 
ser somente considerados derrames ao nível do solo, a menos que na 
definição destes esteja já incluída a possibilidade de serem atingidas 
linhas de água e lençóis freáticos. 

De forma a atender à sugestão da entidade, foi acrescentado o objetivo 
de sustentabilidade “Prevenir a ocorrência de derrames para o solo e 
para os recursos hídricos” no FCD “Riscos Ambientais e 
Tecnológicos”, e ainda inserido um indicador no âmbito do FCD 
“Qualidade Ambiental” relativo ao “Número de descargas ilegais 
detetadas nas linhas de água”. 

 Administração da Região Hidrográfica do Norte (atual Agência Portuguesa do Ambiente - APA) 

A entidade sugere que seja desenvolvido o exercício de interação 
entre o QRE e o QE do Plano, e bem como a explicitação dos 
conteúdos documentais do PDM no quadro do desenvolvimento da 
Avaliação Ambiental. 

O exercício de interação do QRE e do QE da proposta de revisão do 
Plano foi feito no Anexo II do RFC e consta igualmente no Anexo III 
do presente RA, com as adaptações necessárias. Os conteúdos 
documentais do PDM foram analisados gradualmente, ao longo do 
desenvolvimento da AAE. 

A entidade sugere que se introduza, ao QRE, os seguintes 
instrumentos estratégicos:  
- Estratégia Nacional para a Gestão da Zona Costeira 
- Estratégia Nacional para o Mar 
- Plano Mar Limpo 
- Quadro de Referência Estratégico Nacional 
- Plano de Ordenamento do Estuário  

Foram inseridos no Quadro de Referência Estratégico a “Estratégia 
Nacional para a Gestão da Zona Costeira”, a “Estratégia Nacional 
para o Mar” e o 2Plano de Desenvolvimento AltoMinho2020”. 

No âmbito dos Recursos Hídricos a entidade sugere a introdução de 
alguns critérios, objetivos de sustentabilidade e indicadores, 
nomeadamente: 
- Introduzir um critério “Orla Litoral” que terá como objetivo de 
sustentabilidade a avaliação do recuo da faixa costeira bem como 
das medidas de proteção já implementadas. Uma vez que o concelho 
evidencia uma forte concentração demográfica no litoral, um outro 
objetivo seria a avaliação das ocupações existentes e medidas de 
requalificação propostas e a implementar. 

A temática relativa à Erosão Costeira foi analisada no FCD “Riscos 
Ambientais e Tecnológicos”, sendo que a sugestão da entidade foi tida 
em consideração. 

No âmbito do objetivo “Garantir a proteção e conservação dos 
recursos hídricos”, pertencente ao FCD “Qualidade Ambiental e 
Saúde Humana”, seria no entender da entidade mais aconselhável 
incluí-lo no FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”. 
Importará especificar que este objetivo passe pela efetiva defesa dos 
recursos hídricos, isto é, pela proteção dos leitos e respetivas 
margens, pela verificação da necessidade de obras de manutenção e 
de limpeza de margens, de forma a impedir a sua degradação ou se 
esta já existir a sua requalificação. Assim, indicar-se-á ainda um 
outro objetivo “Área marginal sujeita a proteção/requalificação”, 
além do já existente “Recuperação de situações de passivo 
ambiental”. A entidade considera que se deve fazer menção ao 
horizonte de atuação bem como conceber um indicador que englobe 
uma proposta de monitorização que garanta a eficácia da medida. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração, pelo que foram 
acrescentados dois novos objetivos de sustentabilidade no FCD 
“Biodiversidade e Conservação da Natureza”, assim como 
contempladas medidas de gestão, no âmbito do Plano de Controlo, que 
garantem a salvaguarda e defesa dos recursos hídricos. 

No âmbito do FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, os 
objetivos de sustentabilidade deverão prender-se em primeiro lugar 
com a “Identificação, avaliação e requalificação de zonas sensíveis – 
inundáveis e com risco de erosão”. Assim, para além dos objetivos 
definidos, a entidade considera premente o objetivo “Identificação 
das áreas costeiras ameaçadas por cheias do mar”, repostando na 
fase posterior para a elaboração de cartas de riscos de inundações, 
com vista a anular os riscos que possam advir de operações 
urbanísticas. Deverá traduzir-se na conceção de um indicador 
passível de avaliar a eficácia dessas medidas. Deverão ser 
ponderadas medidas de promoção da máxima infiltração e de 
redução do escoamento superficial. 

As sugestões da entidade foram tidas em consideração no FCD “Riscos 
Ambientais e Tecnológicos”. 

Relativamente aos indicadores, a entidade considera que estes são 
pouco objetivos sendo difícil a avaliação do cumprimento dos 
objetivos de sustentabilidade, devendo estes ser mensuráveis e 
representativos. Assim a entidade sugere a introdução dos seguintes 
indicadores: “Área marginal sujeita a proteção/requalificação”, 

Os indicadores foram alterados de forma a serem mensuráveis e 
representativos, na medida do possível, sendo que os indicadores 
propostos pela entidade foram tidos em consideração na sua maioria, 
no FCD “Qualidade Ambiental” e “Riscos Ambientais e Tecnológicos”. 
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“Áreas afetadas por descargas ilegais/acumulação de resíduos”, 
“Número de descargas ilegais detetadas nas linhas de água”, 
“Monitorização da qualidade da água no meio receptor” e ainda 
“Avaliação do recuo da linha da costa”, “Recuperação de zonas de 
risco fora da margem do mar”.  
Tendo como base o aproveitamento sustentado dos recursos hídricos 
existentes, a entidade considera estar em falta uma descrição mais 
exaustiva do grau de poluição e/ou de áreas degradadas sujeitas a 
requalificação, devendo constar uma proposta de requalificação 
ambiental e paisagística, sempre que necessário. 

No âmbito do FCD “Qualidade Ambiental”, no domínio da “Água”, foi 
analisado o Estado Ecológico e o Estado Químico das massas de água 
superficiais e subterrâneas presentes na área do concelho. 

Como medida acessória a revisão do PDM deverá garantir: 
- a preservação da faixa de proteção das linhas de água de modo a 
garantir a qualidade da água do meio; 
- o condicionamento dos usos do solo em áreas diretamente ligadas 
aos recursos hídricos, promovendo a sua valorização; 
- a promoção da salvaguarda da qualidade ecológica dos sistemas 
hídricos e dos ecossistemas ribeirinhos e do litoral. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração, sendo que as medidas 
propostas foram inseridas no Plano de Controlo (Quadro 7.1.) 

A entidade sugere que o Relatório Ambiental anexe o extrato da 
Planta de Condicionantes relativo ao PDM, possibilitando a análise 
cartográfica das linhas de água. 

O Relatório Ambiental será entregue às entidades juntamente com 
todos os elementos da proposta de revisão do PDM, inclusivamente os 
elementos cartográficos (onde constará a Planta de Condicionantes). 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) (atual Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas – ICNF) 
Genericamente a entidade concorda com a metodologia de suporte, 
no entanto considera que na determinação dos FCD a integração dos 
FA, não estando explícita, não são evidenciadas as correlações 
estabelecidas entre estes fatores (FA) e as interações identificadas 
entre os objetivos do QRE preconizado e as Opções Estratégicas 
(QE) definidas na proposta de revisão do PDM, não permitindo 
desta forma o conhecimento e compreensão dos aspetos de ambiente 
e sustentabilidade considerados relevantes e que fundamentam os 
FCD definidos, ainda que, após a sua definição, seja estabelecida 
(quadro 5 e 6) a relação entre os FCD e os FA, assim como entre os 
FCD e os instrumentos de referência ambiental definidos. 

Sobre este aspeto importa esclarecer que, conforme consta no Relatório 
de Fatores Críticos, foram tidos em consideração na AAE da proposta 
de revisão do PDM de Caminha todos os Fatores Ambientais definidos 
no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio), sendo que a 
sua integração nos FCD definidos traduziu-se, de forma direta ou 
indireta, nos indicadores estabelecidos para cada FCD. 

Considerando que foi identificado como principal vetor de 
desenvolvimento territorial os recursos naturais, a entidade considera 
que a análise swot desenvolvida não reflete de forma enfática e 
dirigida a relevância e representação dos espaços florestais (cerca de 
71% do território do concelho) assim como das dinâmicas a eles 
associadas, em termos ambientais, sociais e económicos. 

O ênfase sobre este aspeto dos espaços florestais foi dado na análise do 
FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”, mais 
concretamente no Domínio “Gestão e Valorização da Conservação da 
Floresta”. 
Na análise efetuada reconhece-se a importância dos espaços florestais 
para o enquadramento e valor paisagístico que permitiram a 
implementação de trilhos pedestres, os quais são considerados 
elementos potenciadores de dinâmicas de valorização das áreas naturais 
onde se inserem. 
Por outro lado importa salientar que no presente Relatório Ambiental 
todos os FCD apresentam uma análise SWOT onde são identificados os 
pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças 
referentes a cada um dos FCD em análise. 

A entidade considera que deveria ser inserido no QRE a Estratégia 
Nacional para as Florestas (ENF – 2007), e o Plano Nacional de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI-2007) 

Uma vez que foi considerado no QRE o PROFAM e o PMDFCI, 
considera-se que estes já salvaguardam os interesses de cariz florestal, 
a nível municipal. 

A entidade considera que a análise de interação entre os objetivos do 
QRE, as Opções Estratégicas e os Fatores Ambientais, deverá ser 
complementada com as interações ainda não contempladas, inclusivé 
relativamente ao PROFAM, por estar pouco correlacionado, no 
sentido de reforçar, para cada FCD, os domínios de avaliação os 
objetivos de sustentabilidade e os indicadores. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração na análise do FCD 
“Riscos Ambientais e Tecnológicos”, no domínio de avaliação “Gestão 
e Valorização da Conservação da Floresta” sendo que, para o efeito, 
foi efetuada uma “análise dos efeitos esperados pela proposta de 
revisão do PDM de Caminha (…) tendo por base os efeitos 
significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 
correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de 
Caminha que poderão ser observados ao nível dos indicadores 
definidos”. Importa salientar que foi ainda desenvolvida “uma análise 
que visa evidenciar a forma como o modelo de desenvolvimento 
proposto pela proposta de revisão do PDM de Caminha, que se traduz 
nas suas opções e objetivos estratégicos definidos e mais 
concretamente no seu Regulamento, contribui para o cumprimento dos 
objetivos de sustentabilidade estabelecidos no Quadro de Referência 
Estratégico. Esta análise permitirá avaliar em que medida o objeto de 
estudo converge positivamente (+) (criando oportunidades), é 
indiferente (0), ou conflitua (-) (criando ameaças) com os objetivos 
delineados pelos instrumentos do QRE definido para a presente 
proposta de revisão do Plano e com afinidade com o presente FCD”. 
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Desta forma considera-se atendida a sugestão da entidade. 
Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) (atual Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF) 

A entidade considera que deveria ser estudada a pertinência da 
inclusão no QRE dos seguintes instrumentos: 
- QREN 2007-2013 
- Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional 
- Estratégia Nacional para o Mar 
- Programa de Ação Nacional de Combate à desertificação 
- Convenção Europeia da Paisagem 

Foi inserido no QRE a “Estratégia de Gestão Integrada da Zona 
Costeira Nacional”, a “Estratégia Nacional para o Mar” e o “Plano de 
Desenvolvimento AltoMinho 2020”. 

A entidade considera que deverão ser exploradas as pressões que 
podem afetar o estado do ambiente e as respostas do plano para estas 
questões em conformidade com o modelo “Pressão-Estado-
Resposta” (PER) desenvolvido pela OCDE. 

 Considera-se que a análise desenvolvida no âmbito do FCD 
“Biodiversidade e Conservação da Natureza”, nomeadamente no 
Capítulo 5.5.3. relativo aos “Efeitos Esperados da proposta de revisão 
do PDM de Caminha” integra as pressões que podem afetar o estado do 
ambiente, assim como a forma como a proposta de revisão do Plano 
pretende proceder, indo ao encontro da preocupação demonstrada pela 
entidade. 

O ICNB apresenta uma série de critérios para a seleção dos 
indicadores. 

Considera-se que os indicadores definidos no presente Relatório 
Ambiental dão cumprimento, na medida do possível, aos critérios 
propostos pelo ICNB.  

A entidade considera que para os indicadores apresentados importa 
clarificar como serão expressos para que se possa fazer uma análise 
dos mesmos. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente Relatório 
Ambiental. 

A entidade considera que a referência às Áreas Classificadas 
apresenta um aspeto que pode ser melhorado no contexto do 
Relatório Ambiental, nomeadamente integração e ponderação do 
estatuto atribuído aos Estuários dos Rios Minho e Coura pela 
BirdLife Internacional como Important Bird Area. 

Considera-se que o Estuário dos rios Minho e Coura foi devidamente 
analisado, enquanto ZPE, no FCD “Biodiversidade e Conservação da 
Natureza”. 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil 
A entidade concorda com a abordagem efetuada aos riscos, no 
entanto, propõe algumas alterações ao Quadro 11, nomeadamente a 
inclusão do Risco – Erosão Costeira, a alteração do domínio 
“Erosão” para “Movimentação de vertentes” e a alteração/correção 
de alguns indicadores de forma a permitirem avaliar de forma 
mensurável e objetiva as propostas apresentadas. 

As propostas sugeridas pela entidade foram tidas em consideração no 
FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”. 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 
Os dados existentes sobre a qualidade da água balnear sugerem a 
existência de problemas de poluição em alguns locais, localizados 
sobretudo no rio Âncora. 
Este facto poderá constituir um fator de risco para a saúde não só das 
populações próximas deste rio, particularmente para os 
frequentadores da praia de Vila Praia de Âncora. Desta forma, seria 
de extrema importância a realização de um estudo rigoroso 
pormenorizado de identificação de fontes de poluição na zona 
costeira e ao longo do rio em questão, no sentido de encontrar 
rápidas e eficazes soluções para os problemas identificados. As 
soluções a estudar deverão, também, abranger os problemas de 
saneamento identificados para o restante concelho. 

Atualmente os dados do SNIRH (APA) relativos a 2014 indicam que as 
quatro zonas balneares presentes no concelho de Caminha apresentam 
classificação da qualidade da água de “Excelente”. Esta matéria foi 
analisada de forma pormenorizada no FCD “Qualidade Ambiental”. 

Sendo uma imposição legal, a elaboração do mapa de ruído 
concelhio seria uma ferramenta extremamente importante na 
definição e reorganização dos perímetros urbanos e dos parques 
industriais que o FCD “Ordenamento do território/Gestão 
Territorial” propõe, bem como para a formulação de estratégias de 
gestão dos níveis de ruído e de avaliação da eficácia das mesmas.  
De igual forma, a identificação e quantificação dos principais 
agentes e causas de poluição atmosférica e sua distribuição 
concelhia, seria relevante para assegurar uma gestão adequada da 
qualidade do ar, de forma a salvaguardar a saúde pública. 

A análise dos domínios de avaliação referentes ao “Ruído” e ao “Ar” 
foram desenvolvidos de forma pormenorizada no FCD “Qualidade 
Ambiental”. 

A entidade recomenda a utilização, para monitorização dos 
indicadores da qualidade do ar do FCD “Qualidade Ambiental e 
Saúde Humana”, dos dados fornecidos pela estação de 
monitorização da qualidade do ar da Senhora do Minho, Viana do 
Castelo, que integra base de dados on-line da qualidade do ar – 
Qualar – da Agência Portuguesa do Ambiente. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente Relatório 
Ambiental. 

No que diz respeito aos indicadores do FCD “Qualidade Ambiental e 
Saúde Humana”, julga-se pertinente a inserção do número e 
localização de queixas de habitantes relacionadas com poluição 
atmosférica ou ruído. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente Relatório 
Ambiental. 
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A entidade sugere que se proceda a um levantamento das 
construções de génese ilegal existentes no concelho, uma vez que 
estas estão associadas a efeitos nefastos na qualidade de vida 
oferecidas aos residentes, na qualidade do ambiente e dos recursos 
naturais, para além de dificultarem a estruturação e aplicação em 
modelos de desenvolvimento territorial e de dotação de 
infraestruturas e equipamentos públicos. 

Considera-se que esta questão ultrapassa o âmbito da presente AAE. 

No sentido do cumprimento do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
254/2007, de 12 de Julho, a entidade recomenda a autarquia de 
Caminha que proceda ao levantamento dos estabelecimentos onde 
estejam presentes substâncias perigosas em quantidades iguais ou 
superiores às quantidades indicadas no anexo I do referido diploma, 
por forma a fixar as distâncias de segurança adequadas entre os 
estabelecimentos abrangidos e zonas residenciais, vias de 
comunicação, locais frequentados pelo público e zonas 
ambientalmente sensíveis. 

Relativamente ao estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de Agosto (que revoga o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 
12 de Julho), existente no concelho, este foi identificado no Relatório 
Ambiental, no FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”. 
Sobre esta matéria importa referir que a proposta de revisão do presente 
PDM pretende reforçar os espaços destinados às atividades 
económicas, através da criação da UOPG 16 - Zona Empresarial de 
Argela que irá receber futuras unidades industriais exigentes (quer em 
termos de ocupação quer em termos de segurança) que se pretendam 
instalar no concelho, prevendo-se desta forma a instalação nesta área de 
unidades industriais abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
Agosto. 
No que respeita à fixação das distâncias de segurança, aguarda-se a 
publicação de uma Portaria onde constará a definição da metodologia a 
utilizar, de forma a ser possível garantir a definição e implementação 
das distâncias de segurança exigidas para os estabelecimentos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, bem como a 
adoção de medidas técnicas complementares, quando assim for o caso. 

Uma vez que se verifica uma tendência para o encerramento de 
estabelecimentos de ensino situados no interior do concelho em 
benefício da centralização e da construção de centros escolares de 
maiores dimensões, este fator irá provocar maiores necessidades a 
nível e transporte de crianças. Neste contexto, a entidade recomenda 
que o município, em articulação com outras entidades com 
responsabilidade na área, faça um levantamento das condições 
existentes no transporte coletivo de crianças, verificando se as 
mesmas cumprem o estipulado na legislação em vigor, 
estabelecendo um plano de intervenção para resolução de não 
conformidades. 

Considera-se que esta questão ultrapassa o âmbito da presente AAE. 

A entidade considera ainda que deveria ser efetuada uma 
caracterização exaustiva das condições de higiene e segurança de 
cada estrutura, por forma a salvaguardar a saúde e a segurança dos 
seus utilizadores. 

Considera-se que esta questão ultrapassa o âmbito da presente AAE. 

Face à proximidade do concelho com importantes vias de 
comunicação rodoviárias e ferroviárias nacionais (A28, EN13 e 
linha férrea Porto-Valença-Vigo), utilizadas frequentemente para o 
transporte nacional e internacional de matérias perigosas, a entidade 
recomenda que seja efetuada uma análise dos impactes para a saúde 
das populações residentes na envolvência das vias de comunicação 
mais relevantes, de forma a estabelecer estratégias para, caso 
necessário, salvaguardar a saúde da população exposta. 

No âmbito do FCD “Riscos Ambientais” foi definido um indicador 
relativo a “N.º de acidentes com transporte de matérias perigosas”, no 
domínio de avaliação “Acidentes industriais”. 

No âmbito do incentivo à prática do turismo sustentável, a entidade 
considera que se deve proceder ao levantamento do histórico da 
qualidade da água das zonas balneares fluviais e marítimas que se 
pretendem valorizar e a uma avaliação das condições de segurança e 
funcionamento das instalações envolventes às zonas balneares, por 
forma a identificar potenciais problemas e fontes de poluição e com 
o objetivo de estudar se esses locais serão os mais adequados, tendo 
em conta a estabilidade da qualidade da água e as condições de 
segurança e saúde das zonas envolventes. 

Conforme referido anteriormente, atualmente os dados do SNIRH 
(APA) relativos a 2014 indicam que as quatro zonas balneares 
presentes no concelho de Caminha apresentam classificação da 
qualidade da água de “Excelente”. Esta matéria foi analisada de forma 
pormenorizada no FCD “Qualidade Ambiental”. 

Considerando-se o risco de incêndio importante, será relevante a 
concertação entre as várias entidades concelhias (município, 
Corporação de Bombeiros, Unidade de Saúde Pública Local e outras 
consideradas pertinentes), de procedimentos para prevenção dos 
riscos para a saúde associados a falhas nos sistemas de 
abastecimento de água provocados pela ocorrência de incêndios.  

Esta questão deverá estar garantida no âmbito do Plano Municipal de 
Emergência.  

Devido aos acidentes de viação registados nos últimos 5 anos, e que 
provocaram 4040 vítimas, a entidade considera que deveria ser feito 
um estudo rodoviário no espaço envolvente próximo dos núcleos 
urbanos, principalmente junto de estabelecimentos escolares, 

Considera-se que esta questão ultrapassa o âmbito da presente AAE. 
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estabelecimentos públicos ou outros locais que sejam utilizados por 
um grande número de pessoas. 
Uma vez que no FCD “Ordenamento do território/Gestão territorial” 
se propõem várias intervenções (notando-se uma forte tendência na 
aposta de construção/remodelação de infraestruturas turísticas e 
construção/redefinição de áreas industriais), seria de extrema 
importância a definição de circuitos de recolha e tratamento 
adequado de RDC e de resíduos industriais. 

Sobre este aspeto considera-se que a gestão de resíduos industriais e os 
Resíduos de Construção e Demolição deverá ser feita pelos respetivos 
produtores. 
Ao nível de competências, a Câmara Municipal detém a 
responsabilidade pelo circuito dos Resíduos Sólidos Urbanos.  

Tendo em conta que no âmbito do FCD “Desenvolvimento Regional 
e Local”, a promoção e o fomento ao turismo de saúde constitui um 
objetivo estabelecido, sugere-se que se faça uma avaliação das 
condições das estruturas existentes no concelho para este fim, 
verificando-se, entre outros aspetos, o cumprimento do estabelecido 
no Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de Junho.  

Relativamente aos estabelecimentos termais, com base na informação 
disponível no PROTN, o concelho de Caminha não dispõe de recursos 
hidrominerais com significado. 

Instituto do Desporto de Portugal, I.P. 
A entidade nada tem a opor relativamente ao proposto. 

Direção Geral de Energia e Geologia 
A entidade considera que no RFC deveriam ser mencionados aspetos 
do âmbito da geologia relacionados com riscos naturais, em 
particular os de natureza sísmica, os relativos a estabilidade de 
vertentes, condicionamentos geotécnicos, a situação da Atividade 
Extrativa e as capacidades em recursos geológicos. 

De forma a dar resposta à preocupação da entidade, foi inserido o 
domínio de avaliação “Sismicidade” e “Movimentação de Terras” no 
FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos” e analisados os aspetos no 
âmbito da Geologia relacionados com os riscos naturais. 

Relativamente às suas potencialidades em recursos minerais não 
metálicos, importa considerar as potencialidades em matéria-prima 
para a indústria cerâmica, nomeadamente em filões e estruturas 
aplito-pegmatíticas de quartzo e feldspato, estas últimas muitas 
vezes ricas em minerais de lítio. Demarca-se na região da Serra de 
Arga, uma Área Potencial para Quartzo e Feldspato. 

Esta questão foi analisada no âmbito do FCD “Riscos Ambientais e 
Tecnológicos”. 

Recursos Hidrogeológicos - a entidade considera que o RFC 
encontra-se omisso quanto ao facto do setor do turismo aumentar a 
pressão sobre os recursos hídricos da região, especialmente durante a 
época de verão, quer pelo aumento dos consumos, quer pelo 
aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e águas 
superficiais. 
A água neste relatório deveria ser considerada um fator ambiental 
relacionado com o FCD “Desenvolvimento Regional e Local”. 

A preocupação da entidade foi tida em consideração e contemplada 
enquanto “Ameaça”, no FCD “Qualidade Ambiental”. 

No FCD Ordenamento do território/Gestão territorial nos objetivos 
de sustentabilidade deveriam estar incluídos a compatibilização do 
uso do solo com as áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos e os perímetros de proteção de captações subterrâneas. 

As áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos encontram-se 
salvaguardadas enquanto áreas inseridas na REN. 
Relativamente aos perímetros de proteção de captações subterrâneas, 
estes terão de ser definidos e devidamente regulamentados, o que 
efetivamente não se verifica atualmente.  

No FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza” deverá ser 
incluído como objetivo a preservação da qualidade da água, 
especialmente a das águas subterrâneas, já que estas no verão e em 
situações de seca são as que asseguram a conservação dos 
ecossistemas fluviais. 

A abordagem relativa à qualidade da água, quer superficial, quer 
subterrânea, foi desenvolvida no âmbito do FCD “Qualidade 
Ambiental”. 

No FCD Qualidade Ambiental e Saúde humana no domínio água e 
no objetivo de proteção e conservação dos recursos hídricos apenas 
está expresso como indicador a qualidade da água não sendo referido 
nada relativamente à quantidade. A entidade considera que deverão 
estar incluídos como indicadores a definição de áreas estratégicas e 
de proteção e recarga de aquíferos, a delimitação de zonas de 
proteção a captações subterrâneas ativas e inativas e adoção, em 
meios urbanos, de sistemas de recolha e condução de águas pluviais 
que privilegiem a infiltração destas. 

No FCD “Qualidade Ambiental” foi analisada a situação dos 
perímetros de proteção das captações de água subterrânea para 
consumo humano, assim como a situação face ao sistema de drenagem 
de águas pluviais, sendo que, para o efeito, foram propostas medidas de 
gestão que a autarquia deverá implementar, no Plano de Controlo 
definido. 

No FCD Riscos ambientais e tecnológicos o relatório apresenta 
apenas como objetivo de sustentabilidade “prevenir a ocorrência de 
derrames para o solo”, tendo sido esquecido os impactes gravosos 
que o derrame de substâncias poluentes têm no domínio hídrico. 
A entidade considera ainda que, neste FCD, o impacte dos riscos 
ambientais e tecnológicos na água foram completamente 
negligenciado e foi esquecido que no cenário das alterações 
climáticas estão previstas situações de seca, as quais constituem 
também um risco ambiental. 

De forma a atender às sugestões da entidade, foi acrescentado o 
objetivo de sustentabilidade “Prevenir a ocorrência de derrames para 
o solo e para os recursos hídricos” no FCD “Riscos Ambientais e 
Tecnológicos”, e ainda inserido um indicador no âmbito do FCD 
“Qualidade Ambiental” relativo ao “Número de descargas ilegais 
detetadas nas linhas de água”. 
Por outro lado, relativamente às situações de seca previstas no cenário 
das alterações climáticas, estas encontram-se traduzidas em medidas de 
gestão que o município deverá adotar durante o período de vigência do 
Plano, e que estão vertidas no Plano de Controlo do presente Relatório 
Ambiental, nomeadamente “Limitação ou proibição de utilização de 
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela 
ERAE Observações 

água do sistema público de abastecimento, na lavagem de pavimentos, 
em jardins e similares, em piscinas, lagos, espelhos de água, campos 
desportivos campos de golfe e outros espaços verdes de recreio, em 
períodos de escassez”, entre outras que foram consideradas relevantes 
para o âmbito em questão, decorrentes do definido ao nível do PNUEA. 

A entidade considera que o município deverá adotar medidas para 
aumentar a eficiência da utilização de água em situação hídrica 
normal ou de seca e que deverão incluir a utilização de água de 
qualidade inferior e/ou reutilização de água com qualidade 
compatível para usos específicos. 

Foram definidas medidas no âmbito do FCD “Qualidade Ambiental”, 
no domínio “Água”, inseridas no plano de controlo relativas ao uso 
eficiente da água (emanadas do PNUEA). Assim sendo, uma vez que o 
Plano de Controlo será incluído na Declaração Ambiental, o município 
estará comprometido futuramente com estas questões de 
sustentabilidade. 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

A entidade sugere que, no Capítulo 6.1. (FCD – Ordenamento do 
Território/Gestão Territorial), o objetivo de sustentabilidade 
“Fomentar a fruição da floresta nas suas variadas vertentes” seja 
alterado para “Fomentar a fruição do espaço rural e da floresta nas 
suas variadas vertentes”. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no âmbito do FCD 
“Biodiversidade e Conservação da Natureza”, no domínio “Gestão e 
Valorização da Conservação da Floresta”, tendo-se definido os 
seguintes objetivos de sustentabilidade: “Promover a gestão 
sustentável e a conservação da floresta” e “Fomentar oportunidades de 
fruição sustentável em áreas naturais florestadas”. 

A entidade sugere que, no capítulo 6.2. (FCD – Desenvolvimento 
Regional e Local), para o objetivo de sustentabilidade “Fomentar o 
desenvolvimento sustentável, racionalizando e qualificando os 
espaços para a implantação e desenvolvimento de atividades 
económicas”, deveriam ser acrescentados os seguintes indicadores 
“Atividades agrícolas; vinha, fruticultura e produção animal” e 
“Caça e Pesca”. 

Os indicadores propostos pela entidade foram analisados no FCD 
“Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade”, no âmbito do indicador “Atividades Económicas 
instaladas no concelho”. 

No capítulo 6.3 (FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza), 
a entidade considera que deveria ser incluído o indicador 
“Percentagem de solo rural sujeito a condicionantes (RAN e 
outras)” para avaliar o objetivo de sustentabilidade “Proteger a 
diversidade biológica e da paisagem”. 

Relativamente às classes de espaço e às condicionantes presentes no 
concelho de Caminha, estas foram analisadas no FCD “Ordenamento 
do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade”.  
Ao nível do objetivo de sustentabilidade “Proteger a diversidade 
biológica e da paisagem” importa salientar que o Regulamento da 
proposta de revisão do PDM de Caminha integra as orientações de 
gestão consideradas pertinentes para assegurar a salvaguarda dos 
valores naturais presentes na Área Classificada, tal como expressas e 
definidas no PSRN2000, contribuindo de forma significativa para a 
conservação do património natural do Concelho. 

No capítulo 6.4 (FCD – Qualidade Ambiental e Saúde Humana), 
consideramos que, eventualmente, poderia ser incluído o domínio 
“Solo”, o objetivo de sustentabilidade “Promover políticas de 
conservação do solo” e os seguintes indicadores: “Área agrícola 
afeta a modos de produção mais sustentáveis (“Modo de produção 
Biológico”, “Modo de produção Integrado” e “Erosão do solo”). 

A temática da erosão do solo foi analisada de forma específica no 
Domínio da “Movimentação de vertentes”, no FCD “Riscos Ambientais 
e Tecnológicos”. 

Direção Regional de Cultura do Norte 
A entidade considera que o património cultural não foi 
suficientemente detalhado e pormenorizado, quer seja na sua 
caracterização, quer seja no papel enquanto agente dinamizador e 
polirizador de atividades de índole cultural/patrimonial. A entidade 
não sabe em quê ou/e em quanto é que o património existente no 
concelho, que sabe ser de grande número e enorme qualidade – 
algum de nível excecional, foi impulsionador de novas dinâmicas, 
ou não. 

No presente RA o Património Cultural foi analisado de forma 
pormenorizada, tal como solicitado pela entidade. 

Guarda Nacional Republicana 

A entidade entende que a AAE poderia ser mais ousada ou 
abrangente no que respeita a zonas problemáticas, como é o caso da 
“Lixeira” de Vilar de Mouros. 

Sobre esta matéria importa referir que com a abertura do aterro 
sanitário intermunicipal foram encerradas as lixeiras do concelho de 
Caminha. Ainda assim, foi colocada como diretriz de seguimento, no 
âmbito do indicador “Concretização das propostas de recuperação de 
áreas degradadas”, incluído no FCD “Biodiversidade e Conservação 
da Natureza”, “Identificar a necessidade de recuperação das áreas 
degradadas, com repercussões de natureza paisagística e/ou de saúde 
pública”. 

A entidade alerta para a questão do ruído noturno na zona histórica 
da vila face ao número elevado de denúncias originadas pelo 
funcionamento de estabelecimentos de diversão noturna e afins (Ex. 
bares), situação que tem demonstrado incompatibilidades e 
problemas que resultam do antagonismo destes dois interesses. 

No que respeita a esta questão em particular, importa referir que foi 
definido no FCD – “Qualidade Ambiental”, no domínio “Ruído”, um 
indicador relativo a “Reclamações por incomodidade sonora”, e que 
sobre esta matéria a Câmara Municipal referiu não ter qualquer registo. 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 
A Câmara Municipal de Viana do Castelo considera que deveriam 
ser incluídos no QRE os seguintes Planos: 

Considera-se relevante que a presente proposta de revisão disponha de 
uma visão global e abrangente, que tenha em consideração as 
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- Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo 
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Viana 
do Castelo 
- POLIS do Litoral Norte 

perspetivas de evolução estratégica dos municípios vizinhos, não sendo 
para isso necessário que os instrumentos dos concelhos vizinhos 
constem no QRE da proposta de revisão do presente PDM.  
Ainda assim, importa referir que foi considerado no QRE o “Plano de 
Desenvolvimento do AltoMinho 2020”, documento que define a 
estratégia de ação para os próximos anos, para o concelho de Caminha, 
Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Viana do Castelo, 
Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Paredes de Coura.  
Por outro lado, fazendo o município de Caminha parte integrante da 
Comunidade Urbana Valimar (Valimar ComUrb), considera-se que os 
interesses em comum, a articulação dos investimentos de interesse 
supra-municipal e a coordenação e atuações entre os municípios que a 
constituem (Arcos de Valdevez, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de 
Lima e Viana do Castelo) encontram-se salvaguardados. 

 

De acrescentar que, reflexo da pronúncia das Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas e 

da evolução dos trabalhos de pesquisa efetuada, surgiram novos elementos cuja integração no presente 

Relatório Ambiental se considerou pertinente. Pelo exposto, foi efetuada uma revisão/reformulação de 

algumas questões anteriormente definidas em sede de RFC, nomeadamente: 

 Foi efetuada a fusão do FCD “Ordenamento do Território/Gestão Territorial” e do FCD 

“Desenvolvimento Regional e Local”, resultando no FCD “Ordenamento do Território, 

Desenvolvimento Regional e Competitividade”. 

 O FCD “Património Cultural” passa a ser designado por “Património Cultural e 

Desenvolvimento Turístico”, integrando o Domínio do “Património Natural e Cultural” e o 

Domínio “Desenvolvimento Turístico”. 

 O Domínio “Qualidade de Vida” passa a constar no FCD “Ordenamento do Território, 

Desenvolvimento Regional e Competitividade”. 

 No FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”, ocorreu a fusão dos Domínios de 

avaliação “Conservação da Natureza, Biodiversidade e Paisagem” com “Áreas Classificadas” e 

“Diversidade de Espécies”, passando este novo Domínio a designar-se por “Conservação da 

Natureza, Biodiversidade e Paisagem”. 

 O FCD apresentado no RFC intitulado como “Qualidade Ambiental e Saúde Humana”, passou a 

ser designado apenas por “Qualidade Ambiental”. 

 Foram definidos Critérios de Avaliação, associados a cada um dos indicadores. 

 Foram redefinidos novos objetivos de sustentabilidade e novos indicadores. 
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Concluída a elaboração do Plano, a Câmara Municipal promove a consulta do Relatório Ambiental e 

restantes elementos do Plano às ERAE para emissão de parecer, de acordo com o n.º 3, do artigo 7.º, do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho.   

No quadro seguinte apresenta-se o sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos 

pareceres emitidos pelas Entidades consultadas, relativamente ao Relatório Ambiental inicialmente 

entregue (os pareceres constam da Ata da 2ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva para emissão e 

aprovação do parecer final realizada nas instalações da CCDRN, no dia 7 de Julho de 2016). 

Todas as sugestões mereceram especial atenção, tendo sido na sua maioria consideradas na revisão do 

presente relatório. As questões que não sofreram alteração, de acordo com as sugestões das ERAE, serão 

alvo de justificação. 

 
Quadro 4.3. - Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados pelas 
entidades consultadas, relativos ao Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico da Proposta de Revisão do PDM de 
Caminha. 

Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE Considerações do RA 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) 

1.º Ponto - Correção de “Capítulo 4” para “Capítulo 3” Lapso corrigido no presente RA. 

7.º Ponto - O RA corrigiu alguns indicadores, no entanto, carecem ainda 
de revisão/reformulação alguns quadros do RA, designadamente, nas 
páginas 90, 91, 92, 93, 112, 113, 204, 205. 

Nas páginas 90, 91, 92, 93, 112 e 113 referidas no parecer da 
entidade não constam quaisquer quadros com identificação de 
indicadores. Nas páginas 204 e 205, consta o quadro referente 
aos indicadores definidos para o FCD “Riscos Ambientais e 
Tecnológicos”, o qual foi objeto de revisão e reformulação.   

8.º Ponto - FCD “Ordenamento do Território/Gestão Territorial” - não foi 
apresentado qualquer indicador para a rede fluvial. Poderia também ser 
equacionada a inclusão de um indicador relativo à rede marítima 
(direcionado para a avaliação da atividade piscatória). 

Foi acrescentado um indicador relativo à rede fluvial, no FCD 
“Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade”. 
Quanto à introdução de um indicador relativo à rede marítima, 
direcionado para a avaliação da atividade piscatória, apesar de 
não ter sido acrescentado um indicador, procedeu-se à análise e 
ao impacto desta atividade económica no cômputo geral do 
concelho, no âmbito do indicador “Atividades económicas 
instaladas no concelho”, definido no FCD “Ordenamento do 
Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade”, indo 
assim ao encontro da sugestão da entidade. 

9.º Ponto - FCD “Desenvolvimento Regional e Local”, domínio 
“Qualidade de Vida” associado ao objetivo “Garantir mobilidade para 
Todos” a CCDRN recomendou “a inclusão de indicadores associados ao 
Transporte Público, vocacionados, nomeadamente para a respectiva 
cobertura e frequência. Por outro lado face às especificidades 
demográficas do concelho, entende-se que associados ao objetivo 
“Qualificar a Rede de Equipamentos de Utilização Coletiva, no 
desenvolvimento do RA o indicador deverá ser decomposto por tipologia 
de equipamento – desportivos, de apoio social (pré-escolar, 3.ª idade), 
escolares, de saúde – devendo ainda serem considerados os respectivos 
níveis de atendimento.”. O RA não deu resposta ao proposto. 

A informação relativa ao transporte público encontra-se 
devidamente analisada e pormenorizada no indicador 
“Transportes coletivos”, no FCD “Ordenamento do Território, 
Desenvolvimento Regional e Competitividade”. Foi ainda 
inserido neste FCD o critério “Acessibilidades e Mobilidade”. 
Neste âmbito foi ainda introduzida uma medida, no Plano de 
Controlo (que vinculará o município na fase de seguimento do 
Plano), relacionada com “Garantir, quer nos espaços públicos, 
quer nas estruturas edificadas, condições de acessibilidade 
adequadas que se enquadrem e respondam aos desafios da 
acessibilidade para todos”. 
Relativamente aos equipamentos de utilização coletiva, apesar 
do indicador não ter sido decomposto, este foi analisado no RA 
anteriormente entregue tendo em consideração a tipologia de 
equipamentos existente. Ainda assim, de forma a ir ao encontro 
integral da sugestão da entidade, o indicador foi decomposto por 
tipologia, tal como sugerido. 
Quanto aos níveis de atendimento, não dispomos de informação 
adicional sobre esta matéria. 

10.º Ponto - FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”, foi 
sugerido “…seja acrescentado um indicador – “Área florestal: 
arborizada, por espécie; matos: em hectares””. Pela leitura do RA 

Sobre este aspeto importa esclarecer que existem dois conceitos 
de “Matos” analisados no presente Relatório Ambiental, em dois 
indicadores distintos: um relacionado com a vertente florestal (e 
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE Considerações do RA 
nomeadamente no Capítulo 5.5 Fator crítico para a Decisão – 
“Biodiversidade e Conservação da Natureza”, não obstante ter sido 
incluído este indicador, parece-nos que o conceito “matos” estará 
associado a zonas abandonadas ou povoamentos pós-incêndio, incultos 
(como é descrito na página 110), quando esta entidade se refere a 
mosaicos de habitats Matos (habitats importantes e ricos em termos da 
biodiversidade). 

assim designado no Inventário Florestal Nacional, sendo 
equivalente a “Incultos”), e outro conceito, relacionado com a 
vertente da Biodiversidade e Conservação da Natureza, enquanto 
mosaicos de habitats, sendo que para estes serão traçadas as 
respetivas medidas de gestão. 

11.º Ponto - FCD “Qualidade Ambiental e Saúde Humana”, a CCDRN 
sugeriu que associado ao domínio “Energia”, objetivo “Aumento da 
eficiência Energética”, fossem introduzidos indicadores relacionados 
com a eficiência energética dos edifícios e da iluminação pública, sendo 
que relativamente à iluminação pública não foram avançados 
indicadores. 

Foi introduzido no Relatório Ambiental anteriormente entregue 
um indicador onde é contemplada a eficiência energética dos 
edifícios e da iluminação pública, designado por “Projetos com 
adoção de soluções de eco-eficiência energética”. 

12.º Ponto - FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, a CCDRN 
sugeriu a inclusão de indicadores relacionados com a identificação dos 
estabelecimentos abrangidos pelas Diretivas PCIP e SEVESO, sugestão 
que foi acolhida. 

Relativamente ao estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei 
n.º 150/2015, de 5 de Agosto (Diretiva SEVESO), existente no 
concelho, este foi identificado no Relatório Ambiental 
anteriormente entregue, no FCD “Riscos Ambientais e 
Tecnológicos”. 
Relativamente aos estabelecimentos abrangidos pela diretiva 
PCIP, apesar de não existir nenhuma instalação no concelho de 
Caminha, foi acrescentado este indicador, que será analisado na 
fase de seguimento do Plano. 

Relativamente ao FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, Domínio 
“Cheias”, Critério de Avaliação “Efeitos da ocorrência de cheias e 
inundações sobre bens materiais” são propostos como indicador “Uso do 
solo em zonas inundáveis” – entende-se que se deve desdobrar por 
Tipologias vs N.º de ocorrências. 

A sugestão foi tida em consideração no presente Relatório 
Ambiental. 

Relativamente ao FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, Domínio 
“Acidentes Industriais”, dever-se-á criar um Critério de “Avaliação da 
contaminação de aquíferos”. 

A sugestão foi tida em consideração no presente Relatório 
Ambiental. 

15.º Ponto - A CCDRN considerou que deveria ser explicitado o modo 
como a proposta de revisão do PDM pretende implementar ou contribuir 
para a concretização dos objetivos de sustentabilidade. O RA refere que a 
concretização dos objetivos de sustentabilidade propostos em cada um 
dos FCD definidos será assegurada através das medidas impostas no 
Plano de Controlo (Quadro 7.1). 

Para que a proposta de revisão do PDM de Caminha apresente 
uma contribuição efetivamente positiva para o desenvolvimento 
sustentável local, regional e global, foram desenvolvidas 
orientações para a implementação de um Plano de Controlo que 
visam assegurar a garantia de cumprimento das diretrizes de 
planeamento, de gestão, de monitorização e avaliação, na fase de 
execução do plano. Neste contexto, as orientações para a 
implementação de um Plano de Controlo inserem-se na Fase de 
Seguimento do processo da AAE, uma vez que pretendem 
acompanhar o ciclo de planeamento, programação e execução do 
PDM de Caminha.  
Para cada um dos indicadores, foram definidas medidas de 
gestão ambiental a desenvolver durante a execução do Plano, 
que permitirão ao município atingir os objetivos de 
sustentabilidade que profetizou, alcançando deste modo as metas 
definidas em documentos estratégicos. 
Apesar de serem em número elevado, considera-se que todas as 
medidas propostas apresentam importância significativa, 
enquanto meio e forma para atingir os objetivos e metas 
pretendidos. 
Por outro lado, importa referenciar o carácter dinâmico do Plano 
de Controlo definido, uma vez que pode ser adaptado, ao longo 
do período de vigência do Plano, de acordo com as exigências 
que se forem impondo ao próprio território municipal. De facto, 
na sequência da monitorização exigida pela legislação em vigor, 
o Plano de Controlo deverá ser sujeito, anualmente, a uma nova 
ponderação relativa à evolução de cada indicador, e deverão ser 
(re)avaliadas as medidas preconizadas, de forma a alcançar as 
metas pretendidas, prevendo-se que a reunião de informação 
adicional possa conduzir à revisão, adição ou ajuste destas 
mesmas medidas e metas, correspondendo este momento a uma 
revisão do Plano de Controlo da fase de seguimento. 
Pelo exposto, considera-se que o Plano de Controlo definido 
(verificável, pragmático e dinâmico), dá resposta às aspirações 
que o município tem para os próximos 10 anos e contribui para a 
concretização dos objetivos de sustentabilidade. 

A CCDRN entende que seria oportuno considerar também no Quadro 
7.1. indicadores para o controlo da contaminação de aquíferos nas zonas 

Mantiveram-se os indicadores já definidos, no entanto, 
considerou-se oportuno, e de forma a dar resposta à sugestão da 
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE Considerações do RA 
com maior probabilidade de ocorrência de derrames, nomeadamente a 
jusante de zonas industriais. 

entidade, inserir a seguinte medida, no Plano de Controlo: “O 
regulamento dos Planos de Pormenor que irão concretizar a 
UOPG15 – Areia e a UOPG 16 – Zona Empresarial de Argela, 
deverão contemplar medidas de controlo da contaminação de 
aquíferos nas zonas com maior probabilidade de ocorrência de 
derrames, nomeadamente a jusante destas zonas industriais”.  

a) Indicadores  

Relativamente aos indicadores elencados ao longo do RA verifica-se que 
parte dos mesmos não são mensuráveis. 

Os indicadores definidos no Relatório Ambiental foram revistos 
e reformulados de forma a serem robustos e mensuráveis, 
sempre que possível.  

No Quadro 5.4.1.2. – Domínios de avaliação, critérios de avaliação, 
principais indicadores associados ao FCD – “Ordenamento do Território, 
Desenvolvimento Regional e Competitividade”, considera-se que seria 
adequado, relativamente ao critério de avaliação “Acessibilidades” no 
Indicador “Transportes colectivos”, referir as tipologias para além do 
N.º; relativamente ao critério “Dinâmica Empresarial e Económica”, 
referir as tipologias para além do n.º de empresas instaladas em Espaços 
de Actividades Económicas; relativamente ao Domínio “Qualidade de 
Vida”, critérios “Espaços Verdes” e “Equipamentos de Utilização 
Coletiva”, referir as tipologias, para além do respectivo número. 

Foram incluídas as sugestões propostas pela entidade. 

No Quadro 5.6.1.2, Domínios de avaliação, critérios de avaliação, 
principais indicadores associados ao FCD – “Qualidade Ambiental”, 
domínio “Água”, relativamente ao indicador “N.º de descargas ilegais 
detetadas nas linhas de água”, seria adequado acrescentar o n.º de locais 
de descarga ilegal cartografados.  
Relativamente ao domínio “Energia”, deveriam criar-se indicadores 
relacionados com a iluminação pública e outros que permitam aferir 
sobre a adopção de Boas práticas sobre o ponto de vista da Energia. 

Foi acrescentado o indicador sugerido no presente Relatório 
Ambiental. 
Relativamente ao domínio “Energia”, foi definido um indicador 
relativo a “Projetos com adoção de soluções de eco-eficiência 
energética”, o qual contempla, nomeadamente, projetos com 
adoção de soluções de substituição de luminárias e lâmpadas 
existentes, associados à iluminação pública. Por outro lado 
importa referir que é apresentado, no Plano de Controlo, um 
conjunto de medidas relativas à adoção de Boas Práticas do 
ponto de vista da Energia, as quais irão constar na Declaração 
Ambiental, e como tal, serão objeto de futura monitorização por 
parte da Câmara Municipal na fase de seguimento do Plano, 
traduzindo-se desta forma numa sustentabilidade energética. 

No Quadro 5.8.1.2. – “Relação entre os diversos domínios de análise 
considerados para o FCD – “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, com os 
critérios de avaliação e os principais indicadores estabelecidos”, 
relativamente ao domínio “Incêndio”, critério de avaliação “Estratégias 
de minimização de ocorrência de incêndios”, sugere-se a inclusão da 
identificação do tipo de acção/programa cumprido, para além da 
quantificação, para melhor aferir sobre a eficácia das medidas cumpridas 
vs medidas a melhorar (melhorar a estratégia). 

Foi incluída a sugestão proposta pela entidade. 

Relativamente ao domínio “Cheias”, critério de avaliação “Efeitos e 
ocorrência de cheia e inundações sobre bens materiais”, no indicador 
“Medidas de defesa contra risco de cheia implementadas”, seria 
adequado desdobrar em subcategorias, p. ex. Tipologias vs N.º. 

Foi incluída a sugestão proposta pela entidade. 

No domínio ”Erosão costeira”, o indicador “Recuperação de zonas de 
risco fora da margem do mar”, deveria ser associado a uma medição em 
área, p.ex. ha. 

Foi incluída a sugestão proposta pela entidade. 

Relativamente ao Domínio “Acidentes industriais”, seria importante 
introduzir indicadores que permitissem aferir sobre a existência de 
ETARs industriais, o cumprimento das descargas industriais, etc. e suas 
implicações na gestão da(s) ETAR(s) municipal(ais). 

No presente Relatório Ambiental são identificadas as ETAR’s 
municipais existentes no concelho. Relativamente às restantes 
questões, não dispomos de informação adicional sobre as 
mesmas. 
Importa no entanto referir que as ETAR’s industriais estão 
obrigadas a cumprir os limites de descarga impostos pela 
legislação em vigor. 

As figuras apresentadas nas páginas 90, 91, 92, 93, 112 e 113 do RA 
apresentam fraca legibilidade, pelo que deverão ser apresentadas num 
formato legível. 

As figuras das páginas 90, 91, 92 e 93 foram adaptadas do 
estudo intitulado por “Articulação entre o Plano Setorial da 
Rede Natura 2000 e os Planos Diretores Municipais do Alto 
Minho”, desenvolvido pelo CIBIO - Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Naturais, e as figuras das páginas 112 
e 113 foram retiradas do PMDFCI de Caminha (2016-2020), 
documentos que acompanham os elementos da proposta de 
revisão do PDM de Caminha. 

Na página 122, a Fig. 5.5.3.1.1. – Áreas Classificadas presentes no 
concelho de Caminha e UOPGs previstas na revisão do PDM de 
Caminha, deveria ser apresentada a uma escala maior e com pontos de 
referência, nomeadamente a delimitação das freguesias do concelho de 
Caminha. 

A Figura 5.5.3.1.1. pretende suportar a análise da forma como as 
UOPG previstas na proposta de revisão do PDM poderão ter 
implicações na manutenção do estado de conservação dos 
valores naturais que assistiram à classificação do SIC Rio 
Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra de Arga e ZPE do Estuário 
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dos Rios Minho e Coura. Neste contexto considera-se que a 
definição do limite das freguesias do concelho de Caminha não 
altera a análise pretendida. 

Considera-se que a caracterização da situação de referência não é 
suficientemente aprofundada para permitir uma análise específica e 
integrada em especial, no que se refere às UOPGs. A entidade questiona 
as opções de localização e a real afetação da situação existente, 
considerando-se não estar devidamente comprovada a eficácia da 
implementação das medidas de mitigação explicitadas, as quais deverão 
contribuir para a salvaguarda vs valorização dos valores em presença. 

De acordo com o descrito no Relatório de Fundamentação, a 
delimitação das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
apresenta-se “indispensável para uma correta e eficaz política 
de gestão urbanística do solo, tanto em termos de controlo da 
ocupação, como da programação dos investimentos. Assim, a 
proposta do PDMC assume a delimitação de dezoito UOPG, 
tendo por base valores em presença, oportunidade de 
requalificação ambiental, de requalificação urbana, ou de 
mobilização de atividade económica geradora de emprego”. 
Sobre este aspeto importa referir que foi dada resposta ao 
solicitado pela entidade, encontrando-se a análise específica 
efetuada para cada UOPG esquematizada no Quadro 5.4.2.3. do 
presente Relatório Ambiental. 
Importa ainda referir que foi acrescentada uma medida, no Plano 
de Controlo, que tem em consideração a necessidade de todas as 
situações de risco verificadas nas UOPG’s terem de ser 
salvaguardadas através da criação/implementação de medidas 
que terão de ser previstas e acauteladas nos instrumentos de 
execução que suportarão a concretização das respetivas UOPG, 
de forma a inverter possíveis conflitos. 

Não são descritos/tratados efeitos cumulativos esperados nas áreas de 
intervenção decorrentes da implementação das UOPGs. 

No presente Relatório Ambiental foram analisados os efeitos 
decorrentes da implementação das UOPG’s previstas, na área 
territorial afeta a cada uma delas, assim como nas áreas 
circundantes. 

b) UOPG’s  
UOPG 7 – Complexo da Foz do Minho. Sobrepõe-se a áreas de Regime 
Florestal, (Mata Nacional do Camarido) Espaços Florestais de 
Conservação e Sitio de Importância Comunitária Rio Minho 
(SICPTCON0019 Rio Minho). No RA é identificado um conflito desta 
área com a “Faixa de salvaguarda” e a “Faixa de proteção costeira”, 
referindo que “esta UOPG será enquadrada por um Plano de Praia, pelo 
que não se prevê qualquer incompatibilidade com o Regulamento”. 

Esta área já apresenta os usos apontados. O que está em causa na 
proposta de revisão do PDM é a sua valorização. A área estará 
abrangida por Plano de Praia no POOC. 

UOPG 3 – Empreendimento Turístico das Marinhas. O RA reconhece 
que esta UOPG é abrangida por classe de risco “alto” e “muito alto” 
relativamente ao Risco de Incêndio, referindo a necessidade de 
criação/implementação de medidas para inverter os conflitos verificados, 
nomeadamente o Plano de Pormenor a que estará sujeito deverá acautelar 
as medidas que minimizem esta circunstância. Verificou-se que a UOPG 
localiza-se em zonas florestais de proteção - zonas com risco de erosão, 
pelo que deverá também esta situação ser prevista e acautelada no PP, 
incorporando medidas adequadas para a sua minimização. 

Foi acrescentada uma medida, no Plano de Controlo, que tem em 
consideração a necessidade de todas as situações de risco 
verificadas na UOPG terem de ser salvaguardadas através da 
criação/implementação de medidas que terão de ser previstas e 
acauteladas no PP que suportará a concretização desta UOPG, de 
forma a inverter possíveis conflitos. 

UOPG 7 – Complexo da Foz do Minho. Sobrepõe-se a áreas de Regime 
Florestal (Mata Nacional do Camarido) Espaços Florestais de 
Conservação e Sítio de Importância Comunitária Rio Minho 
(SICPTCON0019 Rio Minho). No RA é identificado um conflito desta 
área com a “Faixa de salvaguarda” e a “Faixa de proteção costeira”, 
referindo que “esta UOPG será enquadrada por um Plano de Praia, pelo 
que não se prevê qualquer incompatibilidade com o Regulamento”. 

Reitera-se o referido no RA, sendo que “esta UOPG será 
enquadrada por um Plano de Praia, pelo que não se prevê 
qualquer incompatibilidade com o Regulamento”. 

UOPG 9 Santo Antão – Empreendimento Turístico de Santo Antão. A 
localização desta UOPG sobrepõe-se a áreas de Regime Florestal, 
Espaços Florestais de Proteção incluídas no Perímetro Florestal das 
Serras de Vieira e Monte Castro, sendo que também se insere no sistema 
biofísico “Cabeceiras de Linhas de Água”. O RA reconhece que em 
relação ao Risco de Incêndio classificado como “alto” e “muito alto”, 
foi detetada a sua sobreposição com a área afeta a esta UOPG. Na 
página 256 do RA é dito o que seguidamente se transcreve:  
“Conforme referido no n.º2 do art.º 6.º do DL 17/2009, de 14 de janeiro, 
“a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e 
indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida, 
designadamente nos terrenos classificados nos Planos Municipais de 
Defesa Contra Incêndio (PMDFCI) com risco de incêndio das classes 
alta ou muito alta…” acrescenta ainda que “Sobre este aspeto importa 
evidenciar que o articulado referido anteriormente não faz qualquer 
referência aos empreendimentos turísticos, pelo que o município 
considera não ter aplicabilidade para estes casos. Por outro lado, o 

O regulamento prevê a criação da UOPG 9, com os seguintes 
objetivos: 

1. Potenciar a localização e a paisagem para a 
disponibilização de uma oferta turística que alia, de forma 
integrada, património natural, paisagístico e cultural, 
incentivando a visita e o usufruto equilibrado do território. 

2. Considerar medidas adequadas para redução do nível do 
risco de incêndio. 

Assim sendo, a questão relacionada com o risco de incêndio 
encontra-se salvaguardada pelo que o Plano de Pormenor a que 
estará sujeita esta UOPG deverá acautelar as medidas que 
minimizem este risco. 

Relativamente à sua importância, importa salientar que esta 
UOPG dispõe de uma área de localização e paisagem 
privilegiada, pelo que se pretende potenciar esses recursos de 
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Plano de Pormenor a que estará sujeita esta UOPG deverá acautelar as 
medidas que minimizem esta circunstância.”  
No Relatório de Fundamentação, Junho de 2016, é referido na pág. 20 
que “A aposta na diferenciação e previsão de uma área com alguma 
expressão territorial centrou-se na freguesia de Vilarelho, a cotas altas 
(base do monte de Santo Antão). A estratégia resultou comprometida 
face à evidente falta de procura mas também porque a localização se 
revelou errada do ponto de vista da acessibilidade e distância aos 
centros urbanos de maior atractividade e dinâmica.”  
Pelo exposto, considera-se que face à inconsistente informação sobre a 
criação vs localização desta UOPG, não é possível a análise do ponto de 
vista da AAE. 

forma a cativar a instalação – acautelada através de um PP - de 
um empreendimento turístico que cumpra os critérios para o 
reconhecimento como turismo de natureza, nomeadamente os 
respeitantes a boas práticas ambientais, aliado à oferta de um 
conjunto de serviços de animação, ligados, nomeadamente ao 
desporto de natureza.  

Importa ainda esclarecer que esta proposta é muito diferente da 
que era assumida no PDM 95 para Zonas de Carácter Turístico 
(HT). No PDM 95 as áreas HT eram quantitativamente 
expressivas e Regulamentarmente permissivas para 2ª habitação 
(uma aposta estratégica do PDM de 95). A atual proposta centra-
se numa área específica (territorialmente bem delimitada) e tem 
associado um programa específico relativo a um 
empreendimento turístico. Pelo exposto, considera-se que as 
duas propostas (PDM95 e PDM16) não são comparáveis, pelo 
que o insucesso da primeira não justifica a falta de expectativas 
para a segunda. 

UOPG 14 - Empreendimento Turístico da Valada. A UOPG sobrepõe-se 
a Zonas Inundáveis e REN. O Regulamento refere que será assegurada a 
compatibilização com os parâmetros admitidos pelas servidões e 
restrições de utilidade pública que impendem sobre a área.  
No RA é referido que a Foz do rio Âncora/duna do Caldeirão, é uma área 
crítica do ponto de vista do PGBHML (2012), é uma zona bastante 
instável e o processo de erosão costeira pode ser agravado na presença 
de caudais de cheia e de agitação marítima; a rotura da duna na zona 
do meandro altera o escoamento (e a embocadura) do rio Âncora, 
introduzindo alterações na zona húmida que este delimita, e pode ainda 
dar origem ao fecho da atual embocadura e assoreamento/deterioração 
da qualidade da água nesse troço do rio”. O Empreendimento Turístico 
da Valada, será implantado na zona marginal ao rio Âncora e prevê a sua 
concretização através de um Plano de Pormenor.  
Para além das medidas referidas no RA relativamente ao risco de 
“Cheias”, importa salientar que deverá ficar salvaguardada a 
sensibilidade do local e a classe de espaço em causa, bem como a 
mitigação de possíveis impactos na capacidade de carga dos aquíferos 
locais. Deve ser prevenida a erosão das margens e o transporte de inertes 
que poderão por em causa o normal escoamento do caudal ao longo do 
rio e contribuir para o assoreamento a jusante, agravando a situação já 
existente e acima descrita.  

 
A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente 
Relatório Ambiental, tendo sido acrescentadas medidas, no 
Plano de Controlo, de forma a salvaguardar os riscos 
enunciados. 

Importa ainda salientar que no Regulamento encontra-se 
estipulado o seguinte articulado para esta UOPG: “Os 
parâmetros admitidos serão os que resultarem do PP previsto, 
sendo que, atenta a sensibilidade do local e a classe de espaço 
em causa (rústico) dever-se-ão considerar as seguintes 
referências: O(s) empreendimento(s) turístico(s) deverá(ão) 
acautelar um índice de utilização do solo máximo de 0.05m2/m2 
e um índice de impermeabilização de 10%”. 

UOPG 15 - Área Empresarial de Âncora, designada no Regulamento por 
”Areia” consiste numa área de consolidação. Na cartografia são 
representados Espaços de Uso Especial – Espaços de Equipamentos e 
Infraestruturas, mas não são identificados. 

Sobre este aspeto importa referir que a Planta de Ordenamento – 
Qualificação do Solo apresenta a localização de todas as UOPG 
previstas. 
Esta UOPG apresenta uma área parcialmente infraestruturada, 
com nítida vocação urbana (potencialidades para reforço de 
centralidade) interessante para o acolhimento e reforço de 
funções geradoras de urbanidade e emprego (já existentes). Os 
Espaços de Uso Especial (em solo urbano) que são apontados 
dentro desta UOPG respeitam a áreas de complemento a um 
empreendimento existente. São áreas interessantes à UOPG no 
âmbito das soluções de acessibilidades. 

UOPG 16 - Zona Industrial de Argela, segundo o RA, trata-se de um 
novo pólo industrial importante para acomodar eventuais indústrias que 
exijam áreas e condições de segurança especiais, descritas da forma 
seguinte “esta UOPG apresentará assim a probabilidade de ocorrência 
de derrames e explosões, (…) sendo assim, a prevenção e minimização 
destas ocorrências deverão estar previstas em planos e procedimentos 
de emergência, bem como em planos de recuperação de espaços 
contaminados ou destruídos. (...) Assim a UOPG será concretizada 
através de um plano de pormenor específico que regulará o seu 
funcionamento, sendo neste expressas de forma mais detalhada os 
critérios e condições de implantação”.  
Esta UOPG apresenta a sul uma rede viária, e junto a esta uma área 
classificada relativamente ao Risco de Incêndio como de “Alta”, embora 
seja referido no RA que “(…) só é abrangida por classe de risco “alto” 
numa área restrita, também condicionada por outras servidões”.  
A UOPG está incluída em vários sistemas da REN, nomeadamente, em 
“Zonas de Máxima Infiltração”, e “Zonas ameaçadas por cheia”. É 

Atualmente esta Zona Industrial não existe. Há muito tempo que 
o município pretende fazer nesta zona uma área industrial (já 
prevista no PDM 95). Como a Zona Empresarial de Âncora tem 
lotes médios, não permite acolher empresas mais exigentes, pelo 
que as acessibilidades máximas desta zona potenciam-na para 
tal.  
Por outro lado, reitera-se o referido no RA, “estando a UOPG 
sujeita a Plano de Pormenor, será no âmbito desse plano 
encontrada (e suportada no desenho) a sua compatibilização”. 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

37 
 

Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE Considerações do RA 
atravessada por uma linha de água, a noroeste, que é um afluente do rio 
Coura – rio que faz parte do “ZPE PTZPE0001 – estuários dos rios 
Minho e Coura”. É limitada a Oeste por “Espaços Agrícolas de 
Produção” e a Este por “Espaço Florestal de Produção”.  
O RA refere não existirem outras alternativas de localização com 
características semelhantes, ressalvando que, “estando a UOPG sujeita a 
Plano de Pormenor, será no âmbito desse plano encontrada (e 
suportada no desenho) a sua compatibilização”. 
UOPG 5 – Estação-Corgo. Área de consolidação. Está classificada na 
Carta de Ruído como Zona sensível; sobrepõe-se parcialmente na carta 
de OT a Zonas Húmidas, na planta de condicionantes a zonas de RAN e 
ao Sitio de Importância Comunitária PTZPE 0001 Estuários dos Rios 
Minho e Coura. O Regulamento faz considerações sobre a sensibilidade 
ambiental particular das áreas a nascente e sobre o enquadramento 
paisagístico do sapal do Rio Coura adjacente, remetendo a concretização 
desta UOPG para a elaboração e execução de um PP. O RA apenas 
assinala a interceção desta UOPG com “Zonas Ameaçadas por Cheia”, 
referindo genericamente que “a presente revisão do PDM visa também 
uma requalificação do espaço, com melhoria e implantação de infra 
estruturas e equipamentos. A este nível poder-se-á associar uma 
alteração do solo (…) será de contabilizar as características do solo e 
suas condicionantes aquando da decisão de novos projetos em virtude 
das características do território, (…) requer-se a adoção de medidas e 
técnicas de conservação adequadas, eficazes e eficientes face à 
implantação de projetos futuros”.  
No RA são elencadas medidas com vista à prevenção do risco “Cheias”, 
com as quais se concorda, devendo ser consideradas na elaboração e 
concretização dos projetos específicos referidos no Regulamento. Assim, 
salienta-se a relevância da introdução de medidas adequadas no PP, para 
além das referidas, com vista à prevenção/mitigação de possíveis 
impactes decorrentes da concretização desta UOPG. 

Foi acrescentada uma medida, no Plano de Controlo, que tem em 
consideração a necessidade de todas as situações de risco 
verificadas na UOPG terem de ser salvaguardadas através da 
criação/implementação de medidas que terão de ser previstas e 
acauteladas no PP que suportará a concretização desta UOPG, de 
forma a inverter possíveis conflitos. 

UOPG 18 – Camboas Norte. Relativamente a esta UOPG, pela leitura do 
Anexo do Regulamento, entende-se que a revisão do PDM propõe a 
criação de uma rede viária hierarquizada, capaz de suportar a ocupação 
urbana; no entanto, pela análise da carta de ordenamento, não é visível 
ocupação urbana que justifique a utilização do espaço – espaço com 
classificação de agrícola complementar, quase na totalidade – para 
estabelecimento de rede viária. O Regulamento refere a concretização 
desta UOPG suportada por um futuro Plano de Pormenor e que a sua 
execução será de iniciativa particular. 

A UOPG 18 apresenta como objetivos estratégicos promover a 
reabilitação e qualificação urbana de áreas marginais e ainda 
beneficiar a rede geral de acessibilidades. Para atingir estes 
objetivos, o município pretende dotar a área delimitada de uma 
rede viária hierarquizada, capaz de suportar a ocupação urbana e, 
simultaneamente, dar resposta às soluções de impasse ali 
verificadas. 
Trata-se de uma área reduzida, interessante para fecho da malha 
urbana. Está sujeita a PP e mantem o estatuto rústico até à 
execução deste instrumento. 

C) Aspetos gerais  

No RFCD é citado como um dos Objetivos Estratégicos da proposta de 
Revisão do PDM de Caminha, melhorar os equipamentos e 
infraestruturas do concelho (sobretudo os de responsabilidade 
municipal), no sentido do aumento da sua qualidade e cobertura 
territorial, nomeadamente “o incremento da capacidade de acolhimento 
à terceira idade”. Este Objetivo Estratégico não tem expressão no 
Relatório Ambiental. 

No presente Relatório Ambiental foram identificados todos os 
equipamentos de utilização coletiva existentes no concelho de 
Caminha. 
Ao não prever áreas concretas para mais equipamentos (embora 
esse uso seja compatível com outras categorias de espaço) o 
município está a incentivar uma aposta na gestão adequada dos 
equipamentos existentes, ou seja, uma aposta na sua qualificação 
e acesso facilitado. 
Neste contexto foi considerada como medida, no Plano de 
Controlo, a promoção de uma correta gestão e utilização dos 
equipamentos de utilização coletiva, integrando-os numa rede de 
espaços e percursos públicos que permitam a sua articulação. 

O Relatório, página 18 e 19, identifica três tipos de unidade de paisagem 
a que correspondem diferentes áreas e funções no sistema territorial 
municipal (Relatório de Fundamentação, 2016): a) Litoral, b) Transição e 
c) Interior. As freguesias de Lanhelas e Seixas não constam destas 
unidades de paisagem.  

A identificação dos três tipos de paisagem referidos pela 
entidade deixou de constar do Relatório de Fundamentação final, 
pelo que essa informação foi igualmente retirada do presente 
Relatório Ambiental. 

Pela consulta do Relatório de Fundamentação (Avaliação do PDM em 
vigor - junho de 2016), ponto 2.2.3.11 Espaços para indústrias e 
armazéns, entende-se que, actualmente, já existe esta categoria de 
espaços, que “correspondem a uma subcategoria de solo integrada na 
categoria de espaço urbano e foram identificadas e delimitadas em sede 
de PDM com o objetivo estratégico de garantir/criação de postos de 
trabalho nas proximidades de zonas habitacionais. Estes espaços 
correspondem a uma área total de 26,68ha.  
A ocupação destas áreas não resultou da forma esperada uma vez que, 

A opção de criar uma nova Zona Industrial em Argela prende-se 
com a possibilidade de não rejeitar a oportunidade de instalação 
de nenhuma indústria no concelho. 
A zona de Âncora está direcionada para uma ocupação 
empresarial, em lotes de dimensão média e condições de 
acessibilidade particulares.  
Esta área em Argela é uma área do ponto de vista territorial, 
contida, e condicionada, o que significa que é uma área cuja 
oferta de acolhimento não é muito expressiva. Apesar de tudo, 
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE Considerações do RA 
da totalidade da área identificada, apenas foi concretizada a zona 
industrial da gelfa, posteriormente rebatizada como “zona empresarial 
da gelfa” (ZEG). Para o efeito o município promoveu a urbanização e 
reparcelamento da área delimitada, tendo-se concretizado 22 lotes 
urbanos destinados à fixação de empresas cuja vocação corresponderia, 
à partida, aos anseios do plano. A falta de procura dessas áreas, por um 
lado e uma aparente falta de vocação das empresas interessadas 
conduziu à alteração do Regulamento daquela área, com vista à 
possibilidade de, então, se acolherem empresas ligadas às mais variadas 
atividades (armazéns, prestação de serviços, comércio, etc.).  
O município concretizou igualmente um Regulamento das condições 
acesso àqueles terrenos que, pela sua configuração, associada a preços 
de aquisição nem sempre apelativos ao início da atividade, não se 
traduziu na eficácia desejada. Por outro lado, ainda, a falta de 
flexibilidade do projeto de loteamento associada às características e 
exiguidade dos lotes, afastou igualmente alguns candidatos à fixação de 
atividades.  
As restantes áreas, como tal identificadas no plano, ou não foram 
ocupadas para além das atividades já existentes ou não foram, sequer, 
objeto de iniciativa por parte do município, com vista à elaboração dos 
planos ou estudos a que estas áreas estavam obrigatoriamente sujeitas. 
Para este desfecho poderá igualmente ter contribuído a oferta 
disponibilizada pelos concelhos limítrofes, com melhores condições de 
acessibilidade (ex. de V. Castelo ou V. N. Cerveira) e proximidade com 
infra estruturas influentes (ex. porto de V. Castelo).  
Do exposto resulta evidente a fraca ocupação e reforçada a ideia de que 
esta – indústria - não será a vocação dominante do concelho. 

caso se manifestem interesses (as acessibilidades que esta zona 
oferece são interessantes), o concelho de Caminha terá onde 
acolhê-los, o que terá importantes reflexos ao nível do emprego. 
Esta reflexão consolidou a vontade de prever esta Zona 
Industrial em Argela. 

Relativamente ao Ponto 2.2.3.12 Espaços para indústrias pirotécnicas, o 
Relatório de Fundamentação refere que “A freguesia de Lanhelas esteve 
desde longa data ligada às artes e ofícios da pirotecnia, sendo-lhe 
reconhecido mérito muito para lá dos limites da área geográfica onde 
sempre esteve instalada. A identificação de três áreas afetas a este uso, 
com exigências muito particulares em matéria de delimitação de zonas 
de proteção (non aedificandi), não corresponderam de todo às 
expectativas então depositadas. Por circunstâncias ditadas, ora por 
incidentes, ora pela alteração na produção dos espetáculos de 
pirotecnia, viria a verificar-se, ao longo dos 20 anos de vigência do 
PDM, um abandono gradual destas áreas por parte das empresas com 
competência (até se tornar definitivo).“  
Não se encontra correspondência entre a manutenção de uma zona 
reservada para a indústria pirotécnica na freguesia de Lanhelas, atividade 
esta reconhecida pelo município e confirmada no RA como extinta. Da 
mesma forma, questiona-se a opção da criação de novos espaços para 
este tipo de indústria na UOPG 16 – Argela. 

Sobre este aspeto importa clarificar que não existe atualmente 
nenhuma indústria pirotécnica ativa no concelho de Caminha. 
De facto, presentemente todas as oficinas de pirotecnia 
anteriormente existentes estão desativadas. No entanto, 
ultimamente, surgiram intenções de re-integrar a atividade 
(agora já direcionada não tanto para o fabrico, mas para a 
armazenagem) que está bastante enraizada em Lanhelas. Como 
os estabelecimentos anteriores estão localizados em solo urbano 
e não apresentam condições de segurança adequadas, o 
município pretende integrar esta atividade numa área própria que 
tenha condições para abarcar este tipo de atividade, em 
Lanhelas. 
Por outro lado, quanto à Zona Empresarial de Argela, esta 
atualmente não existe. No entanto, há muito tempo que o 
município pretende desenvolver nesta zona uma área industrial 
(já prevista no PDM 95). Como a Zona Empresarial de Ancora 
(Areia) tem lotes médios, não permite acolher empresas mais 
exigentes, pelo que as acessibilidades máximas desta zona 
potenciam-na para tal.  

c) Lacunas de informação  

O Relatório Ambiental deverá constituir-se como uma peça autónoma, 
incorporando toda a informação necessária para a avaliação. 

O Relatório Ambiental tem como propósito identificar, descrever 
e avaliar os eventuais efeitos significativos no ambiente 
resultantes da aplicação do plano, sendo que o conteúdo, 
definido no n.º 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
58/2011, de 4 de Maio, foi respeitado no presente documento. 
Neste sentido, considera-se uma redundância a repetição de 
informação presente nos outros elementos do Plano, não se 
considerando este aspeto como uma lacuna de informação. 
Reforça-se que a análise efetuada no Relatório Ambiental não 
deve descurar a necessidade de consulta dos outros elementos do 
plano, tais como elementos cartográficos e escritos 
(nomeadamente o Regulamento, entre outros). 

Informação sobre os pontos de captação de água para abastecimento e 
respetivas estações de tratamento (ETAs) e respectiva representação 
cartográfica. No RA é referido de forma vaga e insuficiente para a 
presente análise, que as duas principais captações existentes se localizam 
nos rios Coura (junto a Azenhas da Aldeia…) e Âncora, Captação da 
Cavada e de Valada, respectivamente. 

A representação cartográfica encontra-se referenciada na Planta 
da Situação Existente, elemento constituinte da proposta de 
revisão do PDM de Caminha.  
Sobre esta matéria, não dispomos de informação adicional. 

Informação sobre a existência de Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETARs) e respectiva representação cartográfica. 

A representação cartográfica das Estações de Tratamento de 
Águas Residuais existentes no concelho é apresentada na Planta 
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da Situação Existente, elemento que acompanha a proposta de 
revisão do PDM. 

Localização cartográfica dos principais estabelecimentos de atividades 
económicas e industriais do concelho, com particular relevância a 
localização de estabelecimentos abrangidos pelas diretivas PCIP e 
SEVESO. 

A instalação abrangida pela Diretiva SEVESO, denominada por 
“Anhas – Comércio de Automóveis e Equipamentos, Lda”, 
localiza-se na freguesia de Lanhelas. 
Relativamente à Diretiva PCIP, conforme já referido, não existe 
no concelho nenhuma instalação que se encontre abrangida pelo 
referido regime.  
Não dispomos de informação adicional sobre esta matéria. 

No RA é referida a existência da Zona Industrial da Gelfa, com cerca de 
54045m², dividida em 28 lotes, dos quais 12 atribuídos a diversas 
indústrias e empresas; para o esclarecimento sobre as implicações do 
desenvolvimento desta zona industrial no local e na sua área de 
influência, entende-se necessário esclarecer sobre a sua localização 
cartográfica e realizar uma caracterização adequada sobre o tipo de 
atividades e infraestruturas existentes, bem como o que está previsto para 
a mesma. 

A sugestão da entidade foi tida em consideração no presente 
Relatório Ambiental.  
Conforme já referido, a Zona Industrial da Gelfa é um 
loteamento de iniciativa da Câmara Municipal, com lotes de 
dimensão média. Presentemente tem os lotes todos 
comprometidos/vendidos apesar de não estarem todos ocupados.  
Importa esclarecer que esta Zona industrial encontra-se integrada 
na UOPG 15 – Areia, sendo que o que se pretende, 
resumidamente, é a ampliação desta Zona Industrial existente, a 
nascente da EN, para uma ocupação semelhante. Esta UOPG 
estará sujeita a Plano de Pormenor.  

Deverá ser esclarecida a existência de indústrias de extracção de inertes e 
respectiva localização, bem como a sua relevância enquanto atividade 
económica para o concelho. 

Sobre este aspeto importa clarificar que existe uma pedreira 
instalada no concelho de Caminha, sendo que a sua localização 
encontra-se apresentada na Figura 5.4.2.4. do presente Relatório 
Ambiental.  
A representação cartográfica da pedreira e das concessões 
mineiras e pedidos de concessões mineira encontram-se na 
Planta de Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública, planta que integra a proposta de revisão do PDM. 
Com base na informação disponível no Instituto Nacional de 
Estatística, nomeadamente no Anuário Estatístico da Região 
Norte (2014) constata-se que a relevância económica das 
indústrias de extração de inertes, no concelho de Caminha, é 
pouco significativa. 

Deverá ser esclarecida a existência de indústrias de pirotecnia (no 
Quadro 5.4.2.5 – Empresas, por município de sede é indicada uma) e 
respectiva localização cartográfica. Existe alguma contradição sobre esta 
matéria. 

Sobre este aspeto importa clarificar que não existe atualmente 
nenhuma indústria pirotécnica ativa no concelho de Caminha. 
De facto, presentemente estão todas desativadas, mas têm 
surgido intenções de re-integrar a atividade (agora já direcionada 
não tanto para o fabrico, mas para a armazenagem) que está 
bastante enraizada em Lanhelas. Para isso, o município pretende 
integrar esta atividade numa área própria que tenha condições 
para abarcar este tipo de atividade.  

Deverão ser representados cartograficamente a escala adequada os 
principais estabelecimentos turísticos, rotas e percursos/trilhos turísticos 
descritos no RA (para além da rota do Caminho de Santiago). 

No Relatório Ambiental anteriormente entregue foram 
identificados os trilhos como exemplo de valorização do 
património natural em áreas SNAC. Considera-se que a 
informação solicitada não acresce informação adicional à análise 
efetuada no FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”. 
Relativamente aos estabelecimentos turísticos, foi efetuada a 
identificação dos mesmos no presente RA, pelo que não 
dispomos de informação adicional sobre esta matéria. 

O Quadro 5.4.2.9. Equipamento de Utilização Coletiva e Associações 
Culturais, recreativas e desportivas, não tem informação na coluna 
Observações no que se refere aos Equipamentos de Ensino Creche, 
Estabelecimentos de educação pré-escolas e Escolas Básicas 1.º Ciclo, 
bem como aos Equipamentos Sociais. 

Considera-se que a informação solicitada recai no âmbito de 
outros elementos do Plano, nomeadamente do Estudo de 
Caracterização “Equipamentos”. Não dispomos de informação 
adicional sobre esta matéria. 

Uma vez que o Quadro acima referido apenas disponibiliza informação 
sobre o número de equipamentos existentes, seria conveniente localizar 
em cartografia, a escala adequada, os equipamentos considerados mais 
relevantes. 

Considera-se que a representação cartográfica solicitada recai no 
âmbito de outros elementos do Plano, nomeadamente do Estudo 
de Caracterização “Equipamentos”. Não dispomos de 
informação adicional sobre esta matéria. 

Deverá ser melhor explicitado o modo como a proposta de Plano 
pretende implementar ou contribuir para a concretização dos objetivos de 
sustentabilidade, mencionando com maior detalhe a sua integração nos 
elementos constituintes do PDM. 

Para que a proposta de revisão do PDM de Caminha apresente 
uma contribuição efetiva e positiva para o desenvolvimento 
sustentável local, regional e global, foram desenvolvidas 
orientações para a implementação de um Plano de Controlo que 
visam assegurar a garantia de cumprimento das diretrizes de 
planeamento, de gestão, de monitorização e avaliação, na fase de 
execução do plano. Neste contexto, as orientações para a 
implementação de um Plano de Controlo inserem-se na Fase de 
Seguimento do processo da AAE, uma vez que pretendem 
acompanhar o ciclo de planeamento, programação e execução do 
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PDM de Caminha.  
Para cada um dos indicadores, foram definidas medidas de 
gestão ambiental a desenvolver durante a execução do Plano, 
que permitirão ao município atingir os objetivos de 
sustentabilidade que profetizou, alcançando deste modo as metas 
definidas em documentos estratégicos. 
Apesar de serem em número elevado, considera-se que todas as 
medidas propostas apresentam importância significativa, 
enquanto meio e forma para atingir os objetivos pretendidos. 
Por outro lado, importa referenciar o carácter dinâmico do Plano 
de Controlo definido, uma vez que pode ser adaptado, ao longo 
do período de vigência do Plano, de acordo com as exigências 
que se forem impondo ao próprio território municipal. De facto, 
na sequência da monitorização exigida pela legislação em vigor, 
o Plano de Controlo deverá ser sujeito, anualmente, a uma nova 
ponderação relativa à evolução de cada indicador, e deverão ser 
(re)avaliadas as medidas preconizadas, de forma a alcançar as 
metas pretendidas, prevendo-se que a reunião de informação 
adicional possa conduzir à revisão, adição ou ajuste destas 
mesmas medidas e metas, correspondendo este momento a uma 
revisão do Plano de Controlo da fase de seguimento. 
Pelo exposto, considera-se que o Plano de Controlo definido 
(verificável, pragmático e dinâmico), dá resposta às aspirações 
que o município tem para os próximos 10 anos e contribui para a 
concretização dos objetivos de sustentabilidade. 

Turismo de Portugal 
A AAE enuncia de forma muito detalhada e objetiva as opções do Plano, definindo também diretrizes de âmbito ambiental que são seguidas 
na proposta de plano, permitindo soluções de ordenamento do território muito equilibradas, que aliam a coesão territorial e a preservação do 
património natural e cultural do concelho, com o desenvolvimento do turismo. 

Infraestruturas de Portugal, SA  
A entidade considera que nada há a opor ao encadeamento metodológico desenvolvido no RA. 
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5. Análise e Avaliação Estratégica por Fator Crítico para a Decisão 

 

Conforme exposto no Relatório de Fatores Críticos, e abordado detalhadamente no capítulo referente à 

metodologia do presente Relatório Ambiental, a determinação dos FCD resultou numa primeira fase, da 

interação entre os objetivos do Quadro de Referência Estratégico preconizado e as Opções 

Estratégicas definidas na proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha.  

Da integração das relações existentes entre os objetivos referidos anteriormente e os Fatores Ambientais 

considerados mais relevantes no âmbito da presente AAE, resultaram os Fatores Críticos de Decisão 

que, neste âmbito, reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade mais significativos e que servirão de 

base para a tomada de decisão. 

 

5.1. Quadro de Referência Estratégico 

 

O Quadro de Referência Estratégico estabelece as orientações da política ambiental e de sustentabilidade, 

definidas a nível regional e nacional, relevantes para a AAE. 

A seleção dos instrumentos de referência que definem o Quadro de Referência Estratégico, para o plano 

em avaliação, foi efetuada no âmbito do Relatório de Fatores Críticos e permitiu identificar os objetivos 

de sustentabilidade que devem ser considerados no desenvolvimento das opções do Plano.  

Os instrumentos identificados e analisados como precursores de orientações estratégicas para a proposta 

de revisão do PDM de Caminha encontram-se identificados no Quadro 5.1.1.  

 
Quadro 5.1.1. – Quadro de Referência Estratégica para a AAE da proposta de revisão do PDM de Caminha 

Instrumento Acrónimo 
Âmbito Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território PNPOT 
O PNPOT constitui o guia orientador do sistema de gestão territorial e da política de ordenamento do território, 
sendo também um instrumento chave de articulação desta política com a política de desenvolvimento económico e 
social, em coerência com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e com as diversas 
intervenções com incidência territorial 
Plano de Desenvolvimento - Alto Minho 2020 (1) Alto Minho 2020 
O Plano de Desenvolvimento Alto Minho 2020 constitui um processo de trabalho conducente à definição, 
concertada, participada e coerente, da estratégia e do plano de ação para atingir a visão do Alto Minho de 2020. 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável ENDS 
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) para o período 2005/15 consiste num conjunto 
coordenado de atuações que, partindo da situação atual de Portugal, com as suas fragilidades e potencialidades, 
permitam num horizonte de 12 anos assegurar um crescimento económico célere e vigoroso, uma maior coesão 
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Instrumento Acrónimo 
social, e um elevado e crescente nível de proteção e valorização do ambiente. 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade ENCNB 
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) foi acolhida na ordem jurídica 
portuguesa através da resolução do Conselho de Ministros nº 152/2001, de 11 de Outubro, vigorando até 2010. 
Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (1) ENGIZC 
A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira fornece o referencial para os planos, programas e 
estratégias com incidência na zona costeira, de acordo com a Recomendação n.º 2002/413/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de Maio. 
Plano Estratégico de Cooperação da Galiza – Norte de Portugal (1) PECG-NP 
Pretende criar um espaço transnacional, inter-regional e transfronteiriço de cooperação que integre as 
peculiaridades das duas regiões e os seus quadros políticos e institucionais, valorize a competitividade e a 
atratividade do território comum e identifique e organize processos de colaboração institucional. 
Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (1) ENM 
A Estratégia Nacional para o Mar enquadra e potencia sinergias e economias de escala entre todos os atores e 
setores de desenvolvimento, concorrendo para, numa primeira fase e no curto prazo, criar as condições essenciais à 
concretização do potencial estratégico marítimo de Portugal e, numa segunda fase, correspondente a um limite 
temporal mais alargado, permitir a realização plena desse potencial. 
Estratégia Nacional para a Energia ENE 
A estratégia para o sector energético constitui um fator importante de crescimento da economia portuguesa e da sua 
competitividade, para além de ser uma peça vital ao desenvolvimento sustentável do País. 
Plano Nacional de Alterações Climáticas PNAC 
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas configura o instrumento de política do Governo que suporta o 
cumprimento do Protocolo de Quioto pelo Estado Português. 
Plano Nacional da Água PNA 
O Plano Nacional da Água define as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada das águas, 
fundamentadas em diagnóstico da situação atual e na definição de objetivos a alcançar através de medidas e ações, 
de acordo com o Decreto-Lei nº 45/94 de 22 de Fevereiro. 
Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde PNAAS 
O Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de prevenção, 
controlo e redução de riscos para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do 
conhecimento e a inovação, contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento económico e social do 
país. 
Plano Estratégico Nacional do Turismo PENT 
O Plano Estratégico Nacional do Turismo serve de base à concretização de ações definidas para o crescimento 
sustentado do Turismo nacional nos próximos anos. 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água PNUEA 
O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tem como principal finalidade a promoção do uso eficiente da 
água em Portugal, especialmente nos sectores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos 
de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos. 
Plano de Desenvolvimento Rural 2020 PDR 2020 
O Plano de Desenvolvimento Rural enquadra-se no estipulado no regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativo ao apoio ao Desenvolvimento Rural pelo FEADER que, em conformidade com a Estratégia 
2020, deve promover o desenvolvimento rural sustentável em toda a UE, em complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (PAC), da política de coesão e da política comum das pescas. 
Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais PENSAAR 2020 

O Plano “PENSAAR 2020 — Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento de águas 
residuais” - resulta do trabalho de uma comissão de acompanhamento criada em junho de 2013, revelando a 
importância que o setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais tem para a preservação do 
ambiente e para o desenvolvimento económico e social, e dando continuidade às anteriores estratégias 
estabelecidas para o setor. 
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos PERSU 2020 
O PERSU 2020 estabelece a visão, os objetivos, as metas globais e as metas específicas por Sistema de Gestão de 
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Instrumento Acrónimo 
RU, as medidas a implementar no quadro dos resíduos urbanos no período 2014 a 2020, bem como a estratégia que 
suporta a sua execução, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais e comunitárias nesta matéria. 
Plano Rodoviário Nacional - 2000 PRN – 2000 
O atual Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 
de Julho, Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de Julho, pela Declaração 
de retificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto) define uma rede nacional, que 
desempenha funções de interesse nacional e internacional. 
Proposta para a Estratégia de Proteção dos Solos PEPS 
A Proposta para Estratégia de Proteção dos Solos configurará o instrumento de política do Governo que suporta o 
cumprimento dos objetivos de proteção e prevenção da degradação dos solos bem como da sua utilização 
sustentável. 

Âmbito Setorial 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 PSRN2000 
O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 constitui um instrumento de gestão territorial na concretização da política 
nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização das ZPE e dos Sítios, do 
território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas 
áreas. 
Plano de Gestão das Bacias que integram a Região Hidrográfica 1 - Plano de 
Gestão da Bacia Hidrográfica do Minho e Lima PGRH - Minho e Lima 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) é um plano sectorial que assenta numa abordagem conjunta e interligada de 
aspetos técnicos, económicos, ambientais e institucionais, envolve os agentes económicos e as populações 
diretamente interessadas, tem em vista estabelecer de forma estruturada e programática uma estratégia racional de 
gestão e utilização da bacia hidrográfica, em articulação com o ordenamento do território e a conservação e 
proteção do ambiente. 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho PROF - AM 
O Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Pinhal Interior Norte vincula os instrumentos de política 
sectorial que incidem sobre os espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, 
ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 
desenvolvimento sustentado destes espaços. 

Âmbito Especial 
Plano de Ordenamento da Orla Costeira - Caminha-Espinho POOC 
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho, adiante designado por POOC, tem a natureza 
de regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos municipais e intermunicipais de 
ordenamento de território, bem como os programas e projetos a realizar na sua área de intervenção. 

Âmbito Regional 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte PROT-N 
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte é o instrumento de gestão territorial que estabelece a 
definição para o uso, ocupação e transformação do solo, a integração das políticas sectoriais no ordenamento do 
território e na coordenação das intervenções e as orientações para a elaboração dos PMOT. 

Outros Planos 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Caminha PMDFCI – Caminha 
Os PMDFCI desenvolvem as orientações de planeamento Nacional e Regional segundo as normas da Portaria nº 
139/2006 de 25 de Outubro e as orientações técnicas estabelecidas pela DGRF. 
Plano Estratégico do Sítio da Rede Natura do Litoral Norte PESRN - LN 
A concretização estratégica do Plano Estratégico do Sítio da Rede Natural Litoral Norte, pretende criar as bases 
para uma nova cultura do planeamento da faixa costeira, baseada numa visão que privilegie o conhecimento, a 
multidisciplinaridade, a integração, a avaliação permanente e a participação; que tenha como prioridades a 
recuperação e requalificação de áreas degradadas em detrimento do crescimento indiscriminado e desqualificado; a 
recuperação e revitalização do património e a criação de percursos pedonais e cicláveis integrados numa estratégia 
de mobilidade sustentável. 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Caminha (1)  PMEPC – Caminha 
Os planos de emergência de proteção civil são documentos formais nos quais as autoridades de proteção civil, nos 
seus diferentes níveis, definem as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 
estruturas a empenhar em operações de proteção civil. A reposição da normalidade das áreas afetadas constitui 
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Instrumento Acrónimo 
outro dos seus objetivos, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe sobre as pessoas, bens 
e o ambiente. 

 (1) Instrumentos acrescentados ao QRE, inseridos no âmbito da elaboração do presente Relatório Ambiental. 

 

Os quadros que sintetizam os objetivos de sustentabilidade dos instrumentos de referência que constituem 

o QRE, para a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha, são apresentados no Anexo 

II.  

 

5.2. Relação entre o Quadro de Referência Estratégico e as Opções Estratégicas da 

proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 

 

A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico 

(apresentados no Anexo II) e as Opções Estratégicas da proposta de revisão do PDM de Caminha 

(identificadas no Capítulo 3), expressa-se em tabelas de dupla entrada, elaboradas no âmbito do Relatório 

de Fatores Críticos, as quais podem ser consultadas no Anexo III do presente Relatório Ambiental. 

Conforme exposto detalhadamente no capítulo relativo à metodologia, esta análise permitiu evidenciar as 

questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como determinantes para integrarem os FCD a 

serem avaliados, por forma a contribuir para o processo de tomada de decisão e promover o alcance do(s) 

objetivo(s) de sustentabilidade ambiental  pretendidos na execução da proposta de revisão do PDM de 

Caminha. 

Neste contexto, a identificação de relações fracas a médias determinará a introdução de medidas que 

promovam o alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos, as quais serão 

monitorizadas numa fase de seguimento. 

 

5.3. Contribuição dos Fatores Ambientais para a Determinação dos Fatores Críticos para a 

Decisão 

A determinação dos fatores ambientais relevantes para a proposta do Plano é orientada pelos fatores 

ambientais indicados no quadro legislativo da AAE, sendo a sua escolha condicionada pelo 

reconhecimento prévio das especificidades do território abrangido, ou implicado, pelo Plano, conjugada 

com o conhecimento das opções e objetivos estratégicos definidos pelo Plano. 
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Da análise das relações de convergência expressas nas tabelas anteriormente referidas, e apresentadas no 

Anexo III, e da integração dos Fatores Ambientais relevantes para a área de incidência da proposta de 

revisão do PDM de Caminha, resultou a determinação dos Fatores Críticos de Decisão. 

Para a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha foram definidos os seguintes Fatores 

Críticos para a Decisão: 

 Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade  

 Biodiversidade e Conservação da Natureza 

 Qualidade Ambiental 

 Património Cultural e Desenvolvimento Turístico 

 Riscos Ambientais e Tecnológicos 

 Governança 

O Quadro 5.3.1 apresenta uma breve descrição de cada um dos fatores críticos de decisão definidos. 

 
Quadro 5.3.1. - Descrição dos Fatores Críticos de Decisão definidos 

Fatores Críticos para a Decisão Descrição 

Ordenamento do Território, 
Desenvolvimento Regional e 

Competitividade 

Refere-se à organização espacial do território e à forma como esta é 
capaz de estabelecer equilíbrios, integradores e respeitadores, entre o 
modelo de ocupação urbana e os sistemas biofísico, ambiental e 
paisagístico. Pretende ainda contribuir para o fortalecimento económico 
e social do município, com vista a fomentar aglomerados e lugares 
atrativos e socialmente coesos, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos habitantes do concelho. 

Biodiversidade e Conservação 
da Natureza 

Atende aos aspetos relacionados com a integridade da conservação dos 
ecossistemas e restantes valores naturais associados, e à forma como os 
recursos naturais são chamados a contribuir para a valorização do 
território. 

Qualidade Ambiental 
Atende à análise dos aspetos relacionados com a integridade da 
qualidade física do ambiente, tendo em conta a salvaguarda da saúde 
humana das populações. 

Património Cultural e 
Desenvolvimento Turístico 

Identifica os elementos e conjuntos construídos que representam 
testemunhos da história da ocupação e do uso do território, atende à 
forma como os valores culturais contribuem para a valorização do 
território e para o desenvolvimento turístico. 

Riscos Ambientais e 
Tecnológicos 

Atende à análise e avaliação da possibilidade de ocorrência de situações 
de risco, quer estas tenham origem em processos naturais quer sejam 
decorrentes das diferentes atividades desenvolvidas. 

Governança 

Atende à relação da autarquia com os cidadãos, instituições e agentes de 
desenvolvimento em geral, com vista a promover um desenvolvimento 
alicerçado num planeamento participativo que aborde aspetos 
determinantes para garantir padrões de qualidade de vida, qualidade 
ambiental e de competitividade. 
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O Quadro 5.3.2 permite verificar a relação estabelecida entre os Fatores Ambientais considerados mais 

relevantes e os FCD definidos.  

 
Quadro 5.3.2. - Relação entre os FA estabelecidos na alínea e) do n.º 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, 
de 15 de Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio) e os FCD definidos 

 
FCD 

 
    FA 

Ordenamento do 
Território, 

Desenvolvimento 
Regional e 

Competitividade 

Biodiversidade 
e Conservação 
da Natureza 

Qualidade 
Ambiental 

Património 
Cultural e 

Desenvolvimento 
Turístico 

Riscos 
Ambientais e 
Tecnológicos 

Gover
nança 

Biodiversidade  X     
Fauna   X     
Flora  X     
Património 
Cultural X   X   

Atmosfera   X    
Água X X X  X  
Solo X X X  X  
Fatores 
Climáticos     X  

Paisagem X   X X  
Bens Materiais X   X X X 
População X  X  X X 
Saúde Humana   X  X  

 

O Quadro 5.3.2 revela a relação de associação dos FA aos FCD determinados na AAE da proposta de 

revisão do PDM de Caminha, refletindo o âmbito da sua análise.  

Desta forma, as questões relacionadas com o Património Cultural, a Água, o Solo, a Paisagem, os Bens 

Materiais e a População serão consideradas na análise do FCD “Ordenamento do Território, 

Desenvolvimento Regional e Competitividade”. No FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza” 

serão considerados os fatores ambientais Biodiversidade, Fauna, Flora, Água e Solo. Por outro lado, os 

FA Atmosfera, Água, Solo, População e Saúde Humana serão considerados na abordagem ao FCD 

“Qualidade Ambiental”. A acrescentar a estes, serão ainda analisados os fatores ambientais Património 

Cultural, Paisagem e Bens Materiais aquando da avaliação do FCD “Património Cultural e 

Desenvolvimento Turístico”. No FCD “Riscos Ambientais e Tecnológicos”, serão tidos em consideração 

os FA referentes à Água, Solo, Fatores Climáticos, Paisagem, Bens Materiais, População e Saúde 

Humana e no FCD “Governança” serão tidos em consideração os fatores ambientais Bens Materiais e 

População. 
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5.4. FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE 

 

5.4.1. Descrição do Fator Crítico para a Decisão e seus objetivos 

A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha apresenta um conjunto de vetores 

estratégicos de desenvolvimento territorial que pretendem identificar e refletir sobre o conjunto de 

problemas e potencialidades existentes no município. Estes vetores estratégicos deverão constituir o 

suporte para a definição e implementação de políticas e de projetos estruturantes no território. 

Sendo o PDM o principal instrumento de gestão territorial a nível municipal, no processo da sua revisão e 

no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica é essencial a análise de um Fator Crítico para a Decisão 

dedicado ao Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade. A análise deste 

FCD pretende identificar as potencialidades e/ou constrangimentos que a proposta de revisão do PDM de 

Caminha terá ao nível da organização territorial do concelho, tendo em conta os objetivos estratégicos 

definidos para esta revisão, sendo a análise balizada pelos objetivos de sustentabilidade definidos nesta 

AAE. Estes objetivos de sustentabilidade pretendem contribuir para um melhor e mais equilibrado 

ordenamento e estruturação do território e para um posicionamento estratégico e uma capacidade 

competitiva mais forte do município face ao enquadramento regional onde se insere. 

Neste contexto e no âmbito da análise deste FCD, definiram-se três grandes domínios de avaliação, de 

forma a permitir um enquadramento da análise suportada nos objetivos de sustentabilidade definidos, que 

se ilustram no quadro que se segue. 
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Quadro 5.4.1.1. – Domínios de Avaliação e Objetivos de Sustentabilidade do FCD Ordenamento do Território, 
Desenvolvimento Regional e Competitividade 

Domínio de 
Avaliação Objetivos de Sustentabilidade 

Ordenamento do 
Território 

Fomentar o desenvolvimento sustentável, através da organização espacial do território 
Promover um correto ordenamento biofísico e paisagístico, tendo em conta as 
condicionantes existentes 
Incentivar processos de regeneração e requalificação urbana 

Promover a criação de centralidades urbanas 

Modificar a vulnerabilidade das zonas sujeitas a inundação 

Melhorar e potenciar o quadro das acessibilidades intraconcelhias 

Garantir a mobilidade para todos 

Competitividade e 
Desenvolvimento 

Regional 

Aumentar a competitividade e atratividade do município no contexto regional 

Criar condições para a atração e fixação de novas empresas, inovadoras e 
competitivas no contexto regional 

Criar novos postos de emprego, diminuindo a taxa de desemprego 

Fomentar o desenvolvimento sustentável, racionalizando e qualificando os espaços 
para a implantação e desenvolvimento de atividades económicas 

Qualidade de Vida 

Melhorar a qualidade de vida dos habitantes do concelho 
Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural do concelho 
Promover a qualificação do Espaço Público 
Qualificar a rede de Equipamentos de Utilização Coletiva 

 
 

De forma a auxiliar o nível de pormenorização da análise que se pretende efetuar, definiram-se os 

seguintes critérios de avaliação e respetivos indicadores para este FCD (Quadro 5.4.1.2), através dos 

quais, numa primeira abordagem, se irá proceder à caraterização da situação de referência e análise de 

tendências num cenário de não implementação da atual proposta de revisão do PDM. 
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Quadro 5.4.1.2. - Domínios de avaliação, critérios de avaliação, principais indicadores associados ao FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento 
Regional e Competitividade 

FCD Domínio Critérios de Avaliação Indicadores Unidade Fonte 
O

rd
en

am
en

to
 d

o 
T

er
ri

tó
ri

o,
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 R

eg
io

na
l e

 C
om

pe
tit

iv
id

ad
e 

Ordenamento do 
Território 

Dinâmica Populacional 
População Residente N.º INE 
População residente por grupos etários N.º INE 
Densidade Populacional Hab/km2 INE 

Uso do Solo  

Solo Rural ha CMC 
Solo Urbano ha CMC 
UOPG N.º CMC 
Taxa de execução do solo programado 1 % CMC 
Percentagem de reclassificação do solo rural em 
solo urbano 1 % CMC 

Organização espacial do 
território Planos Municipais de Ordenamento do Território N.º CMC /DGOTDU 

Ordenamento biofísico e 
paisagístico (Classes de 
espaços e Condicionantes 
existentes no território) 

Espaços naturais  ha CMC 
Estrutura Ecológica Municipal 1 ha CMC 
Reserva Ecológica Nacional ha CMC 
Percentagem de Reserva Ecológica Nacional com 
ocupações compatíveis 2 % CMC 

Reserva Agrícola Nacional ha CMC 
Percentagem de Reserva Agrícola Nacional 
utilizada para fins não agrícolas 2 % CMC 

Rede Natura  ha CMC 
Espaço Florestal  ha CMC 
Regime Florestal ha CMC 
Faixas de gestão de combustíveis m CMC 
Espaço Agrícola  ha CMC 

Reabilitação/Requalificação 
Urbana Programas de Ação de Reabilitação Urbana N.º e Tipo CMC 

Acessibilidades e 
Mobilidade 

Rede Viária km CMC /IP 
Rede Ferroviária km CMC 
Rede Fluvial km CMC 
Projetos de melhoria de acessibilidades1 N.º CMC / IP 

N.º de vias intervencionadas1 N.º CMC / IP 
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FCD Domínio Critérios de Avaliação Indicadores Unidade Fonte 
Taxa de execução de novas vias propostas1 % CMC / IP 

Transportes coletivos N.º e tipologia CMC 
Evolução do número de utilizadores da rede de 
Transportes Coletivos2 N.º/ano CMC / IP 

N.º de estacionamentos2 N.º CMC / IP 

Competitividade e 
Desenvolvimento 

Regional 

Atratividade empresarial 

Espaços de atividades económicas  N.º CMC 

Taxa de ocupação dos espaços de atividades 
económicas infraestruturados2 % CMC 

Serviços instalados nos espaços de atividades 
económicas infraestruturados 2 N.º CMC 

Dinâmica Empresarial e 
Económica 

Atividades económicas instaladas no concelho N.º INE 

Empresas instaladas em Espaços de Atividades 
Económicas 2 N.º e tipologia CMC 

Nível de empregabilidade e 
formação profissional 

População residente, segundo a qualificação 
académica % INE 

Evolução da população ativa por sector de 
atividade % INE 

Taxa de Atividade % INE 

Taxa de Desemprego % INE 

Estruturas de apoio à formação profissional N.º CMC 

Qualidade de Vida 

Valorização paisagística e 
ambiental 

Espaços Verdes1 ha CMC 

Percursos Pedestres/Pistas Cicláveis Km CMC 
Lista de intervenções de valorização 
paisagística/ambiental2 N.º CMC 

Espaço Público Lista de projetos/intervenções de qualificação no 
espaço público2 N.º CMC 

Equipamentos de utilização 
coletiva 

Equipamentos de Utilização Coletiva 
(desportivos, escolares, de saúde e de apoio social 
– pré-escolar e 3ª idade) 

N.º e tipologia CMC 

(INE – Instituto Nacional de Estatística; CMC – Câmara Municipal de Caminha; DGOTDU – Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; IP - 
Infraestruturas de Portugal) 
1 - Indicador decorrente da proposta de revisão do PDM, sendo analisado na avaliação da implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha 
2 - Indicador a ser analisado na fase de execução do Plano, usado para seguimento no Plano de Controlo 
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5.4.2. Situação Existente e Análise de Tendências 

Neste capítulo será efetuada a caraterização da situação existente no município de Caminha, tendo em 

conta os diversos indicadores definidos para cada domínio do Fator Crítico para a Decisão “Ordenamento 

do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade”. Será utilizada para esta análise a 

informação contida em diversos documentos estratégicos referentes ao município de Caminha, bem como 

os estudos já efetuados para a revisão do PDM. Além disso, será também utilizada a informação 

estatística disponibilizada pelo INE.  

Posteriormente será efetuada uma breve análise de tendências que tem como objetivo apresentar a 

evolução previsível do município de Caminha, sem no entanto considerar a execução da proposta de 

revisão do PDM. 

 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

Domínio: Ordenamento do Território 

População Residente 

Tendo como objetivo verificar a atratividade de um concelho para a fixação da população, é necessário 

analisar a evolução da população residente. Desta forma, verifica-se pelo quadro que se segue, que no 

município de Caminha foi registado um crescimento positivo da população residente entre 1991 e 2001, 

no entanto, entre 2001 e 2014, o crescimento que se tem verificado é negativo. Este é um facto que, a 

partir de 2001 começou a ser sentido também, quer a nível da sub-região Alto Minho, quer mesmo a nível 

da região Norte de Portugal. Constata-se assim que esta é uma região que tem vindo a perder a sua 

atratividade ao não conseguir fixar a população residente. 

 
Quadro 5.4.2.1. – Variação da População Residente entre 1991 e 2014 (Fonte: www.ine.pt) 

 
Variação População (1991-2014) 

Área Geográfica 
População Residente % 

1991 2001 2011 2014 1991-
2001 

2001-
2011 

2011-
2014 

Portugal 9950029 10394669 10542398 10374822 4.5 1.4 -1.6 
Norte 3510528 3696333 3687224 3621785 5.3 -0.2 -1.8 
Alto Minho 250617 250491 244149 237997 -0.1 -2.5 -2.5 
Caminha 16345 17091 16645 16248 4.6 -2.6 -2.4 
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População Residente por grupos etários 

No que diz respeito à população residente por grupos etários, verifica-se que entre 2001 e 2011 existiram 

muitas alterações na pirâmide etária, com um crescimento populacional mais notório nas faixas etárias 

superiores e um decréscimo acentuado nas faixas etárias entre os 0 e os 24 anos. Desta forma, pode 

concluir-se que o município de Caminha se está a tornar num município com tendência para uma 

população envelhecida, onde possivelmente não existirá uma renovação da população.  

 
Figura 5.4.2.1. – Pirâmides Etárias da População residente em Caminha (2001 e 2011) (Fonte: www.ine.pt) 

 

Densidade Populacional 

De acordo com os indicadores estatísticos, a densidade populacional de Caminha tem vindo a diminuir 

desde o ano de 1991, tendo-se registado o valor mais alto em 2001, com cerca de 124 hab/km2. Pelo 

quadro apresentado, verifica-se que o município de Caminha apresenta uma densidade populacional 

superior à registada para Portugal, mas inferior à registada para a região Norte. 

 
Quadro 5.4.2.2. - Densidade populacional, entre 2000 e 2012 (Fonte: www.ine.pt) 

 
Densidade Populacional (hab/km2) 

Local de Residência 1991 2001 2011 2014 
Portugal 107.07 112.38 114.3 112.5 
Norte 163.12 173.2 173.2 170.1 
Alto Minho 112.67 112.76 110 107.3 
Caminha 117.93 124.2 121.9 119 

 

Solo Rural e Solo Urbano 

O Plano Diretor Municipal de Caminha foi publicado pela primeira vez em Diário da República através 

da Resolução de Conselho de Ministros n.º 158/85, de 29 de Novembro. Na data da publicação do atual 

PDM, o regime jurídico em vigor não estabelecia a diferenciação entre Solo Urbano e Solo Rural, tal 
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como o faz, atualmente, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Assim, a 

classificação do solo dividia-se nas seguintes classes de espaço: 

 Espaços agrícolas 

 Espaços florestais 

 Espaços naturais 

 Espaços urbanos 

 Espaços urbanizáveis 

 Espaços para equipamentos e lazer 

 Espaços culturais 

 Espaços para indústrias e armazéns 

 Espaços para indústrias pirotécnicas 

 Espaços-canais – proteção a infraestruturas 

 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

O atual regulamento do PDM de Caminha demarcou na Planta de Ordenamento um conjunto de áreas em 

que se previa a intervenção planeada. Estas áreas dividiam-se nas seguintes tipologias de planos: 

P – Áreas sujeitas a planos ou estudos em curso: 

P1 - Plano de reabilitação e revitalização do Centro Histórico de Caminha; 

P2 - Plano de pormenor a nascente do arruamento marginal a norte de Vila Praia de Âncora; 

P3 - Plano de pormenor do Largo de São Bento; 

P4 - Plano de pormenor da marginal de Seixas; 

P5 - Plano de pormenor da Gelfa; 

P6 - Plano de pormenor de Âncora; 

P7 - Estudo de alinhamento e cérceas do arruamento paralelo à Rua de 5 de Outubro, em Vila Praia de 

Âncora; 

P8 - Plano de pormenor da zona industrial da Igreja Nova; 

P9 - Plano de pormenor da zona industrial da Gelfa; 

P10 - Plano do pinhal da Gelfa. 
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PU – Áreas sujeitas a planos de urbanização: 

PU1 - Plano de urbanização de Seixas; 

PU2 - Plano de urbanização de Caminha; 

PU3 - Plano de urbanização de Vila Praia de Âncora; 

PU4 - Plano de urbanização de Moledo; 

PU5 - Plano de urbanização de Lanhelas. 

PP – Áreas sujeitas a planos de pormenor: 

PP1 - Plano de pormenor do Parque Público Municipal (Coura); 

PP2 - Plano de pormenor da marginal de Caminha; 

PP3 - Plano de pormenor da marina do Camarido; 

PP4 - Plano de pormenor do Centro Cívico de Moledo; 

PP5 - Plano de pormenor da Sandia/Vilarinho; 

PP6 - Plano de pormenor da Gelfa/Laboradas; 

PP7 - Plano de pormenor da marginal de Vila Praia de Âncora; 

PP8 - Plano de pormenor da mata do Camarido; 

PP9 - Plano de pormenor da praia do Club Fluvial das Pedras Ruivas; 

PP10 - Plano de pormenor da zona industrial de Vilarinho; 

PP11 - Plano de pormenor da zona da Praça da República e Centro Cívico de Vila Praia de Âncora. 

PR – Áreas sujeitas a planos de recuperação: 

PR1 - Plano de recuperação da Rabusca - Seixas; 

PR2 - Plano de recuperação de Ranha - Vilar de Mouros; 

PD – Áreas sujeitas a planos de desenvolvimento integrado: 

PD1 - Plano de desenvolvimento integrado de Arga de Cima, Arga de Baixo, Arga de São João, Dem, 

Gondar e Orbacém. 

Não obstante o referido, importa ainda neste ponto efetuar uma análise específica e integrada no que se 

refere à situação existente de cada um dos locais afetos às UOPG’s previstas na proposta de revisão do 

PDM de Caminha. 
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Quadro 5.4.2.3. - Situação existente de cada um dos locais afetos às UOPG’s previstas na proposta de revisão do 
PDM de Caminha. 

UOPG Situação Existente 

UOPG 1 – Marginal Lanhelas Área marginal ao rio Minho, já utilizada para recreio e lazer. Esta vocação 
ficará reforçada (e a sua utilização devidamente acautelada) com a UOPG. 

UOPG 2- Marginal Seixas – 
Pedras Ruivas/S. Sebastião 

Área marginal ao rio Minho, já utilizada para recreio e lazer. Esta vocação 
ficará reforçada (e a sua utilização devidamente acautelada) com a UOPG. 

UOPG 3-Empreendimento 
Turístico de Marinhas 

Há “interesses emergentes” cujo acolhimento pode ser importante para a 
estratégia de desenvolvimento concelhio. 

UOPG 4- Centro Histórico de 
Caminha Classificado como Conjunto de Interesse Público, com ARU aprovada. 

UOPG 5 – Estação-Corgo 
Há muito tempo que o município entende necessário tratar a zona delimitada 
com um instrumento de escala mais detalhada (já o anterior PDM assim o 
apontava). 

UOPG 6- Vilarelho 
Trata-se de uma zona expressiva, ainda sem ocupação significativa, mas que 
pode ser interessante para acolher algum universo empresarial e para resolver 
o tecido urbano pouco consistente. 

UOPG 7- Complexo da Foz do 
Minho 

Esta área já apresenta os usos apontados. O que está em causa é a sua 
valorização/reabilitação. 

UOPG 8- Venade Trata-se de uma área reduzida, interessante para fecho da malha urbana, 
tendo sido excluída da RAN com esse fim. 

UOPG9 - Empreendimento 
Turístico de Santo Antão 

 

Área de localização e paisagem privilegiada. Pretende-se potenciar esses 
recursos de forma a cativar a instalação de um empreendimento turístico. 

UOPG 10 – Praia Fluvial de 
Vilar de Mouros 

Área marginal ao rio Coura, já utilizada para recreio e lazer – Praia das 
Azenhas. Esta vocação ficará reforçada (e a sua utilização devidamente 
acautelada) com a UOPG. 

UOPG11- Moledo 
Área interessante à resolução da malha urbana e para soluções de 
acessibilidade mal resolvidas. Mantem estatuto rústico em grande parte da 
sua área, até à execução do PP. 

UOPG 12- Camboas Área com PP em curso. 

UOPG13 – Carvoeiro 
Área parcialmente infraestruturada, interessante para a reabilitação biofísica 
e paisagística e para a imagem de Vila Praia de Âncora. Uma parte da área 
manterá estatuto rústico até PP. 

UOPG 14- Valada Área marginal ao rio Ancora, já utilizada para recreio e lazer. Esta vocação 
ficará reforçada (e a sua utilização devidamente acautelada) com a UOPG. 

UOPG 15- Areia 

Área parcialmente infraestruturada, com nítida vocação urbana 
(potencialidades para reforço de centralidade) interessante para o 
acolhimento e reforço de funções geradoras de urbanidade e emprego (já 
existentes). Os Espaços de Uso Especial (em solo urbano) que são apontados 
dentro desta UOPG respeitam a áreas de complemento a um empreendimento 
existente. São áreas interessantes à UOPG no âmbito das soluções de 
acessibilidades. 

UOPG 16- Zona Empresarial 
de Argela 

Não existe atualmente. Há muito tempo que o município pretende fazer nesta 
zona uma área industrial (já prevista no PDM 95). Como a Zona Empresarial 
de Ancora tem lotes médios, não permite acolher empresas mais exigentes, 
pelo que as acessibilidades máximas desta zona potenciam-na para tal. 

UOPG 17- Sandia UOPG com ARU aprovada. 

UOPG 18- Camboas Norte Trata-se de uma área reduzida, interessante para fecho da malha urbana. Está 
sujeita a PP e mantem o estatuto rústico à execução deste instrumento. 
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Planos Municipais de Ordenamento do Território 

Além do Plano Diretor Municipal, atualmente em revisão, não existe qualquer outro plano municipal de 

ordenamento do território publicado. No entanto, encontra-se em elaboração o Plano de Pormenor de 

Camboas, segundo o Aviso n.º 13487/2010, publicado no diário da república n.º 129, de 6 de julho. 

 

Espaços Naturais 

De acordo com o regulamento do PDM em vigor, integram a categoria de espaços naturais todas as 

“parcelas do território que, pela fragilidade ecológica (intrínseca ou provocada por utilizações 

indevidas), valor ou potencial paisagístico em geral, e por isso contidas na carta de condicionantes deste 

Plano, carecem de ações de proteção, recuperação, fomento e gestão adequadas”. Estas áreas 

encontram-se sujeitas ao regime da REN.  

O regulamento divide estas áreas em: 

 Leitos de cursos de água, mata ribeirinha, orla e sebes vivas; 

 Mata de proteção e mato; 

 Cordão litoral; 

 Sapal; 

 Mata Nacional do Camarido e Mata Nacional do Gelfa. 

 

REN 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Junho, e instituída 

pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 

de Outubro. Recentemente procedeu-se a uma revisão do Regime Jurídico da REN, através do Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. De acordo com este diploma legal, “A REN é uma restrição de 

utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de 

condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as acções 

compatíveis com os objectivos desse regime nos vários tipos de áreas”.  

A Reserva Ecológica do Município de Caminha representava cerca de 2886,63 ha, no PDM em vigor, 

correspondente a cerca de 43,23% da área do município facto que revela a importância do sistema 

biofísico na organização e no ordenamento do modelo de ocupação deste território.  
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RAN 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi instituída através do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, 

com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro, visando proteger 

áreas com maior aptidão agrícola. A RAN publicada pelo PDM em vigor ocupava cerca de 287,5 ha, 

correspondendo a 4,3% da área municipal. No entanto, no processo de revisão do PDM, foi necessário 

proceder-se à sua re-delimitação.  

O relatório do Plano da proposta de revisão do PDM de Caminha refere a “necessidade de compatibilizar 

as áreas que constituem esta servidão com a proposta de ordenamento, procurando servir tanto os 

objetivos da RAN como os objetivos da constituição e formação de uma estrutura urbana concelhia que 

sirvam os interesses do desenvolvimento integrado do Município” (Relatório do Plano, 2015).  

 

Espaço Florestal 

O Espaço Florestal do município de Caminha é considerado de extrema importância, apresentando valor a 

nível económico, turístico e ambiental. Neste sentido, o espaço florestal encontrava-se dividido, segundo 

o regulamento do PDM em vigor, em Mata de produção e Pastagem de montanha/gândara. De acordo 

com o PMDFCI, cerca de 9467,42 ha correspondem a espaço florestal. 

 

Faixas de Gestão de Combustível 

Sendo o PDM o principal Instrumento de Gestão Territorial municipal, a execução das suas propostas 

deve regular-se pelas respetivas disposições regulamentares e considerar o enquadramento e a articulação 

com as preocupações, em matéria de defesa e prevenção de incêndios, constantes do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios e demais legislação geral. É referido no PMDFCI de Caminha que 

“os riscos de incêndio florestal presentes no território podem de alguma forma ser minimizados com a 

adoção de políticas de ordenamento coadjuvantes com as necessidades da população e com a sua 

proteção”. Neste sentido, são definidas as redes de defesa da floresta contra incêndios, da qual fazem 

parte a rede de faixas de gestão de combustíveis (FGC) e os mosaicos de parcelas de gestão de 

combustíveis (MPGC). Sendo o espaço florestal de Caminha muito representativo no seu território, foram 

definidas diversas faixas e mosaicos de gestão de combustível, com o objetivo de desempenhar a função 

de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios (função 1) e de redução dos efeitos da 

passagem dos incêndios (função 2). No quadro seguinte apresenta-se a área de cobertura de FGC e 

MPGC. 
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Quadro 5.4.2.4. - Descrição das faixas e mosaicos de parcelas de gestão de combustível (Fonte: PMDFCI, 2016) 

FGC/MPGC Código Largura (m) Área (ha) 
Rede Primária 8 125 515,16 

Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível 11 - 837,19 

Rede Secundária 

Edificações dispersas 1 50 654,35 
Aglomerados Populacionais 2 100 715,50 

Polígonos Industriais 3 100 29,41 
Parques de Campismo 3 100 23,37 
Rede Viária Florestal 4 10 550,40 

Rede Ferroviária 5 10 9,67 
Rede Elétrica Média Tensão 10 7 28 

Alta Tensão 13 10 15,59 
Total - - 2026,29 

Total - - 3378,64 

 

Espaço Agrícola 

Segundo o PMDFCI de Caminha, o Espaço Agrícola do município de Caminha representa cerca de 

1812,43 ha (Relatório de Fundamentação, 2016).  

 

Rede Natura 2000 

O Município de Caminha localiza-se numa região de grande importância a nível natural e paisagístico, 

estando parte do seu território classificado ao abrigo do Plano Sectorial da Rede Natura, dentro dos Sítios 

de Interesse Comunitário Litoral Norte (PTCON0017), Rio Minho (PTCON0019) e Serra de Arga 

(PTCON0039). Apresenta cerca de 392ha da sua área classificada ao abrigo do SIC Litoral Norte, sendo 

esta classificação devida ao interesse paisagístico da faixa litoral Norte dos concelhos de Caminha, Viana 

do Castelo e Esposende, ao longo de uma extensão aproximada de 45,3 km. Estes 392 ha correspondem a 

3% da área total do concelho e a 14% do Sítio. 

Relativamente ao SIC Rio Minho, cerca de 1429 ha do município estão classificados, correspondendo a 

10% do total do concelho e a 31% do sítio. Esta classificação deve-se à importância do rio para a 

conservação de espécies piscícolas migradoras. 

No que diz respeito ao Sítio Serra de Arga, cerca de 1891 ha do município estão classificados, 

correspondendo a 14% da área total do concelho. Esta é uma zona de grande importância para a 

conservação da toupeira-de-água em Portugal. 

Por fim, integra ainda a Zona de Proteção Especial do Estuário Rio Minho e Coura (PTZPE0001), com 

cerca de 956 ha de área classificada, correspondendo a 8% do total da área do município e a 28% do total 

da ZPE. 
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Regime Florestal 

No município de Caminha existem quatro áreas submetidas ao Regime Florestal: a Mata Nacional do 

Camarido, com 145,34 ha, a Mata Nacional da Gelfa, com 50 ha, o Perímetro Florestal da Serra da Arga, 

com 8612,52 ha e o Perímetro Florestal Vieira Monte e Crasto, com 7579,35 ha (PMDFCI, 2016). 

 

Rede Viária 

A mobilidade e as vias de comunicação constituem importantes fatores de localização e de atração de 

investimentos. O município de Caminha apresenta uma localização estratégica, ao se situar junto à 

fronteira Norte com Espanha, o que lhe permite comunicações por via rodoviária muito favoráveis, 

nomeadamente de ligação a Vigo. Além disso, encontra-se também bastante próximo da grande área 

metropolitana do Porto.  

De acordo com o PRN2000, Caminha apresenta uma estrutura viária constituída por quatro grandes eixos, 

que permitem a acessibilidade interna no concelho e aos concelhos envolventes, além de uma rede 

municipal, que assegura a mobilidade interna em todo o território (Estudo de Caracterização da rede 

viária). 

O município é assim servido por Estradas Nacionais, Regionais, Municipais e Caminhos Municipais. O 

quadro que se segue identifica a hierarquização das principais vias rodoviárias de Caminha. 

 
Quadro 5.4.2.5. – Hierarquização da rede viária de Caminha (Fonte: Estudo de caraterização da rede viária)  

Hierarquização viária Identificação da Via Km (total das vias no município) 

Rede Nacional Complementar A28/IC1 19,6 
Estradas Regionais ER13; ER305 24 

Rede Municipal Local EM526; EM552 e outras vias e 
caminhos locais 1100 

 

Rede Ferroviária 

O concelho de Caminha é também servido pela linha do Minho da rede ferroviária nacional, uma das 

quatro ligações ferroviárias de nível internacional. Esta rede estabelece as ligações a Porto e Vigo, 

passando por um conjunto de estações e apeadeiros do município, nomeadamente Âncora, Caminha, 

Lanhelas, Âncora-Praia, Moledo do Minho, Srª da Agonia, Seixas, Esqueiro e Gelfa. 

Os serviços prestados por esta linha são de nível internacional, inter-regional e regional. 
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Rede Fluvial 

Ao nível da rede fluvial, Caminha possui uma ligação fluvial a La Guardia (Espanha), que constitui uma 

ligação alternativa de acessibilidade a Vigo. Nesta ligação fluvial é possível fazer o transporte de 

passageiros, automóveis, autocaravanas, camionetas, táxis, bicicletas, motociclos e ciclomotores, sendo 

por isso um transporte de grande importância para o município, pela diversidade de tipologias 

apresentadas. 

Este serviço municipal com início em 1995, engloba uma embarcação (ferry-boat) equipado com 

bilheteiras, instalações sanitárias, estacionamento e um bar concessionado. 

A embarcação funciona sete dias por semana, trabalhando entre as 8h00 e as 19h00, partindo de Caminha 

a todas as horas e podendo, sempre que o tráfego o justifique, prolongar o seu horário. Navega sobre um 

canal balizado que permite uma navegabilidade mais segura e rápida. 

Relativamente ao movimento de passageiros que se registou entre os anos de 2000 a 2006, é possível 

constatar que 2005 foi o ano com mais intensidade de tráfego, seguido de 2003 e 2002. A variação na 

procura deste transporte é provocado por diversos fatores que influenciam a gestão do ferry-boat, 

nomeadamente: 

- A abertura da ponte rodoviária de Vila Nova de Cerveira; 

- O número de veraneantes; 

- As condições climáticas; 

- Assoreamento do canal balizado; 

- Ausência de campanhas de marketing. 

 

Transportes coletivos 

Relativamente aos transportes, devem distinguir-se os transportes rodoviários, ferroviários e fluviais. 

Relativamente ao transporte rodoviário, existem cinco empresas de transporte de passageiros que operam 

no território, oferecendo serviços, supramunicipais, regionais e inter-regionais (Estudos de 

caracterização). Além disso, o município de Caminha oferece ainda o serviço de transporte escolar, que é 

assegurado pelas carreiras regulares efetuadas pelos operadores de transportes coletivos de passageiros 

em funcionamento no município. 
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É ainda assegurado o serviço de táxi, existindo 27 táxis no município e que, apesar de não estarem 

presentes em todas as freguesias, asseguram o serviço a toda a área do município (Estudos de 

caracterização). 

Quanto ao transporte ferroviário, e ainda segundo os dados dos estudos de caracterização, existem 10 

comboios que asseguram a ligação entre Viana do Castelo e Caminha, 2 comboios internacionais, 3 inter-

regionais e 5 regionais. 

Quanto ao transporte fluvial, apesar dos valores oscilantes, o ferry-boat constitui um serviço de transporte 

público que aproxima o concelho de Caminha da vizinha Galiza. Regista uma maior adesão durante os 

meses de Verão, o que o torna para além do transporte como um veículo de passeio, atraindo mais pessoas 

a Caminha (Estudos de Caracterização “Acessibilidades e Transportes”). 

 

Domínio: Competitividade e Desenvolvimento Regional 

Espaços de atividades económicas 

No PDM em vigor, estes espaços correspondiam a Espaços para Indústria e Armazéns e Espaços para 

Indústrias Pirotécnicas.  

Existe atualmente no concelho de Caminha uma Zona Industrial (Zona Industrial de Gelfa), localizada na 

freguesia de Âncora, com cerca de 54.045 m2 (Figura 5.4.2.2.). 

 

Figura 5.4.2.2. – Zona Industrial da Gelfa 
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Esta zona industrial está dividida em 28 lotes, estando atribuídos atualmente 12 lotes a diversas indústrias 

e empresas, distribuídos da seguinte forma: 

 Lote 1 – Officemática 

 Lote 2 – Portancora – Painéis de Alumínio, Lda. 

 Lote 3 – Casa Granhouas Artesanal, Lda. 

 Lote 4 – Policarp – Indústria de Móveis, Lda. 

 Lote 5 – Lacoâncora – Polimento e Lacagem de Móveis, Lda. 

 Lote 7 – SRL – Sociedade Agrícola, lda. 

 Lote 8 – Móveis e Decoração Afifense, Lda. 

 Lote 9 – EDP Distribuição Energia, S.A: 

 Lote 11 – CRPB – Produtos para Ramo Automóvel 

 Lote 22 – CASAM – Equipamento e Investimento, Lda. 

 Lote 26 – Lousinha e Reis, Lda. 

 Lote 27 – MSP & Filhos, Lda. 
 
 

No entanto, importa acrescentar que se encontram dispersas pelo território várias unidades industriais, 

sem estarem incluídas nos espaços definidos pelo PDM em vigor (Figura 5.4.2.3.). 
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Figura 5.4.2.3. – Localização das unidades industriais no concelho de Caminha (Estudo de Caracterização 
“Atividades Económicas”) 

 

Atividades Económicas instaladas no concelho 

No que diz respeito ao número e tipo de empresas existentes com sede no município de Caminha, e de 

acordo com os dados do INE, verifica-se que entre 2010 e 2014 houve um decréscimo de cerca de 4% de 

empresas no município, tal como se verifica no quadro que se segue. Pela análise do quadro seguinte, 

verifica-se uma forte predominância para as empresas de comércio por grosso e a retalhos; reparação de 

veículos automóveis e motociclos (20,5%), de construção (14,9%) e de agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca (11,1%). Inserida nesta última atividade, e beneficiando do enquadramento 

geográfico do concelho, verifica-se que o setor da “Pesca e Aquicultura” representa cerca de 5,6% das 

empresas localizadas no concelho. 

 
Quadro 5.4.2.6. – Empresas, por município de sede, segundo a Classificação das Atividades Económicas, Rev. 3 
(Fonte: www.ine.pt) 

Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) 

Empresas por Localização geográfica, 
segundo a atividade económica 

2014 2010 

N.º % N.º % 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 227 11.1 132 6.2 
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados 113 5.6 26 1.2 
Silvicultura e exploração florestal 1 0.0 3 0.1 
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Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) 

Empresas por Localização geográfica, 
segundo a atividade económica 

2014 2010 

N.º % N.º % 
Pesca e aquicultura 113 5.6 103 4.8 
Indústrias extrativas 1 0.0 2 0.1 
Extração e preparação de minérios metálicos 1 0.0 1 0.0 
Indústrias transformadoras 92 4.5 94 4.4 
Indústrias alimentares 9 0.4 6 0.3 
Indústria das bebidas 4 0.2 1 0.0 
Fabricação de têxteis 4 0.2 3 0.1 
Indústria do vestuário 6 0.3 4 0.2 
Indústrias da madeira e da cortiça e suas  obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de 
cestaria e de espartaria 19 0.9 24 1.1 

Impressão e reprodução de suportes gravados 5 0.2 6 0.3 
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 3 0.1 2 0.1 
Indústrias metalúrgicas de base 1 0.0 1 0.0 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 18 0.9 23 1.1 
Fabrico de mobiliário e de colchões 9 0.4 11 0.5 
Outras indústrias transformadoras 9 0.4 8 0.4 
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 5 0.2 4 0.2 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 2 0.1 1 0.0 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 2 0.1 1 0.0 
Construção 303 14.9 394 18.5 
Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios 138 6.8 189 8.9 
Engenharia civil 5 0.2 9 0.4 
Atividades especializadas de construção 160 7.9 196 9.2 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 417 20.5 475 22.4 
Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 37 1.8 39 1.8 
Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos 69 3.4 89 4.2 
Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 311 15.3 347 16.3 
Transportes e armazenagem 28 1.4 29 1.4 
Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos 25 1.2 27 1.3 
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) 3 0.1 2 0.1 
Alojamento, restauração e similares 191 9.4 211 9.9 
Alojamento 28 1.4 20 0.9 
Restauração e similares 163 8.0 191 9.0 
Atividades de informação e de comunicação 12 0.6 9 0.4 
Atividades de edição 2 0.1 2 0.1 
Atividades de rádio e de televisão 1 0.0 1 0.0 
Telecomunicações 0 0.0 0 0.0 
Consultoria e programação informática e atividades relacionadas 7 0.3 6 0.3 
Atividades dos serviços de informação 2 0.1 0 0.0 
Atividades imobiliárias 38 1.9 44 2.1 
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 156 7.7 167 7.9 
Atividades jurídicas e de contabilidade 81 4.0 87 4.1 
Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 16 0.8 18 0.8 
Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises 
técnicas 41 2.0 47 2.2 
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Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) 

Empresas por Localização geográfica, 
segundo a atividade económica 

2014 2010 

N.º % N.º % 
Atividades de investigação científica e de desenvolvimento 2 0.1 2 0.1 
Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião 3 0.1 5 0.2 
Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 10 0.5 6 0.3 
Atividades veterinárias 3 0.1 2 0.1 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio 185 9.1 165 7.8 
Atividades de aluguer 2 0.1 4 0.2 
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades 
relacionadas 2 0.1 3 0.1 

Atividades de investigação e segurança 1 0.0 1 0.0 
Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins 21 1.0 16 0.8 
Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 159 7.8 141 6.6 
Educação 110 5.4 134 6.3 
Atividades de saúde humana e apoio  social 127 6.2 113 5.3 
Atividades de saúde humana 119 5.8 107 5.0 
Atividades de apoio social com alojamento 4 0.2 5 0.2 
Atividades de apoio social sem alojamento 4 0.2 1 0.0 
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 54 2.7 62 2.9 
Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias 35 1.7 42 2.0 
Lotarias e outros jogos de aposta 1 0.0 1 0.0 
Atividades desportivas, de diversão e recreativas 18 0.9 19 0.9 
Outras atividades de serviços 93 4.6 92 4.3 
Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 14 0.7 12 0.6 
Outras atividades de serviços pessoais 79 3.9 79 3.7 
Total 2036 100.0 2124 100.0 

 

Relativamente à indústria de extração de inertes, importa referir que existe uma, no concelho de caminha, 

cuja localização se apresenta na figura seguinte. 
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Figura 5.4.2.4. – Extração de inertes no concelho de Caminha 

 

Com base na informação disponível no Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente no Anuário 

Estatístico da Região Norte (2014) constata-se que a relevância económica das indústrias de extração e 

inertes, no concelho de Caminha, é pouco significativa. 

 

População residente, segundo a qualificação académica 

Cada vez mais é reconhecida a importância da qualificação da população no desenvolvimento do local 

onde estão inseridas. Assim, é importante perceber como se distribui a população residente do município, 

segundo a qualificação académica que possui. Pelo gráfico que se apresenta, verifica-se que o nível de 

qualificação académica ou nível de instrução da população de Caminha é ainda bastante baixo, sendo que 

61% da população possui apenas o ensino básico. É ainda de destacar a elevada percentagem de 

população que não tem qualquer nível de escolaridade completo, atingindo os 7% de população. Destaca-

se, no entanto a existência de 14% da população com o nível de ensino superior terminado. 
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Figura 5.4.2.5. – População residente, segundo a qualificação académica 

 

Relativamente à qualificação académica da população, tendo em conta a sua formação superior, verifica-

se que na sua maioria, a população tem uma formação de professores e ciências da educação, sendo 

seguidos pelos formados em ciências sociais e do comportamento. 

 
Quadro 5.4.2.7. – Nível de escolaridade mais elevado completo (2011) (Fonte: www.ine.pt) 

Nível de escolaridade mais elevado completo 

Sem nível de escolaridade completo 2960 Licenciatura 1270 Ciências da vida 2 

Com nível de escolaridade completo 13724 
Formação de 

professores e ciências 
da educação 

254 Ciências físicas 3 

Ensino básico 9675 Artes 55 Matemáticas e 
estatísticas 1 

1.º ciclo 4713 Letras 109 Ciências informáticas 4 

2.º ciclo 2190 Ciências sociais e do 
comportamento 110 Engenharia e técnicas 

afins 8 

3.º ciclo 2772 Jornalismo e 
informação 19 Arquitetura e construção 11 

Ensino secundário 2284 Comércio e 
administração 108 Saúde 16 

Ensino pós-secundário 133 Direito 55 Serviços sociais 1 
Ensino superior 1632 Ciências da vida 17 Serviços pessoais 9 

Bacharelato 225 Ciências físicas 7 Serviços de transporte 1 
Formação de professores e ciências da 

educação 68 Matemáticas e 
estatísticas 17 Proteção do ambiente 3 
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Nível de escolaridade mais elevado completo 
Artes 12 Ciências informáticas 43 Serviços de segurança 1 

Letras 10 Engenharia e técnicas 
afins 56 Doutoramento 18 

Ciências sociais e do comportamento 8 
Indústrias de 

transformação e de 
tratamento 

10 Formação de professores 
e ciências da educação 1 

Jornalismo e informação 3 Arquitetura e 
construção 93 Letras 3 

Comércio e administração 42 Agricultura, 
silvicultura e pesca 19 Ciências sociais e do 

comportamento 2 

Direito 3 Ciências veterinárias 4 Comércio e 
administração 2 

Ciências da vida 0 Saúde 208 Ciências da vida 1 
Ciências físicas 0 Serviços sociais 29 Ciências físicas 3 

Matemáticas e estatísticas 1 Serviços pessoais 46 Engenharia e técnicas 
afins 2 

Ciências informáticas 3 Proteção do ambiente 5 Arquitetura e construção 1 
Engenharia e técnicas afins 18 Serviços de segurança 6 Ciências veterinárias 1 

Indústrias de transformação e de 
tratamento 3 Mestrado 119 Saúde 2 

Arquitetura e construção 18 
Formação de 

professores e ciências 
da educação 

25 Total 16684 

Agricultura, silvicultura e pesca 8 Artes 5   
Ciências veterinárias 1 Letras 12   

Saúde 13 Ciências sociais e do 
comportamento 12   

Serviços sociais 4 Jornalismo e 
informação 3   

Serviços pessoais 10 Direito 2   
 

Evolução da População Ativa por Atividades Económicas 

No que diz respeito à evolução da população ativa por sector de atividade, nos períodos censitários 

2001 e 2011 verificou-se a existência de algumas alterações nos quantitativos de população em cada 

sector. Tal como se passa quer a nível nacional, quer a nível da sub-região em que o município se 

encontra inserido, verifica-se uma descida dos quantitativos populacionais do setor primário. No entanto, 

esta descida foi menor do que nos outros níveis de análise. Já no sector secundário, verificou-se uma 

acentuada diminuição dos ativos, passando de perto de 34% da população ativa para cerca de 25%. No 

sector terciário, como é comum, verificou-se um aumento da população ativa, quer no terciário social, 

quer no terciário económico.  
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Quadro 5.4.2.8. – População ativa por sector de atividade (%) (Fonte: www.ine.pt) 

 Sector primário Sector secundário 
Sector terciário 

 
Social Económico 

 
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 5.0 3.1 35.1 26.5 25.5 28.8 34.4 41.7 
Norte 4.8 2.9 45.8 35.5 20.5 25.3 29.0 36.3 

Minho-Lima 9.5 3.9 40.7 34.8 23.2 27.8 26.6 33.5 
Caminha 7.5 5.0 34.1 24.9 27.0 33.4 31.4 36.6 

 

Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego 

Relativamente aos indicadores “taxa de atividade” e “taxa de desemprego”, verifica-se que houve uma 

diminuição destes dois indicadores.  

Verifica-se pela análise do quadro seguinte que a taxa de atividade aumentou entre 2001 e 2011. O 

mesmo aconteceu com a taxa de desemprego, sendo que, tal como tem acontecido por todo o país, cada 

vez é maior o número de população ativa desempregada. Em 2011, o município de Caminha apresentava 

uma taxa de desemprego próxima dos 13%, sendo, no entanto, inferior à que se verificava para toda a 

região norte do país.  
 
 
Quadro 5.4.2.9. – Taxa de atividade e Taxa de desemprego 

Unidade Geográfica 
Taxa de atividade (%) Taxa de desemprego 

(%) 
2001 2011 2001 2011 

Portugal 48.1 47.56 6.7 13.18 
Norte 48.1 47.59 6.6 14.47 

Alto Minho 41.5 42.53 6.7 11.84 
Caminha 41.2 43.21 7.7 13.12 

 

Estruturas de apoio à formação profissional 

As estruturas de apoio à formação profissional são, hoje, essenciais a qualquer processo de 

desenvolvimento municipal. O município de Caminha encontra-se sob influência do Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Viana do Castelo. Relativamente aos estabelecimentos de ensino profissional, e 

de acordo com o Diagnóstico Social da Rede Social de Caminha (2013), existem dois estabelecimentos: a 

Cooperativa de Ensino ANCORENSIS e a ETAP – Escola Profissional, que oferece cursos vocacionais, 

ao nível do 9º ano e cursos profissionais, ao nível do 12.º ano. 
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Domínio: Qualidade de Vida 

Percursos Pedestres/Pistas Cicláveis 

Reconhecendo a importância dos seus recursos naturais e culturais, os quais podem permitir a prática de 

atividades turísticas sustentáveis, ligadas à exploração e/ou conservação da natureza, a Câmara Municipal 

de Caminha definiu já cinco trilhos/percursos pedestres, com diferentes âmbitos: o trilho do Cabeço do 

Meio-Dia, de âmbito cultural; o trilho da Pedra Alçada, de âmbito ecológico e panorâmico; o trilho da 

Chã da Franqueira, de âmbito cultural e paisagístico; o trilho da Chã Grande, de âmbito ecológico e 

cultural; e o trilho Por Entre o Mar e a Montanha, de âmbito paisagístico e ecológico. Estes trilhos são 

parte integrante da rede de percursos pedestres da Valimar – ComUrb.  

 

Equipamentos de Utilização Coletiva (desportivos, escolares, de saúde e de apoio social – pré-

escolar e 3ª idade) 

O município de Caminha apresenta atualmente um conjunto de equipamentos que se pode considerar 

satisfatório para as necessidades do concelho. No quadro seguinte apresenta-se uma síntese quer dos 

equipamentos desportivos, de ensino, sociais, de saúde e culturais, de lazer e recreativos, bem como das 

associações culturais, recreativas e desportivas existentes no território.  

 
Quadro 5.4.2.10. – Equipamento de Utilização Coletiva e Associações Culturais, recreativas e desportivas (Estudos 
de Caracterização, Diagnóstico social) 

Equipamentos de Utilização Coletiva N.º Observações 

Equipamentos 
Desportivos  

Grandes campos de Jogos 13 instalação desportiva que se destina à prática do 
futebol de 11, hóquei em campo e râguebi 

Pequenos campos de jogos 12 

instalação desportiva descoberta que se destina à 
prática de andebol, badminton, basquetebol, esgrima, 
ginástica, hóquei em patins, judo, lutas amadoras, 
patinagem, voleibol, etc. 

Piscinas  10 - 

Instalações especiais 9 

instalações que não pertencem aos tipos anteriormente 
mencionados: campos de golfe, carreiras de tiro, 
espaços de chinquilho, espaços de orientação, 
hipódromos, paredes de escalada, pistas de ciclismo, 
salas de xadrez, trilhos pedestres, etc. 

Campos de Ténis 7 instalação desportiva descoberta que se destina à 
prática do ténis 

Salas multifuncionais 5 

recebem práticas desportivas relacionadas com os 
aspetos específicos do treino e acolhem igualmente 
diversos eventos culturais tais como teatro ou 
concertos de música por exemplo 

Pavilhões Gimnodesportivos 4 
instalação desportiva coberta que se destina à prática 
de andebol, badminton, basquetebol, futsal, hóquei em 
patins, patinagem, ténis, voleibol 

Salas de desporto 2 instalação desportiva coberta que se destina à prática 
da ginástica, judo, lutas amadoras, ténis de mesa 
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Equipamentos de Utilização Coletiva N.º Observações 

Salas reconvertidas 2 

um espaço que originariamente não foi concebido para 
a(s)  prática(s) desportiva(s). Após modificações 
físicas ou de ocupação/ recheio das superfícies 
adquiriu capacidade para a(s), acolher. As 
modalidades em questão estão mais vocacionadas para 
a vertente lúdica e informal, numa lógica que é mais 
de recreação e de lazer 

Equipamentos de 
Ensino 

Creche 4 - 
Estabelecimentos de educação pré-
escolas 13 - 

Escolas Básicas 1º Ciclo 11 - 

Escolas Básicas de 2º e 3º ciclo 3 Vila Praia de Âncora, Caminha, ANCORENSIS 

Escola Secundária 2 Caminha, ANCORENSIS 

Escola Profissional 2 ANCORENSIS, ETAP 

Equipamentos Sociais 

ATL 2 - 

CAF 24 - 

AEC 11 - 

CAT 1 - 

Centro de Dia 5 - 

Estrutura Residencial 4 - 

IPSS 10 - 

Equipamentos de 
Saúde 

Centro de Saúde 1 Caminha 
Unidade de Saúde Familiar Vale do 
Âncora 1 Vila Praia de Âncora 

Equipamentos 
Culturais, de Lazer e 

Recreativos 

Centro Cultural e Desportivo 
Ancorense 1 Futebol 

Sociedade de Instrução e Recreio 
Ancorense 1 Danças de salão, grupos de cantares, grupo de teatro 

amador 
Associação de Danças e Cantares 
Genuínos da Serra de Arga 1 Rancho Folclórico 

Associação Recreativa e Cultural Vira 
a Bombar 1 Música 

ARPCA – Associação de reformados 
e pensionistas de Caminha 1 Atividades sociais 

Aqua Clube 1 Atividades aquáticas e subaquáticas 

Associação Caminha Jovem 1 Atividades socioculturais 
Associação de Profissionais de Pesca 
do Rio Minho e Mar 1 Pesca 

Associação União de Caminha 1 Futebol de Salão 

Atlético Clube de Caminha  1 Futebol 

Casa do Futebol Clube do Porto 1 Atividades desportivas 

Clube Andeol de Caminha 1 Andebol 

Ju Caminha 1 Judo, Ginástica, Danças desportivas 

Locus Cinemae 1 Cinema 
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Equipamentos de Utilização Coletiva N.º Observações 

Rotary Clube de Caminha 1 Serviço humanitário e à comunidade 

Sporting Clube Caminhense 1 Remo 
Associação Recreativa, Desportiva e 
Cultural de Dem 1 Atividades recreativas e desportivas 

Grupo Juvenil de Dem 1 Cantares tradicionais 

Rancho Folclórico de Dem 1 Rancho Folclórico 
Garcea – Grupo da Associação 
Recreativa, Cultural, Estudantil e 
Agrícola de Gondar 

1 Futebol, Rancho Folclórico, Atividades gerais 

Associação Desportiva e Cultural “Os 
Fura Montanhas” 1 Atividades desportivas 

Conferência Vicentina de Lanhelas 1 Atividades de Cariz Social 

Corema 1 Ambiente 

Lanhelas Futebol Clube 1 Futebol 

Sociedade Musical Banda Lanhelense 1 Música 
AMIR – Associação Moledense de 
Instrução e Recreio 1 Atividades desportivas e culturais 

Centro Cultural Desportivo 
Moledense 1 Futebol 

Conferência Vicentina de Moledo 1 Atividades de Cariz Social 

Sociedade Columbófila de Moledo 1 Columbofilia 
ARA – Associação de Cultura e 
Recreio de Riba de Âncora 1 Futebol de salão, atividades desportivas e culturais 

Escola de Música de Riba de Âncora 1 Música 
Associação de Pescadores para a 
Preservação do Rio Minho 1 Pesca e Ambiente 

Conferência Vicentina de Seixas 1 Atividades de cariz social 

Corpo Nacional de Escutas 1 Escutismo 
Grupo Recreativo e Cultural dos 
Amigos de Seixas 1 Atividades recreativas e culturais 

Centro de Cultura e Desporto de 
Venade 1 Atividades culturais e recreativas 

Grupo Desportivo e Cultural de 
Venade 1 Futebol 

Academia de Música Fernandes Fão 1 Música 

Âncora Praia Futebol Clube 1 Futebol 

Associação Portuguesa de Wu-Shu 1 Artes marciais 
Associação de Pescadores 
Profissionais e Desportivos de Vila 
Praia de Âncora 

1 Pesca 

Clube Ancorense de Caça e Pesca 1 Atividades desportivas de caça e pesca 

Casa do Benfica 1 Atividades desportivas 
Clube de todo-o-terreno Trilhos do 
Inferno 1 Desportos motorizados 

Comissão de Combatentes do 
Ultramar do Concelho de Caminha 1 Atividades sociais 
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Análise SWOT 

A análise SWOT pretende traçar o diagnóstico geral e o resumo das caraterísticas ambientais e das 

tendências existentes ao nível do concelho de Caminha reunindo, para isso, um conjunto de elementos 

positivos e negativos, os quais, por sua vez, ocasionam um conjunto de ameaças e oportunidades 

associadas ao FCD em análise. 

 
Quadro 5.4.2.11. – Análise SWOT no âmbito do FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade, para o concelho de Caminha, sem a implementação da proposta de revisão do PDM 

Forças Fraquezas 
 Localização geográfica 
 Manutenção da taxa de atividade  
 Existência de eixos rodoviários de importância e 

relevo regional, nacional e internacional, 
nomeadamente as A28, a ER13, ER3015 e ER301 

 Existência de eixos ferroviários de importância 
nacional como a Linha do Minho, com ligações 
internacionais e nacionais 

 Melhoria dos espaços públicos e consequente melhoria 
da qualidade de vida 

 Grande diversidade de associações 

 População a tornar-se envelhecida 
 Aumento da taxa de desemprego 
 Diminuição da população, nomeadamente em idade 

ativa 
 Nível de qualificação académica da população 

ainda relativamente baixo 
 Tendência para a diminuição do número de 

empresas no concelho 
 Indústria dispersa 

Oportunidades Ameaças 
 Espaço Florestal de grande importância a nível 

económico, turístico e ambiental 
 Forte componente ambiental e presença de várias 

áreas naturais classificadas 
 Aproveitamento dos espaços de interesse natural para 

o desenvolvimento de percursos que promovem a 
sustentabilidade ambiental e uma melhoria da 
qualidade de vida das populações 

 Proximidade de Espanha 
 Proximidade da A28, com ligações ao Porto e a Vigo 
 Ligação Fluvial entre Portugal e Espanha 
 Proximidade a centros de investigação e 

desenvolvimento (Universidade do Porto) 
 Comunidade com forte ligação ao mar 

 Potencial crescimento de novos processos de 
urbanização  

 Impactes ambientais e “consumo” de Solo com uso 
Florestal causados pela implantação de novas 
unidades económicas e de novos processos de 
urbanização 

 Abandono de áreas agrícolas 

 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

No que se refere ao FCD em análise, verifica-se que, na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM 

de Caminha, não se preveem alterações significativas relativamente à tendência caracterizada na situação de 

referência. Existem dois indicadores que poderão evoluir de forma negativa, nomeadamente a população residente e 

as atividades económicas instaladas no município. 

Verifica-se no entanto que os indicadores relacionados com a qualidade de vida, e que se encontram associados à 

execução de políticas municipais que incidem em projetos concretos, poderão também ter uma evolução positiva, 
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uma vez que o município pretende melhorar a qualidade de vida das suas populações, através da aposta na coesão e 

articulação territorial e na valorização ambiental e paisagística do município. 

 

Quadro 5.4.2.12. – Avaliação da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da 
proposta de revisão do PDM de Caminha 

FCD Domínio Critérios de 
Avaliação Indicadores 

Tendência de 
Evolução sem 

PDM 
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Ordenamento do 
Território 

Dinâmica 
Populacional 

População Residente  
População residente por grupos 
etários 

 

Densidade Populacional  

Uso do Solo 

Solo Rural  

Solo Urbano  

UOPG  

Organização espacial 
do território 

Planos Municipais de 
Ordenamento do Território 

 

Ordenamento 
biofísico e 

paisagístico (Classes 
de espaços e 

Condicionantes 
existentes no 

território) 

Espaços naturais  
REN   
RAN   
Rede Natura   
Espaço Florestal   
Regime Florestal  
Faixas de Gestão de Combustível  
Espaço Agrícola   

Acessibilidades  

Rede Viária  

Rede Ferroviária  

Rede Fluvial  
Transportes Coletivos  

Competitividade 
de 

Desenvolvimento 
Regional 

Atratividade 
empresarial 

Espaços de Atividades 
Económicas  

 

Dinâmica 
Empresarial e 

Económica 

Atividades económicas instaladas 
no concelho 

 

Nível de 
Empregabilidade e 

formação 
profissional 

População residente, segundo a 
qualificação académica 

 

Evolução da População Ativa por 
Atividades Económicas 

 

Taxa de Atividade  

Taxa de Desemprego  

Estruturas de apoio à formação 
profissional 

 

Qualidade de 
Vida 

Valorização 
paisagística e 

ambiental 

Lista de intervenções de 
valorização paisagística/ambiental 

 

Espaço Público Lista de projetos/intervenções de 
qualificação no espaço público 
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FCD Domínio Critérios de 
Avaliação Indicadores 

Tendência de 
Evolução sem 

PDM 
Equipamentos de 
utilização coletiva 

Equipamentos de utilização 
coletiva 

 

        - Indicador evolui de forma positiva (relativamente à situação de referência) 
        - Indicador não apresenta alteração (relativamente à situação de referência) 
        - Indicador evolui de forma negativa (relativamente à situação de referência) 
 

 

5.4.3. Efeitos esperados da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 

 

5.4.3.1. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do Plano e os 

indicadores definidos para o Fator Crítico para a Decisão – Ordenamento do Território, 

Desenvolvimento Regional e Competitividade 

 

Os objetivos estratégicos assumidos na proposta de revisão do PDM de Caminha consubstanciam efeitos 

positivos e negativos ao nível dos indicadores selecionados para a análise do FCD – Ordenamento do 

Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade. O próximo quadro sistematiza essa mesma 

análise dos efeitos esperados, com a aplicação da proposta de revisão do PDM de Caminha sobre os 

indicadores estabelecidos para o FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 

Competitividade. 
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Quadro 5.4.3.1.1. - Avaliação dos efeitos dos objetivos estratégicos da proposta da revisão do PDM de Caminha, nos indicadores estabelecidos para o FCD – 
Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade 

Domínio Indicadores Efeitos Esperados Positivos Efeitos Esperados Negativos 

Ordenamento do 
Território 

População Residente 
A concretização do modelo de ordenamento estratégico 
da revisão do PDM de Caminha irá aumentar o nível de 
qualidade de vida, o que suscitará a oportunidade de 
aumentar a população residente concelhia, bem como 
atrair população mais jovem, pelo que é esperado um 
efeito significativo.  

- População residente por grupos 
etários 
Densidade Populacional 

Solo Rústico 

A proposta de revisão do PDM de Caminha permite 
estruturar e consolidar quer o solo rústico, quer o solo 
urbano, promovendo a qualificação das principais 
centralidades urbanísticas. 

- 
Solo Urbano 

Taxa de execução do solo 
programado 
Percentagem de reclassificação do 
solo rural em solo urbano 

Planos Municipais de 
Ordenamento do Território 

A própria revisão do PDM de Caminha assume-se 
como o principal plano municipal de ordenamento 
municipal do território pois é o único instrumento de 
gestão territorial de escala municipal que abrange todo 
o território do município. 

- 

Espaços naturais (área) 

Uma das opções estratégicas do município é a 
preservação do património natural e cultural do 
concelho. Neste sentido, a delimitação dos espaços 
naturais e paisagísticos do município de Caminha teve 
como princípio orientador a integração de manchas 
contínuas onde se salienta a ocorrência de valores 
naturais cartografados, especialmente os dos habitats e 
os de espécies de fauna e flora prioritárias. Além disso, 
o município prevê acautelar a edificabilidade em áreas 
inadequadas, permitindo, desta forma, preservar o 
património natural existente. Efeito significativo.  

O desenvolvimento de projetos de 
valorização e de qualificação dos valores 
naturais e paisagísticos do município pode 
atrair visitantes em escala e em número que 
podem sobrecarregar a capacidade de 
suporte do meio. Por isso, as preocupações 
com o equilíbrio entre o uso e a capacidade 
de suporte do meio natural devem merecer 
avaliação permanente e constante. 
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Domínio Indicadores Efeitos Esperados Positivos Efeitos Esperados Negativos 

Estrutura Ecológica Municipal 

A definição desta estrutura permite enquadrar no PDM 
e no processo de gestão municipal as atuais 
preocupações e orientações de política nacional e local 
em matéria de valorização do sistema biofísico. A 
EEM do município desenvolve-se em três níveis 
complementares que preveem medidas distintas, tendo 
em conta os valores naturais existentes. Efeito positivo 
significativo. 

- 

REN (área) existente/proposta 
A proposta de revisão do PDM de Caminha impõe um 
quadro de ordenamento mais regulador e mais 
equilibrado, do quadro de usos e ocupações do solo. 
Assim, é esperado deste processo de revisão um maior 
grau de preocupação com a defesa e preservação das 
áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e 
paisagístico. Efeito significativo. 

- 

RAN (área) existente/proposta 

Rede Natura (área) 
Os objetivos estratégicos da revisão do PDM 
incorporam a preocupação da proteção das áreas 
inseridas no Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

- 

Espaço Florestal (área) A proposta de revisão do PDM de Caminha classifica e 
qualifica o Solo Rústico ajustando essa classificação 
aos usos e vocações dominantes do solo. O espaço 
agrícola é defendido e preservado, o espaço florestal é 
ordenado de acordo com as orientações do PROF e as 
áreas classificadas encontram-se identificadas e servem 
de base ao desenvolvimento de propostas de 
qualificação ambiental e paisagística. 

- 
Regime Florestal 

Faixas de Gestão de Combustível 

Espaço Agrícola (área) 

Programas de Ação de 
Reabilitação Urbana 

Os objetivos estratégicos do plano referem a 
necessidade de revitalizar o tecido urbano concelhio 
e a promoção de um desenvolvimento urbano mais 
compacto, pelo que se espera um efeito significativo. 

- 

UOPG 

É esperado do processo de implementação da revisão 
do PDM de Caminha o desenvolvimento dos estudos 
de diversas UOPG’s e assim, contribuir-se para um 
quadro de ordenamento do território mais 
qualificado. As UOPG’s atualmente previstas 
referem-se a áreas de valorização do território e 
permitem uma melhor organização do espaço. Efeito 
significativo. 

- 
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Domínio Indicadores Efeitos Esperados Positivos Efeitos Esperados Negativos 
Rede Viária 

A revisão do PDM permitirá sistematizar, 
hierarquizar e estabelecer prioridades na execução de 
uma rede viária estruturada e coerente que favoreça a 
estrutura e o ordenamento do território, garantindo a 
qualidade de vida da população mas também a 
atração e fixação de novos investimentos. 

- 

Rede Ferroviária 
Rede fluvial 
Projeto de melhoria de 
Acessibilidades 
N.º de vias intervencionadas 
Taxa de execução de Novas vias 
propostas 

Transportes 

A revisão do PDM permitirá sistematizar, 
hierarquizar e estabelecer prioridades na 
disponibilização de uma rede de transportes coletivos 
estruturada e coerente que favoreça a estrutura e o 
ordenamento do território, garantindo a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

- 

Competitividade 
de 

Desenvolvimento 
Regional 

Espaços de Atividades 
Económicas  

A execução das propostas da revisão do PDM de 
Caminha permitirá a implementação de políticas de 
estruturação, infraestruturação e qualificação dos 
espaços de atividades económicas que, por sua vez, 
motivará a atração e fixação de mais unidades 
empresariais e de mais investimento e gerará maior 
capacidade de emprego. 

- 

Taxa de ocupação dos espaços 
de atividades económicas  
Serviços instalados nos espaços de 
atividades económicas  
Atividades económicas instaladas 
no concelho 
Empresas instaladas em Espaços 
de Atividades Económicas 

População residente, segundo a 
qualificação académica 

Estes indicadores apresentam alguma independência 
relativamente ao processo de elaboração do PDM. No 
entanto é expectável que a implementação do PDM 
induza sobre eles dinâmicas positivas. 

Evolução da População Ativa por 
Atividades Económicas 

A dinâmica empresarial esperada com a capacidade de 
atração e fixação de novos investimentos no município 
irá produzir efeitos positivos na criação de emprego e 
na atração e fixação de novas populações. Serão assim 
esperados efeitos positivos no aumento da população 
ativa e empregada, diminuição da taxa de desemprego 
e no aumento de oportunidades de realização de ações 
de formação profissional, ou mesmo, na criação de 
estruturas vocacionadas exclusivamente para esse fim. 

Taxa de Atividade 

Taxa de Desemprego 

Estruturas de apoio à formação 
profissional 
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Domínio Indicadores Efeitos Esperados Positivos Efeitos Esperados Negativos 

Qualidade de Vida 

Lista de intervenções de 
valorização paisagística/ambiental 

A proposta de revisão do PDM de Caminha integra 
preocupações ambientais e paisagísticas, identificadas 
essencialmente através da opção estratégica 4 
(Preservação do Património Natural e Cultural do 
Concelho) que dá especial ênfase às áreas integradas 
naturais existentes no município. Nesse sentido espera-
se que a revisão do PDM possa contribuir para a 
dinamização de projetos de valorização paisagística e 
ambiental e para a execução prevista de uma rede de 
percursos temáticos e de ciclovias que proporcionem 
condições de qualidade no processo de fruição da 
paisagem e dos valores naturais. Efeito significativo. 

- 

Lista de projetos/intervenções de 
qualificação no espaço público 

A proposta de revisão do PDM de Caminha integra 
preocupações com a qualificação do espaço público, 
nomeadamente ao prever um conjunto de objetivos 
estratégicos que irão permitir uma melhor coesão 
territorial e uma melhoria dos sistemas urbanos e das 
acessibilidades e mobilidades internas. Efeito 
significativo. 

- 

Equipamentos de utilização 
coletiva 

A aposta na qualificação urbana e na coesão social e 
territorial já assumida pelo município conduzirá à 
manutenção e ampliação da rede de equipamentos de 
utilização coletiva que no caso de Caminha é 
caracterizada por ser diversificada, territorialmente 
distribuída e de qualidade significativa. 

- 

(-) Não são esperados efeitos negativos resultantes do processo de revisão do PDM de Caminha sobre os indicadores  
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Pela análise do quadro anterior, verifica-se que os objetivos do plano terão um efeito positivo sobre a 

maioria dos indicadores definidos para este FCD.  

 

5.4.3.2. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de 

Caminha e os objetivos de sustentabilidade do Quadro de Referência Estratégico 

 

Neste Fator Crítico para a Decisão promove-se a análise dos efeitos esperados do planeamento e execução 

da Proposta de revisão do PDM de Caminha, o qual visa, essencialmente, desenvolver e criar espaços 

estruturados e infraestruturados, com capacidade para potenciar e dinamizar a economia local, 

melhorando a qualidade de vida das suas populações e fomentando a organização espacial do território. A 

execução da revisão do PDM de Caminha integra princípios de sustentabilidade que se articulam, 

perfeitamente, com os instrumentos de política regional e nacional, nomeadamente, no Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Norte. 

A integração destas preocupações no processo de revisão do PDM de Caminha e o consequente processo 

de execução e de implementação produzirá efeitos nas dinâmicas de desenvolvimento, quer a nível 

urbanístico, como ambiental e socioeconómico. Com o intuito de verificar como a proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal de Caminha contribui para a concretização de metas e objetivos de 

sustentabilidade definidos nos diferentes instrumentos de referência estratégicos considerados relevantes 

para este FCD, foi realizada a análise que se concretiza no quadro que se segue. 

Os resultados reportam-se apenas aos objetivos sobre os quais se verifica um efeito positivo (+) ou 

negativo (-), permitindo reconhecer potenciais conflitos para os quais se deverá avaliar a possibilidade de 

introduzir medidas de mitigação. 
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Quadro 5.4.3.2.1. – Contribuição da proposta da revisão do PDM de Caminha para o alcance dos objetivos de sustentabilidade do QRE, no âmbito do FCD – 
Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade 

QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade 

PN
PO

T
 

Conservar e valorizar a biodiversidade e o património 
natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável 
os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar 
os riscos 

+ 

A proposta de plano evidencia uma preocupação de conciliação entre os 
sistemas construídos e os sistemas naturais ao delimitar áreas, valores e 
sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços, 
bem como ao definir e conciliar uma Estrutura Ecológica Municipal.  

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e 
reforçar as infraestruturas de suporte à integração e à coesão 
territoriais 

+ 

A proposta de plano define espaços destinados à implantação e 
desenvolvimento de atividades económicas e recorre ainda à localização 
estratégica destas atividades promovendo uma maior competitividade ao 
estabelecer parcerias na criação de parques empresariais intermunicipais. 

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 
Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação 
e comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos 
cidadãos, empresas e administração pública 

+ A revisão do PDM tem como principal objetivo equilibrar as expectativas e 
estratégias de desenvolvimento municipal e as orientações contidas nos 
principais documentos orientadores para a definição de opções de política. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, 

promovendo a participação informada, ativa e responsável 
dos cidadãos e das instituições 

+ 

E
N

D
S 

Preparar Portugal para a “Sociedade de Conhecimento” + A proposta de plano integra estas preocupações ao definir como objetivos 
estratégicos a promoção da sustentabilidade do território com base nos 
recursos territoriais, ambientais e sinergias existentes; a promoção do 
desenvolvimento social do concelho; a promoção de condições de utilização 
sustentável do solo, do ar e dos recursos hídricos, tendo em consideração os 
efeitos decorrentes das alterações climáticas; a preservação do património; a 
proteção e salvaguarda dos valores naturais, nomeadamente associados ao 3 
Sítios Rede Natura e à Zona de Proteção Especial. 

Crescimento sustentado e competitividade à escala global + 
Melhor Ambiente e Valorização do Património + 

Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social + 

Melhor conectividade internacional do país e valorização 
equilibrada do território + 

E
N

C
N

B
 

Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o 
património natural, bem como a monitorização de espécies, 
habitats e ecossistemas 

+ 
A proposta de plano e de modelo territorial procuram integrar estas 
preocupações, evidenciando um equilíbrio com o sistema biofísico, 
integrando-o e fazendo-o parte determinante do processo de 
desenvolvimento estratégico municipal. 

Desenvolver em todo o território nacional ações específicas 
de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como 
de salvaguarda e valorização do património paisagístico e 
dos elementos notáveis do património geológico, 
geomorfológico e paleontológico 

+ 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade 

Promover a integração política de conservação da natureza e 
do princípio da utilização sustentável dos recursos 
biológicos na política de ordenamento do território e nas 
diferentes políticas sectoriais 

+ 

Promover a educação e a formação em matéria de 
conservação da natureza e da biodiversidade + 

Assegurar a informação, sensibilização e participação do 
público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil + 

E
N

G
IZ

C
 Conservar e valorizar os recursos e o património natural, 

paisagístico e cultural 
 

+ A proposta de plano e de modelo territorial procuram integrar estas 
preocupações subjacentes à ENGIZC Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos 

de natureza ambiental, social e económica + 

PE
C

 -G
N

 

Promover o relacionamento transfronteiriço em instrumento 
fundamental de transformação dos territórios fronteiriços em 
novos espaços de desenvolvimento 

+ 

A proposta de plano pretende promover e potenciar o relacionamento 
transfronteiriço, apostando no aumento da competitividade da região. 

Valorizar e promover a competitividade do tecido produtivo 
da Euro-região através do conhecimento e da inovação + 

Converter a Euro-região num território mais atrativo 
impulsionando os sistemas básicos de transporte e 
acessibilidade e reforçando as sinergias entre crescimento e 
desenvolvimento sustentado 

+ 

E
N

M
 

Concretizar o potencial económico, geoestratégico e 
geopolítico do território marítimo nacional, tornando o 
MarPortugal num ativo com benefícios económicos, sociais 
e ambientais permanentes 

+ 

A proposta de plano procura integrar estas preocupações subjacentes à 
ENM. 

Criar condições para atrair investimento, nacional e 
internacional, em todos os setores da economia do mar, 
promovendo o crescimento, o emprego, a coesão social e a 
integridade territorial, e aumentando, até 2020, a 
contribuição direta do setor Mar para o PIB nacional em 
50% 

+ 

Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e 
como parte incontornável da PMI e da estratégia marítima 
da UE, nomeadamente para a área do Atlântico 

+ 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade 

PD
R

 2
02

0 Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal + 
A proposta de plano reconhece a importância dos recursos agrícolas e 
florestais, propondo usos sustentáveis que potenciem o desenvolvimento 
municipal. 

Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos 
recursos naturais + 

Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais + 

PR
N

 - 
20

00
 

Introdução de significativas inovações relativamente ao 
PRN85, potenciando o correto e articulado funcionamento 
do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de 
potencialidades regionais, a redução do custo global dos 
transportes rodoviários, o aumento da segurança da 
circulação, a satisfação do tráfego internacional e a 
adequação da gestão da rede 

+ 

A proposta de plano contribui positivamente para o alcance deste objetivo 
uma vez que apresenta como objetivo estratégico a promoção da equidade 
territorial com níveis adequados de serviço às populações e acessibilidades 
qualificadas. 

PE
PS

 

Prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas 
funções + 

A proposta de plano contribui positivamente, uma vez que apresenta como 
objetivo estratégico a promoção da sustentabilidade do território com base 
nos recursos territoriais, ambientais e sinergias existentes. 

Reabilitar os solos degradados, garantindo um nível de 
funcionalidade mínimo coerente com a sua utilização atual e 
prevista, tendo assim igualmente em conta os custos da 
reabilitação do solo 

+ 

PS
R

N
20

00
 

Estabelecer um conjunto de orientações estratégicas para a 
gestão do território das ZPE e Sítios considerando os valores 
naturais que nele ocorrem, com vista a garantir a sua 
conservação a médio e longo prazo 

+ 

A proposta de plano integra estas preocupações ao definir como objetivo 
específico a proteção e valorização do Ambiente. A presença de valores 
naturais associados aos diversos locais classificados ao abrigo do Plano 
Sectorial da Rede Natura, nomeadamente os Sítios de Interesse Comunitário 
Litoral Norte, Rio Minho e Serra de Arga; e a Zona de Proteção Especial do 
Estuário dos Rios Minho e Coura determinam a necessidade de promover a 
utilização sustentável dos recursos presentes. 

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores 
naturais das ZPE e Sítios, orientando a uma macro-escala a 
fixação dos usos e o regime de gestão compatíveis com a 
utilização sustentável do território a efetuar, posteriormente, 
através da inserção das normas e orientações nos 
instrumentos de gestão territorial que vinculam diretamente 
os particulares (planos municipais e planos especiais de 
ordenamento do território 

+ 

Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função 
das respetivas caraterísticas e prioridades de conservação, a 
definir nos planos de ordenamento que vinculam as 
entidades privadas, nos quais deverão ser fixados e zonados 
os usos do território e os regimes de gestão, com vista à 
utilização sustentável do território 

+ 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade 

PR
O

F 
A

M
 

Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da 
área florestal ardida + 

A proposta de plano da revisão do PDM tem uma contribuição positiva para 
o alcance destes objetivos, uma vez que os planos sectoriais prevalecem 
sobre os planos municipais de ordenamento do território. 

Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das 
áreas públicas e privadas com especial atenção para a 
planificação e gestão de Áreas Protegidas 

+ 

Estimular o aumento da área de espaços florestais com 
dimensão apropriada à gestão florestal profissional + 

Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas 
de pastagem + 

Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao 
recreio e lazer + 

PO
O

C
 - 

C
E

 

O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicos 
da orla costeira + 

A proposta de plano contribui positivamente, uma vez que apresenta como 
objetivo estratégico a promoção da sustentabilidade do território com base 
nos recursos territoriais, ambientais e sinergias existentes. 

A classificação das praias e a regulamentação do seu uso 
balnear + 

A valorização e qualificação das praias consideradas 
estratégicas por motivos ambientais ou turísticos + 

A orientação do desenvolvimento de actividades específicas 
da orla costeira + 

A defesa e conservação da natureza + 

PR
O

T
-N

  

Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do 
programa nacional da política de ordenamento do território e 
dos planos sectoriais 

+ 

Os objetivos da revisão do PDM de Caminha preveem a organização 
territorial do concelho num contexto regional, evidenciando uma 
preocupação relativa ao modelo de povoamento urbano existente, 
considerando essencial “Conter o modelo de povoamento urbano difuso a 
partir da definição das áreas capazes de garantir a expansão urbana 
correspondentes às localizações próximas dos aglomerados para otimização 
das infraestruturas e dos equipamentos existentes, reforçando em 
simultâneo a continuidade morfológica das aglomerações preexistentes”. 
Evidencia ainda uma preocupação relativamente à gestão eficiente do 
património natural e construído ao definir como opções estratégicas a 
valorização e preservação dos recursos naturais e culturais.  

Traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de 
desenvolvimento económico e social sustentável formulados 
no plano de desenvolvimento regional 

Equacionar as medidas tendentes à atenuação das 
assimetrias de desenvolvimento intra-regionais 

Servir de base à formulação da estratégia nacional de 
ordenamento territorial e de quadro de referência para a 
elaboração dos planos especiais, intermunicipais e 
municipais de ordenamento do território 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade 

PM
D

FC
I-

C
 

Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais + A proposta de revisão do plano em análise está em consonância com o 
objetivo do PROF-AM, uma vez que refere a necessidade de se prevenir e 
minimizar os riscos ambientais e promover condições de utilização 
sustentável do solo, do ar e dos recursos hídricos, tendo em consideração os 
efeitos decorrentes das alterações climáticas. 

Reduzir a incidência dos incêndios + 
Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão dos 
incêndios + 

PM
E

PC
-C

 

Promover as condições e os meios considerados 
indispensáveis para a minimização dos efeitos nefastos de 
um acidente grave ou catástrofe 

+ 
A proposta de revisão do plano em análise está em consonância com o 
objetivo do PME uma vez que refere a necessidade de se prevenir e 
minimizar os riscos ambientais e promover condições de utilização 
sustentável do solo, do ar e dos recursos hídricos, tendo em consideração os 
efeitos decorrentes das alterações climáticas. 

Definir os modos de atuação do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, agentes de proteção civil e entidades que 
apoiam a proteção civil 

+ 

Disponibilizar à população informação através de ações de 
sensibilização com o objetivo de as instruir para a 
autoproteção e formas de agir perante uma emergência 

+ 
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A elaboração e execução da revisão do PDM de Caminha permite uma melhor e mais adequada 

organização territorial ao estabelecer e desenhar uma estrutura de desenho urbano coerente e 

integrada e permite, ainda, definir um conjunto de regras urbanísticas que orientarão as 

condições de uso e ocupação do território, bem como a programação faseada das redes de 

infraestruturas gerais, garantindo, assim, a racionalização ótima do espaço e dos meios 

disponíveis de investimento público.  

Espera-se, assim, do processo de implementação da revisão do PDM de Caminha, uma 

contribuição positiva no alcance das metas estratégicas do QRE, no que diz respeito ao fator 

crítico “Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade”. O PDM 

terá, ainda, como principais contributos: 

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

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

presentes no contexto regional. 

b) uma distribuição mais equilibrada e mais qualificada, das diversas funções de um 

território.  

 

5.4.4. Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Caminha 

A análise de oportunidades e ameaças previstas com a execução da proposta de revisão do PDM 

de Caminha (suportada pela análise anterior dos efeitos esperados) é apresentada de forma 

sumária no Quadro 5.4.4.1, evidenciando as questões que decorrem dos principais impactes 

significativos, positivos e negativos, produzidos pela referida proposta. 

 
Quadro 5.4.4.1. – Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 
Caminha no que respeita ao FCD – Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e 
Competitividade 

Oportunidades Ameaças 
 Melhoria do estado de ordenamento do território 

contribuindo para um maior equilíbrio entre os 
diversos usos e funções e o sistema biofísico 

 Possibilidade de executar um desenho urbano 
estruturado, coerente e atrativo  

 Área florestal de grande importância natural e 
socioeconómica  

 Criação e requalificação de espaços vocacionados 
para a instalação de atividades económicas 
estruturados e infraestruturados 

 Promoção de uma capacidade atrativa do município 
no que respeita aos seus valores naturais 

 Diminuição da população residente 
 Tendência para a desertificação dos 

aglomerados populacionais mais isolados 
 Aumento dos níveis de impermeabilização do 

solo 
 Baixa capacidade de atração de população e 

novas atividades empresariais 
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No que diz respeito a este fator crítico as ameaças prendem-se essencialmente com a diminuição 

da população residente que se tem vindo a verificar. Além disso, apenas se destaca a 

necessidade de se inutilizar algum solo classificado como rústico, pela necessidade de criar 

novas áreas urbanizadas o que, por sua vez, irá aumentar os níveis de impermeabilização do 

solo. 

No entanto os potenciais efeitos positivos significativos resultantes do processo de revisão do 

PDM de Caminha (analisados anteriormente neste FCD) permitem criar oportunidades para o 

concelho ao nível do ordenamento, desenvolvimento regional e competitividade.  

Do ponto de vista do ordenamento territorial, o balanço entre as ameaças e as oportunidades é 

favorável à proposta de elaboração de revisão do PDM de Caminha uma vez que potencia a 

organização espacial do território e contribui para uma afirmação da competitividade da base 

económica local, indo de encontro às metas e orientações estratégicas propostas pelos diferentes 

programas e políticas de âmbito nacional, regional e local.  

 

5.4.5. Diretrizes para Seguimento 

 

As diretrizes de seguimento constituem orientações ou recomendações que podem contribuir 

para o acompanhamento dos efeitos da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha, no que respeita ao ordenamento do território, e que melhor integram os princípios e 

objetivos da sustentabilidade. É desejável que o processo de avaliação e monitorização da 

execução e implantação da proposta deva constituir um processo contínuo e continuado ao 

longo do tempo.  

Neste contexto, com base nos indicadores identificados e nos efeitos previsíveis que a 

implementação da proposta de revisão do plano pode ter sobre estes, sugerem-se algumas 

recomendações para que a proposta possa contribuir de forma positiva para o alcance dos 

objetivos de sustentabilidade definidos para o FCD “Ordenamento do Território 

Desenvolvimento Regional e Competitividade”: 

 Garantir e incentivar a afirmação de uma imagem urbana agradável e atrativa onde a 

qualidade dos espaços públicos, a linguagem arquitetónica e as caraterísticas 

tipomorfológicas do edificado, o acesso aos principais equipamentos de utilização 

coletiva e acesso a todas as infraestruturas, constituam elementos marcantes da 

qualidade do espaço; 
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 Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos espaços 

públicos; 

 Controlar a edificabilidade no Solo Rústico e a instalação de funções que possam 

revelar incompatibilidades com a promoção e valorização do espaço agrícola; 

 Criar condições que promovam a fixação da população jovem no concelho, 

nomeadamente em termos de emprego; 

 Criar condições para a fixação de empresas no concelho, disponibilizando todas as 

infraestruturas e, em especial, as ambientais e as tecnológicas; 

 Garantir boas condições de acessibilidade para todos em todos os edifícios que instalem 

serviços direcionados para o público; 

 Fomentar a organização de ações de formação profissional bem como a sua frequência, 

nas áreas de maior necessidade e em articulação com as necessidades sentidas pelo 

tecido empresarial local; 

 Promover políticas de qualificação progressiva da população ativa desempregada;  

 Desenvolver ações de sensibilização para a proteção da floresta; 

 Promover a conservação e valorização da biodiversidade e do património natural, 

nomeadamente o território integrado na Rede Natura; 

 Definir orientações para um adequado ordenamento agrícola e florestal do território, 

bem como de salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas protegidas ou 

classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes; 

 Estabelecer um correto ordenamento, utilização e gestão do território do município 

criando espaços urbanos e urbanizáveis devidamente estruturados e infraestruturados, 

que reflitam um equilíbrio e o respeito pelo sistema biofísico. 

Concluindo, espera-se que a proposta de revisão do PDM de Caminha contribua para promover 

níveis de dinâmica e de desenvolvimento económico municipal desejáveis, potenciando os 

fatores e as oportunidades de desenvolvimento que decorrem da localização geográfica do 

município, do quadro de acessibilidades existente e programadas, da tradição e da dinâmica 

industrial e empresarial e da recente aposta na qualificação e valorização dos seus valores 

paisagísticos e ambientais.  
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5.5. FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO – BIODIVERSIDADE E 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

5.5.1. Descrição do Fator Crítico para a Decisão e seus objetivos 

A execução de um Plano Municipal de Ordenamento do Território assenta em opções de 

natureza estratégica, que deverão ser suportadas pelas orientações de instrumentos de referência 

estratégica (QRE), que refletem as indicações de um conjunto de políticas sectoriais de âmbito 

nacional, regional e municipal, e cuja implementação local deve constituir um desígnio de 

sustentabilidade municipal. Neste contexto, para a conservação e valorização da biodiversidade, 

e do património natural no geral, interessa focar estrategicamente a avaliação num conjunto de 

matérias consideradas significativas para a prossecução das políticas de natureza ambiental, com 

particular incidência nas de conservação da biodiversidade, tomando em consideração os 

valores naturais mais significativos presentes no território municipal e o seu enquadramento no 

contexto mais regional. 

Neste contexto definiram-se vários domínios de avaliação para o Fator Crítico de Decisão em 

análise “Biodiversidade e Conservação da Natureza” (Quadro 5.5.1.1), para os quais se 

apresentam os respetivos objetivos de sustentabilidade que surgem enquadrados nas orientações 

e objetivos estratégicos definidos nos diversos instrumentos que constituem o Quadro de 

Referência Estratégico definido no Capítulo 5.1. 

 
Quadro 5.5.1.1. – Domínios de avaliação definidos para o FCD – Biodiversidade e Conservação da 
Natureza e respetivos objetivos de sustentabilidade  

Domínio Objetivos de sustentabilidade 

Conservação da 
Natureza, 

Biodiversidade e 
Paisagem 

 Manter a biodiversidade, evitando perdas irreversíveis em áreas 
classificadas 
 Reabilitação de habitats e de espécies em áreas classificadas 
 Assegurar a gestão sustentável de locais chave para a conservação de 
determinadas espécies, bem como dos processos ecológicos associados em 
áreas classificadas 
 Evitar prejuízos em áreas classificadas, sítios geológicos e sobre  espécies 
protegidas 
 Controlar a proliferação de espécies não indígenas invasoras 
 Recuperação de situações de passivo ambiental 
 Promover a valorização e assegurar a conservação do património natural, 
e paisagístico, em áreas classificadas  

Estrutura Ecológica 
Municipal 

 Favorecer o contínuo natural de suporte biofísico à biodiversidade 
 Garantir a proteção e conservação dos recursos hídricos 
 Área marginal sujeita a proteção/requalificação 

Gestão e Valorização 
da Conservação da 

Floresta 

 Promover a gestão sustentável e a conservação da floresta 
 Fomentar oportunidades de fruição sustentável em áreas naturais 

florestadas 
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A importância dos valores naturais presentes no concelho de Caminha está patente no 

reconhecimento a nível nacional e internacional de áreas naturais com interesse para a 

conservação da natureza que integram o Sistema Nacional de áreas Classificadas.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Junho (alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro), que estabelece o regime jurídico da 

conservação da natureza e da biodiversidade “a política de conservação da natureza e da 

biodiversidade enfrenta o desafio de se assumir como um serviço público que garanta a gestão 

ambiental do território, num quadro de valorização do património natural e de adequado 

usufruto do espaço e dos recursos.”. 

O concelho de Caminha constitui-se como um território que apresenta um vasto e rico 

património natural (designadamente pela presença dos elementos naturais que integram a área 

classificada como Zona de Proteção Especial do Estuário dos Rios Minho e Coura e o Sítio de 

Interesse Comunitário da Serra d’ Arga, o Sítio do Rio Minho e o Sítio do Litoral Norte que 

integram a Rede Natura 2000). 

Este Fator Crítico de Decisão tem como objetivo de sustentabilidade assegurar a gestão 

sustentável dos habitats de determinadas espécies com importância para a conservação a 

natureza no nosso território (ameaçadas de se extinguirem), bem como dos processos ecológicos 

associados - evitar prejuízos em áreas classificadas, e fomentar oportunidades de fruição 

sustentável em áreas naturais, mantendo a biodiversidade e evitando perdas irreversíveis. 

No âmbito do presente Fator Crítico de Decisão pretende-se realizar uma análise de natureza 

estratégica, promovendo a avaliação dos impactes decorrentes das opções estratégicas 

preconizadas no plano em domínios considerados pertinentes para a proteção e valorização do 

património natural de acordo com critérios de sustentabilidade determinados, nomeadamente 

com base nas orientações dos instrumentos de referência estratégica definidos para o FCD. 

Neste contexto, e como enquadramento refletido nos diferentes instrumentos que integram o 

Quadro de Referência Estratégico da revisão do PDM de Caminha, definem-se os domínios de 

avaliação para o FCD “Biodiversidade e Conservação da Natureza”, apresentando-se no 

Quadro 5.5.1.2. os respetivos critérios de avaliação, seguidos dos indicadores (Quadro 8) que 

expressam o nível de pormenorização da análise estratégica a efetuar, mediante o 

reconhecimento da natureza de informação disponível. 

https://dre.pt/application/file/70698029
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Quadro 5.5.1.2. - Domínios de avaliação definidos para o FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza, respetivos critérios de avaliação e indicadores  
FCD Domínio de Avaliação Critério de Avaliação Indicadores Unidade Fonte 

B
io

di
ve

rs
id

ad
e 

e 
C

on
se

rv
aç

ão
 d

a 
N

at
ur

ez
a 

Conservação da 
Natureza, Biodiversidade 

e Paisagem 

Manutenção do Património 
Natural e Biodiversidade em 
áreas do SNAC 

Área do município integrada no Sistema Nacional de 
Áreas Classificadas Tipo, ha e % RCM n.º 115-A/2008 e 

ICNF 

Espécies ameaçadas e protegidas N.º e espécie / tipo RCM n.º 115-A/2008, 
ICNF e CMC 

Habitats  N.º e tipo RCM n.º 115-A/2008, 
ICNF e CMC 

Espécies e habitats alvo de orientações de gestão com 
ocorrência no Município  N.º e tipo RCM n.º 115-A/2008, 

ICNF e CMC 
Número de ações e área objeto de intervenções de 
gestão ativa em espaços classificados N.º e tipo RCM n.º 115-A/2008, 

ICNF e CMC 
Planos de gestão e ações de conservação de espécies 
e habitats  N.º e espécie / tipo RCM n.º 115-A/2008, 

ICNF e CMC 

Valorização do património 
natural em áreas do SNAC 

Ações de fiscalização N.º e tipo GNR/SEPNA 
Áreas de distribuição das espécies não indígenas 
invasoras ha CMC 

Área abrangida por ações de controlo de espécies não 
indígenas* ha CMC 

Concretização das propostas de recuperação de áreas 
degradadas* N.º ICNF 

Centro de interpretação da natureza N.º CMC 
Trilhos de interpretação devidamente equipados e 
sinalizados N.º e tipo CMC 

Dinâmicas de turismo de natureza N.º e tipo ICNF 

Estrutura Ecológica 
Municipal 

Promoção do contínuo 
natural através da 
delimitação da Estrutura 
Ecológica Municipal 

Área da Estrutura Ecológica Municipal Tipo e ha CMC 

Categorias/Sistemas que compõem a Estrutura 
Ecológica Municipal Tipo e ha CMC 

Ações de recuperação do estado da Galeria ripícola N.º e tipo CMC 
Ações de recuperação da floresta com espécies 
autóctones* N.º e tipo CMC 

Gestão e Valorização da 
Conservação da Floresta 

Promoção da gestão 
sustentável da floresta  Área florestal arborizada por espécie e matos ha CMC 
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FCD Domínio de Avaliação Critério de Avaliação Indicadores Unidade Fonte 

Zonas de Intervenção Florestal N.º e ha CMC 

Planos de Gestão Florestal N.º CMC 

Equipamentos florestais de recreio ha CMC 

(RCM – Resolução de Conselho de Ministros; ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; CMC – Câmara Municipal de Caminha; GNR/SEPNA - Guarda Nacional 
Republicana/Serviço de Proteção da Natureza) 
*- Indicador decorrente da proposta de revisão do PDM, sendo apenas analisado na avaliação da implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha 
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Constitui objetivo de análise no presente FCD - Biodiversidade e Conservação da Natureza - a 

avaliação dos impactes de natureza estratégica decorrentes da execução das opções da proposta 

de revisão do PDM de Caminha sobre um conjunto de domínios, que se revelam importantes 

para a conservação e valorização do património natural do território em causa, designadamente: 

Áreas Classificadas; Estrutura Ecológica Municipal; e Gestão, Conservação e Valorização da 

Floresta. 

No âmbito do presente FDC - Biodiversidade e Conservação da Natureza - pretende-se efetuar 

um diagnóstico da situação atual dos valores naturais, com significativo valor para a 

conservação da natureza e da biodiversidade, no município de Caminha com especial enfoque 

na área abrangida pela Área Classificada, usando, sempre que a informação disponível o 

permitiu, os domínios de avaliação e indicadores apresentados no Quadro 5.5.1.2. 

É igualmente objetivo da AAE analisar as oportunidades e riscos sobre os valores naturais 

identificados que poderão decorrer da aplicação da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal. 

 

5.5.2. Situação Existente e Análise de Tendências 

Neste capítulo, no âmbito do presente FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza, tendo 

por base os indicadores definidos em fase de Relatório de Fatores Críticos bem como as 

considerações/sugestões apresentadas pelas ERAE, em sede de consulta pública, promove-se 

uma caraterização da situação atual do território do município de Caminha, efetuando-se 

igualmente uma análise de tendências relativa a cada um dos domínios de análise propostos e 

expressos no quadro anterior, sem contudo considerar a atual proposta de revisão do PDM 

conforme metodologia recomendada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2007). 

 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

Domínio de Avaliação: Conservação da Natureza, Biodiversidade e Paisagem 

Área do município integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (instituído pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

Junho, diploma que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da 

biodiversidade, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro) é 

constituído pelas Áreas Protegidas, integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, pelas 

áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, e ainda por outras áreas classificadas ao 

abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (como por exemplo 

Biótopos Corine, Importante Bird Areas, ou Sítios Ramsar). O Sistema Nacional de Áreas 

https://dre.pt/application/file/70698029
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Classificadas integra desta forma áreas consideradas nucleares para a conservação da natureza e 

da biodiversidade. 

Áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 

No concelho de Caminha (Quadro 5.5.2.1), o património natural, de reconhecido valor para a 

conservação da natureza e da biodiversidade, foi integrado em três Sítios de Importância 

Comunitária (SIC) e numa Zona de Proteção Especial (ZPE), designadamente: 

 Sítio de Interesse Comunitário do Litoral Norte (PTCON0017) – Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho; 

 Sítio de Interesse Comunitário do Rio Minho (PTCON0019) – Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto; 

 Sítio de Interesse Comunitário da Serra de Arga (PTCON0039) - Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho; 

 Zona de Proteção Especial do Estuário dos Rios Minho e Coura (PTZPE0001) - 

Decreto de Lei n.º 384-B/99 de 23 de Setembro de 1999. 

O quadro seguinte apresenta a área ocupada pelos Sítios de Interesse Comunitário (SICs) e Zona 

de Proteção Especial (ZPE) classificados no contexto da Rede “Natura 2000” presentes na área 

do concelho de Caminha 

 
Quadro 5.5.2.1. - Área ocupada pelos Sítios de Interesse Comunitário (SICs) e Zona de Proteção 
Especial (ZPE) classificados no contexto da Rede “Natura 2000” presentes na área do concelho de 
Caminha 
 SICs / ZPE (REDE - NATURA 2000) 
 Sítio “Litoral 

Norte” 
Sítio “Rio 
Minho” 

Sítio “Serra de 
Arga” 

ZPE “Estuários dos 
Rios Minho e Coura” 

Área (ha) 392 1429 1891 956,10 
% no concelho 14 31 42 28 

 

SÍTIOS DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

A figura seguinte apresenta a área ocupada pelos três Sítios de Interesse Comunitário referidos 

anteriormente, presentes na área do concelho de Caminha.  
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Figura 5.5.2.1. - Área ocupada pelos Sítios de Interesse Comunitário (SICs), presentes na área do 

concelho de Caminha 

 

Sitio Rio Minho (PTCON0019) 

A área classificada como Sítio de Importância Comunitária do Rio Minho (SIC) – PTCON0019 

constitui-se com uma estrutura linear, dominada pelo Rio Minho. Ao longo do vale predomina a 

agricultura de regadio em pequenas parcelas, intercalada por usos florestais dispersos, dominado 

por pinheiro bravo, com ocorrência significativa de sebes, matas e matos, originando um 

mosaico diverso.  

Este Rio é muito importante para a conservação de espécies piscícolas migradoras, sendo a sua 

bacia uma das duas no país onde o salmão (salmo salar) ainda ocorre, representando a maior 

sub-população desta espécie, embora o número de indivíduos seja extremamente baixo. De 

salientar, ainda, a ocorrência de sável (Alosa alosa), savelha (Alosa fallax), lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus) e panjorca (Rutilus arcasii). Destacam-se também algumas espécies de 

mamíferos associados ao meio aquático e vegetação ribeirinha, como a Lontra (Lutra lutra) e a 

toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus). Embora a presença desta última não esteja 

confirmada para o próprio rio Minho, está confirmada em vários afluentes importantes, o que 

indicia a elevada importância deste sítio como habitat e corredor ecológico para esta espécie. O 

Sítio reúne um conjunto de habitats húmidos de elevada importância ecológica, incluindo matas 

ripícolas dominadas por Alnus glutinosa e Salix spp. (91E0*), comunidades permanentes de 

leitos de cheia rochosos (6160), juncais e sapais, destacando-se um extenso complexo sapal-

juncal junto à foz do rio Coura (1320, 1330), e uma zona estuarina (1130) de cariz atlântico. 
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Sitio Serra de Arga (PTCON0039) 

Este sítio apresenta uma forte expressividade em termos de afloramentos rochosos siliciosos, 

frequentemente com vegetação pioneira crassifólia (8230), pouco intervencionada e com uma 

reduzida atividade agrícola. É uma importante zona de conservação da toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus) em Portugal, por incluir grande parte da pequena bacia hidrográfica 

litoral do Rio Âncora que constitui uma zona marginal da área de distribuição da espécie, 

albergando no entanto populações reduzidas e ameaçadas. Importante também para a 

conservação de espécies piscícolas migradoras sendo de salientar o salmão. 

Esta área constitui a zona mais ocidental da área de distribuição do lobo em Portugal, 

sobrepondo-se nomeadamente à área ocupada por uma alcateia cuja situação se tem vindo a 

agravar ao longo dos últimos anos. 

Sitio Litoral Norte (PTCON0017) 

Compreende a faixa litoral dos Concelhos de Caminha, Viana do Castelo e Esposende (2048 ha 

– 81% área terrestre e 19% de área marinha). Parte da área do sítio sobrepõe-se aos limites do 

Parque Natural do Litoral Norte e confina com a zona de proteção especial do estuário do Rio 

Minho e com os Sítios de Importância Comunitária Rio Minho e Rio Lima (Rede Natura). De 

salientar, no entanto, que o Parque Natural do Litoral Norte e o SIC Rio Lima não integram área 

afeta ao concelho de Caminha. 

Encontra-se aqui representado o cordão dunar mais extenso e mais bem conservado do espaço 

Atlântico de Portugal, ocorrendo nesta área pelo menos duas populações de Jasione Lusitânica, 

único local na Região Biogeográfica Atlântica. 

Zona de Proteção Especial do Estuário dos Rios Minho e Coura 

A ZPE do estuário dos Rios Minho e Coura engloba os concelhos de Valença, Vila Nova de 

Cerveira e Caminha numa área total de 3392,92ha, sendo a área correspondente ao concelho de 

Caminha de 956,10ha, constituindo cerca de 8% do concelho e 28% da ZPE no concelho. A 

constituição desta ZPE teve como principal objetivo conservar e proteger aquele que é o mais 

característico e particular estuário da região Norte, com importantes manchas de vegetação 

ribeirinha que albergam uma avifauna muito diversificada, constituindo também local de 

passagem migratória para passeriformes, para além de possuir um conjunto de zonas húmidas 

com vegetação arbórea densa e um extenso complexo sapal – juncal junto à foz do rio Coura. 

O estuário dos Rios Minho e Coura reúne um conjunto de habitats húmidos de elevada 

importância ecológica incluindo águas estuarinas, bancos de vasa e de areia, sapais, matas 

ripícolas, caniçais e juncais. Na zona central do estuário a velocidade do fluxo diminui 
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permitindo a acumulação de depósitos sedimentares e a formação de ilhas, que são utilizadas 

para exploração agrícola e pecuária.  

A figura seguinte apresenta a área ocupada pela Zona de Proteção Especial, presente na área do 

concelho de Caminha.  

 

Figura 5.5.2.2. - Área ocupada pela Zona de Proteção Especial (ZPE), presente na área do concelho de 

Caminha 

 

Espécies ameaçadas e protegidas 

No Anexo II da Diretiva Habitats estão listadas as espécies animais e vegetais de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de Zonas Especiais de Conservação. No 

Anexo IV da mesma Diretiva estão listadas as espécies animais e vegetais de interesse 

comunitário que exigem uma proteção rigorosa. O Anexo V lista as espécies animais e vegetais 

de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de 

medidas de gestão.  

No quadro seguinte encontram-se listadas as espécies da flora vascular (Anexo II, IV e V da 

Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 2000 incluída no município de Caminha. 

 
Quadro 5.5.2.2. - Espécies da Flora Vascular (Anexo II, IV e V da Diretiva Habitats), presentes na Rede 
Natura 2000 incluída no município de Caminha 

Denominação Anexo (Diretiva Habitats) 
Jasione maritima var. sabularia (=J. lusitânica) II, IV 
Narcissus triandrus IV 
Ruscus aculeatus V 
Narcissus bulbocodium V 
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No quadro seguinte encontram-se listadas as cinco espécies da Brioflora (Anexo II e V da 

Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 2000 incluída no município de Caminha. 

 
Quadro 5.5.2.3. - Espécies da Brioflora (Anexo II e V da Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 
2000 incluída no município de Caminha 

Denominação Anexo (Diretiva Habitats) 
Sphagnum subnitens  V 
Sphagnum tenellum  V 
Sphagnum inundatum Russow - 
Sphagnum compactum  V 

 

Relativamente à listagem de espécies da Fauna listadas na Diretiva “Habitats” (Quadro 5.5.2.4. 

a 5.5.2.9), constata-se que na área da rede Natura inserida no concelho de Caminha, existem seis 

espécies de mamíferos, todas listadas no Livro Vermelho, sendo uma delas, o Lobo, classificada 

como prioritária; duas espécies de répteis, listadas no Livro Vermelho dos Vertebrados (2006), 

ambas classificadas no entanto como “LC – Não preocupante”, quatro espécies de anfíbios, 

também listadas no Livro Vermelho, tendo a Salamandra-lusitânica o estatuto de “Vulnerável” e 

nove espécies de peixes, sendo que apenas o rutilus arcasii não consta na listagem do Livro 

Vermelho uma vez que “esta espécie está filogeneticamente mais próxima das espécies ibéricas 

do género Chondrostoma do que de Rutilus rutilus, a espécie-tipo deste género, pelo que deverá 

ser integrada naquele género”. 

No quadro seguinte encontram-se listadas as espécies de Mamíferos (Anexo II e IV da Diretiva 

Habitats), presentes na Rede Natura 2000 incluídas no município de Caminha. 

 
Quadro 5.5.2.4. - Espécies de Mamíferos (Anexo II e V da Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 
2000 incluída no município de Caminha 

Espécie Nome vulgar Proteção legal Estatuto nacional 
Diretiva Habitats Livro Vermelho dos Vertebrados 

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água  DH-II/IV VU 
Canis lupus* Lobo  DH-II/IV EN 
Lutra lutra Lontra DH-II/IV LC 
Myotis daubentonii Morcego-de-água  - LC 
Rhinolophus 
ferrumeuinum 

Morcego-de-
ferradura-grande DH-II/IV VU 

Rhinolophus 
hipposiderus 

Morcego-de-
ferradura-pequeno DH-II/IV VU 

(*- Espécie prioritária; VU – Vulnerável; EN – Em Perigo; LC – Pouco Preocupante) 

 

Das espécies de mamíferos presentes na Rede Natura 2000, no concelho de Caminha, salienta-

se o lobo como espécie prioritária, e em termos de estatuto de ameaça, listada no Livro 

Vermelho como uma espécie “em perigo”. À toupeira-de-água foi-lhe atribuído o estatuto de 

ameaça de “vulnerável” e o Morcego de água, apesar de não constar na Diretiva Habitats, 
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encontra-se referenciado no Livro Vermelho, no entanto não é uma espécie ameaçada, tendo o 

estatuto de pouco preocupante. 

Nos quadros seguintes encontram-se listadas as espécies de Répteis, Anfíbios e Peixes (Anexo 

II, IV e V da Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 2000 incluída no município de 

Caminha. 

 
Quadro 5.5.2.5. - Espécies de Répteis (Anexo II e IV da Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 
2000 incluída no município de Caminha 

Espécie Nome vulgar Proteção legal Estatuto nacional 
Diretiva Habitats Livro Vermelho dos Vertebrados 

Mauremys leprosa  Cágado mediterrânico DH-II/IV LC 
Lacerta schreiberi  Lagarto-de-água  DH-II/IV LC 
(LC – Pouco Preocupante) 

 
Quadro 5.5.2.6. - Espécies da Anfíbios (Anexo II e IV da Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 
2000 incluída no município de Caminha 

Espécie Nome vulgar 
Proteção legal Estatuto nacional 

Diretiva Habitats Livro Vermelho dos 
Vertebrados 

Chioglossa lusitanica Salamandra-Lusitânica DH-II/IV VU 
Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum DH-IV LC 
Triturus marmoratus Tritão-marmorado DH-IV LC 
Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo DH-IV NT 

(VU – Vulnerável; LC – Pouco Preocupante; NT – Quase Ameaçado) 

 
Quadro 5.5.2.7. - Espécies de Peixes (Anexo II e V da Diretiva Habitats), presentes na Rede Natura 2000 
incluída no município de Caminha 

Espécie Nome vulgar 
Proteção legal Estatuto nacional 

Diretiva Habitats Livro Vermelho dos 
Vertebrados 

Petromyzon marinus Lampreia-marinha DH-II VU 
Alosa alosa Sável DH-II/V EN 
Alosa fallax Savelha DH-II/V VU 
Barbus bocagei Barbo-comum DH-V LC 
Chondrostoma arcasii Panjorca DH-II EN 
Chondrostoma duriense Boga do Norte DH-II LC 
Chondrostoma polylepis Boga-comum DH-II LC* 
Salmo salar Salmão-do-Atlântico DH-V CR 
Rutilus arcasi Panjorca DH-II - 

(VU – Vulnerável; EN – Em Perigo; LC – Pouco Preocupante; CR – Criticamente em Perigo) 
“O símbolo * refere-se a alteração da categoria no 2º passo de avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas 
para Portugal” (Livro Vermelho dos Vertebrados, 2006) 
 

No que se refere às espécies listadas na Diretiva “Aves” (Anexo I), destaca-se no concelho de 

Caminha o Garçote, a Garça-vermelha e a Águia-sapeira. Globalmente, “ainda que não estejam 

presentes quaisquer espécies de conservação prioritária (sensu Anexo I-A), todas as áreas 
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apresentam comunidades diversificadas, quer em número de espécies, quer em diversidade 

taxonómica” (CIBIO, 2015). 

 

Quadro 5.5.2.8. - Espécies de Aves (Anexo I da Diretiva Aves), presentes na Rede Natura 2000 incluída 
no município de Caminha 

Espécie Nome vulgar 
Proteção legal Estatuto nacional 

Diretiva Habitats Livro Vermelho dos 
Vertebrados 

Ixobrychus minutus Garçote, Garça-pequena DA-I VU 
Ardea purpurea Garça-vermelha DA-I EN 

Circus aeruginosus Águia-sapeira, Tartaranhão-
ruivo-dos-pauis DA-I VU 

Passeriformes migradores de caniçais e galerias 
ripícolas - - 

Passeriformes migradores de matos e bosques - - 
(VU – Vulnerável; EN – Em Perigo) 

 

O quadro seguinte apresenta as espécies de invertebrados terrestres presentes na Rede Natura 

2000, incluídas no município de Caminha. 

 

Quadro 5.5.2.9. - Espécies de Invertebrados (Anexo II e IV da Diretiva Habitats), presentes na Rede 
Natura 2000 incluída no município de Caminha 

Espécie Proteção legal 
Diretiva Habitats 

Oxygastra curtisii DH-II/V 
Euphydryas aurinia DH-II 

 
 

Habitats  

A análise do presente indicador teve como base de trabalho o estudo desenvolvido pelo CIBIO 

(2015). Neste trabalho, “para a produção das peças cartográficas relativas aos habitats 

naturais, estes foram em geral agrupados em mosaicos ou complexos de habitats (em 

detrimento de habitats isolados). Esta classificação foi aplicada dado que:  

i) muitos habitats ocorrem em mosaicos intrincados cuja discriminação à escala de trabalho 

utilizada é difícil ou mesmo impossível (exemplo: mosaico de matos); e  

ii) existem relações próximas de carácter espacial e/ou temporal entre muitos habitats, que 

motivam a implementação de um mesmo conjunto de orientações de gestão (exemplos: 

mosaicos de vegetação serial, vegetação arbórea e herbácea de ambientes ripários)”. 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

101 

 

Neste contexto os habitats naturais foram agrupados em mosaicos de habitats (e estes, por sua 

vez, em Unidades de Gestão), de acordo com as suas especificidades, relações espaciais e 

dinâmicas, e orientações de gestão. 

Na área abrangida pelo SIC PTCON0019 (“Rio Minho”), foram consideradas as seguintes 

Unidades de Gestão (UG): 

1. UG Rios e Planos de Água, constituid́a pelos mosaicos de habitats Grandes Rios e Rios 

Colinos; 

2. UG Estuários, constituída pelos mosaicos de habitats Sapal aquático e Sapal terrestre; 

3. UG Matos, constituída pelo mosaico de habitats Matos colinos sobre xisto; 

4. UG Prados e Mosaicos Agro-Florestais, constituída pelos mosaicos de habitats Mosaico 

Agro-florestal em solos de veiga e Mosaico Agro-forestal em solos de encosta; 

5. UG Bosques, constituída pelos mosaicos de habitats Bosques palustres e Bosques de 

carvalho. 

Foram ainda cartografadas outras UG, como Hortas e Campos, Urbano, Povoamentos Florestais 

e Outra Vegetação Lenhosa, estas não correspondentes a qualquer habitat natural. A expressão 

cartográfica das UG SIC “Rio Minho”, para o concelho de Caminha, é apresentada na Figura 

5.5.2.3. 
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Figura 5.5.2.3. - Cartografia das Unidades de Gestão do SIC “Rio Minho” (concelho de Caminha). 

 

Na área abrangida pela ZPE PTZPE0001 (“Estuário dos Rios Minho e Coura”), foram 

consideradas as seguintes Unidades de Gestão (UG): 

1. UG Rios e Planos de Água, constituid́a pelos mosaicos de habitats Grandes Rios e Rios 

Colinos; 

2. UG Estuários, constituída pelos mosaicos de habitats Sapal aquático e Sapal terrestre; 

3. UG Litoral Rochoso, que inclui mosaicos dos habitats Praias e falésias rochosas litorais; 

4. UG Matos, constituída pelo mosaico de habitats Matos colinos xisto; 

5. UG Prados e Mosaicos Agro-Florestais, constituída pelos mosaicos de habitats Mosaico agro-

florestal em solos de veiga e Mosaico agro-forestal em solos de encosta; 

6. UG Bosques, constituída pelos mosaicos de habitats Bosques palustres e Bosques de 

carvalho. 
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Foram ainda cartografadas outras UG, como Hortas e Campos, Urbano, Povoamentos Florestais 

e Outra Vegetação Lenhosa, estas não correspondentes a qualquer habitat natural.  

A expressão cartográfica das Unidades de Gestão da ZPE “Estuário dos Rios Minho e Coura”, 

para o concelho de Caminha é apresentada na Figura 5.5.2.4. 

 

Figura 5.5.2.4. - Cartografia das Unidades de Gestão da ZPE “Estuário dos Rios Minho e Coura” 

(concelho de Caminha). 

 

Na área abrangida pelo SIC PTCON0019 (“Serra de Arga”), foram consideradas as seguintes 

Unidades de Gestão (UG): 

1. UG Rios e Planos de Água, constituída pelos mosaicos de habitats Rios colinos e Rios 

montanos; 

2. UG Matos, constituída pelos mosaicos de habitats Matos colinos sobre xisto e sobre granito 

granito e Matos colinos sobre granito e sobre xisto em afloramentos; 

3. UG Prados e Mosaicos Agro- Florestais, constituída pelos mosaicos de habitats Mosaico 

Agro-florestal de altitude e Mosaico Agro-Florestal em solos de encosta; 
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4. UG Bosques, constituída pelo mosaico de habitats Bosques de carvalho; 

5. UG Turfeiras, correspondentes a áreas de turfeiras montanas e vegetação higrófila associada. 

Foram ainda cartografadas outras UG, como Hortas e Campos, Urbano, Povoamentos Florestais 

e Outra Vegetação Lenhosa, estas não correspondentes a qualquer habitat natural.  

A expressaõ cartográfica das UG SIC “Serra de Arga”, para os concelhos de Caminha, Viana do 

Castelo e Ponte de Lima é apresentada na Figura 5.5.2.5.  

 

Figura 5.5.2.5. - Cartografia das Unidades de Gestão do SIC “Serra de Arga” (concelhos de Caminha, 

Viana do Castelo e Ponte de Lima). 

 

Importa referir que, das unidades de gestão apresentadas na figura anterior, o concelho de 

Caminha não integra a Unidade de Gestão “Turfeiras”. 

Na área abrangida pelo SIC PTCON0017 (“Litoral Norte”), foram cartografadas as seguintes 

Unidades de Gestão (UG): 

1. UG Rios e Planos de Água, constituída pelos mosaicos de habitats Grandes Rios e Rios 

Colinos; 
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2. UG Matos, formada pelos mosaicos de habitats Matos colinos sobre afloramentos; 

3. UG Praias e Dunas, constituída pelos mosaicos de habitats Praias e dunas brancas, Dunas 

cinzentas e Dunas cinzentas arborizadas; 

4. UG Litoral Rochoso, constituída pelo mosaico de habitats Praias e Falésias Rochosas 

Litorais; 

5. UG Estuários, constituída pelos mosaicos de habitats Sapal aquático e Sapal terrestre; 

6. UG Prados e Mosaicos Agro-Florestais, constituída pelo mosaico de habitats Mosaico agro-

florestal em solos de veiga e em solos de encosta; 

7. UG Bosques, constituída pelo mosaico de habitats Bosques palustres e Bosques de carvalho. 

Foram ainda cartografadas outras UG, como Hortas e Campos, Urbano, Povoamentos Florestais 

e Outra Vegetação Lenhosa, estas não correspondentes a qualquer habitat natural. A expressão 

cartográfica das UG no SIC “Litoral Norte”, para os concelhos de Caminha e Viana do Castelo, 

é apresentada na Figura 5.5.2.6. 

 

Figura 5.5.2.6. - Cartografia das Unidades de Gestão do SIC “Litoral Norte” (concelhos de Caminha e 

Viana do Castelo). 
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Importa referir que, das unidades de gestão apresentadas na figura anterior, o concelho de 

Caminha não integra a Unidade de Gestão “Matos”. 

 

Habitats prioritários 

Para efeitos da presente análise considerou-se um mosaico de habitat prioritário no caso deste 

ser constituído por, pelo menos, um habitat classificado como prioritário. Neste contexto, 

apresentam-se de seguida os Mosaicos de Habitats Prioritários, agrupados de acordo com as 

respetivas Unidades de Gestão (UG) definidas: 

 UG “Rios e Planos de Água”: 

o Grandes Rios 

o Rios colinos 

 UG “Praias e Dunas” 

o Dunas cinzentas 

o Dunas cinzentas arborizadas 

 UG “Prados e Mosaicos Agro-Florestais” 

o Mosaico agro-florestal em solos de veiga 

 UG “Bosques” 

o Bosques Palustres 

 

Espécies e habitats alvo de orientações de gestão com ocorrência no município 

Este indicador teve como base de análise o trabalho desenvolvido por CIBIO (2015), onde foi 

definido um conjunto de medidas, de natureza estratégica, de natureza regulamentar na escala 

de PDM e de natureza regulamentar numa escala superior à do PDM (ex. Planos de Gestão ou 

Planos de Intervenção Rural) assim como medidas de fiscalização (com base nas orientações de 

gestão presentes no PSRN2000 bem como no guia metodológico disponibilizado pelo ICNF), 

organizadas sob a forma de orientações de gestão, que constituíram a base das propostas 

regulamentares a integrar no presente PDM. 

De seguida serão apresentadas as orientações de gestão regulamentares que deverão, então, ser 

incluídas na revisão do PDM de Caminha (CIBIO, 2015).  

Com o objetivo de manter e/ou promover a conservação dos valores naturais de interesse 

comunitário, para além das orientações gerais acima descritas, as áreas integradas no SIC Rio 
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Minho (no concelho de Caminha) estão sujeitas a orientações específicas. Assim, são de 

promover ou interditar as ações, atividades e usos do solo apresentadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 5.5.2.10. - Orientações específicas para as áreas integradas no SIC Rio Minho, para o concelho 

de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Unidades de Gestão Ações 

UG Estuários - Manter práticas de pastoreio extensivo 
-Impedir a conversão de sapais 

UG Rios - Salvaguardar de pastoreio 
-Manter e recuperar habitats contíguos 

UG Bosques - Salvaguardar de pastoreio 
-Manter e recuperar habitats contíguos 

UG Prados -Salvaguardar de pastoreio 
-Manter e recuperar habitats contíguos 

 

As medidas de gestão que dizem respeito à totalidade da Rede Natura 2000, e às Unidades de 

Gestão em particular, aplicam-se e dizem igualmente respeito às espécies presentes nessas áreas. 

Para além das medidas referidas, existem ainda outras que são específicas para algumas espécies 

(Quadro 5.5.2.11.). 

 

Quadro 5.5.2.11. - Orientações específicas para as áreas integradas no SIC Rio Minho, para o concelho 

de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Espécie  Ações 

Euphydryas aurinia 

- Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 
- Promover a manutenção de prados húmidos 
- Assegurar manutenção de usos agrícolas extensivos 
- Manter / recuperar habitats contíguos 
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a Galemys pyrenaicus 

- Manter / recuperar habitats contíguos 

Alosa alosa  
Alosa fallax  
Chondrostoma polylepis  
Petromyzon marinus  
Rutilus arcasi  
Salmo salar  

 

Com o objetivo de manter e/ou promover a conservação dos valores naturais de interesse 

comunitário, para além das orientações gerais acima descritas, as áreas integradas no SIC 

Litoral Norte (no concelho de Caminha) estão sujeitas a orientações específicas. Assim, são de 

promover ou interditar as ações, atividades e usos do solo apresentadas no quadro seguinte. 

 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

108 

 

Quadro 5.5.2.12. - Orientações específicas para as áreas integradas no SIC Litoral Norte, para o concelho 

de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Unidades de Gestão Ações 
UG Praias e Dunas - Salvaguardar de pastoreio 

UG Estuários - Impedir a conversão de sapais 

UG Matos -Salvaguardar de pastoreio 
-Condicionar mobilização do solo 

UG Rios -Manter e recuperar habitats contíguos 

UG Bosques - Salvaguardar de pastoreio 
-Manter e recuperar habitats contíguos 

 

As medidas de gestão que dizem respeito à totalidade da Rede Natura 2000, e às Unidades de 

Gestão em particular, aplicam-se e dizem igualmente respeito às espécies presentes nessas áreas. 

Para além das medidas referidas, existem ainda outras que são específicas para algumas espécies 

(Quadro 5.5.2.13.). 

 

Quadro 5.5.2.13. - Orientações específicas para as áreas integradas no SIC Litoral Norte, para o concelho 

de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Espécie  Ações 

Euphydryas aurinia 

- Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 
- Promover a manutenção de prados húmidos 
- Assegurar manutenção de usos agrícolas extensivos 
- Manter / recuperar habitats contíguos 
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Alosa alosa  

- Manter / recuperar habitats contíguos 

Alosa fallax  
Chondrostoma 
polylepis  
Petromyzon marinus  
Salmo salar 

 

Com o objetivo de manter e/ou promover a conservação dos valores naturais de interesse 

comunitário, para além das orientações gerais acima descritas, as áreas integradas no SIC Serra 

de Arga (no concelho de Caminha) estão sujeitas a orientações específicas. Assim, são de 

promover ou interditar as ações, atividades e usos do solo apresentadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 5.5.2.14. - Orientações específicas para as áreas integradas no SIC Serra de Arga, para o 

concelho de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Unidades de Gestão Ações 
UG Matos - Manter práticas de pastoreio extensivo (de percurso) 

UG Bosques - Salvaguardar de pastoreio 
-Manter e recuperar habitats contíguos 

UG Prados -Salvaguardar de pastoreio 
-Manter e recuperar habitats contíguos 
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As medidas de gestão que dizem respeito à totalidade da Rede Natura 2000, e às Unidades de 

Gestão em particular, aplicam-se e dizem igualmente respeito às espécies presentes nessas áreas. 

Para além das medidas referidas, existem ainda outras que são específicas para algumas espécies 

(Quadro 5.5.2.15.). 

 

Quadro 5.5.2.15. - Orientações específicas para as áreas integradas no SIC Serra de Arga, para o 

concelho de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Espécie  Ações 

Euphydryas aurinia 

- Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 
- Promover a manutenção de prados húmidos 
- Assegurar manutenção de usos agrícolas extensivos 
- Manter / recuperar habitats contíguos 

Canis lupus - Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 
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Galemys pyrenaicus 

- Manter / recuperar habitats contíguos 

Alosa alosa  
Alosa fallax  
Chondrostoma 
polylepis  
Salmo salar  

 

Com o objetivo de manter e/ou promover a conservação dos valores naturais de interesse 

comunitário, para além das orientações gerais acima descritas, as áreas integradas na ZPE 

Estuário dos Rios Minho e Coura (no concelho de Caminha) estão sujeitas a orientações 

específicas. O quadro seguinte apresenta as medidas que são específicas para algumas espécies 

(Quadro 5.5.2.16.). 

 

Quadro 5.5.2.16. - Orientações específicas para as áreas integradas na ZPE Estuário dos Rios Minho e 

Coura, para o concelho de Caminha (adaptado de CIBIO, 2015) 

Espécie  Ações 
Passeriformes migradores de matos e 
bosques 

- Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 

Euphydryas aurinia 

- Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 
- Promover a manutenção de prados húmidos 
- Assegurar manutenção de usos agrícolas extensivos 
- Manter / recuperar habitats contíguos 

Canis lupus - Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo 

Galemys pyrenaicus (Na Unidade de 
Gestão Rios e Planos de Água - Manter / recuperar habitats contíguos 
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Número de ações e área objeto de intervenções de gestão ativa em espaços classificados3 

Em sintonia com as atribuições do ICNF, enquanto Autoridade nacional para a conservação da 

natureza e biodiversidade e Autoridade florestal nacional, e das Entidades que o precederam 

(ICNB e AFN) as “Ações de conservação ativa”4 concentram-se nas Áreas Protegidas de âmbito 

nacional (sendo que nenhuma abrange o concelho de Caminha) e nas Áreas submetidas ao 

Regime Florestal Total (Matas Nacionais da Gelfa e do Camarido), no âmbito da execução dos 

respetivos Planos de Gestão Florestal. 

Relativamente às Matas Nacionais citadas, a entidade disponibiliza a informação que se 

apresenta de seguida.  

 

Mata Nacional da Gelfa 

A Mata Nacional da Gelfa é abrangida quase na sua totalidade (cerca de 98,5%) pelo Sítio de 

Importância Comunitária “Litoral Norte” (PTCON0017), tendo-lhe sido atribuídas por ordem 

decrescente de importância as funcionalidades de “conservação de habitats e de espécies da 

fauna e da flora”, “proteção do solo” e “lazer e recreio”, e os seguintes objetivos estratégicos: 

 Promover uma gestão sustentável dos recursos florestais e silvestres associados; 

 Restaurar ecossistemas degradados; 

 Promover a biodiversidade; 

 Controlar as invasoras; 

 Reabilitar o coberto vegetal de proteção dunar (contribuindo para a proteção da orla 

costeira contra a erosão); 

 Assegurar um coberto arbóreo com diversidade na sua composição (apenas com 

espécies autóctones e naturalizadas, constituindo um espaço seguro, aprazível e 

resiliente); 

 Regular os usos não lenhosos; 

 Valorizar e requalificar utilização recreativa de equipamentos; 

                                                 
3 A totalidade da informação que consta neste indicador foi fornecida pelo Departamento de Conservação 
da Natureza e Florestas – Norte, do Instituto de Conservação da Natureza, I.P, na sequência de um pedido 
de informação prévio. 
4 “Conjunto de medidas e ações de intervenção dirigidas ao maneio direto de espécies, habitats, 
ecossistemas e geossítios, bem como o conjunto de medidas e ações de intervenção associadas a 
atividades socioeconómicas, tais como a silvicultura, a mineração, a agricultura, a pecuária, a caça ou a 
pesca, com implicações significativas no maneio de espécies, habitats, ecossistemas e geossítios, tendo 
em vista a sua manutenção ou recuperação para um estado favorável de conservação”, conforme alínea 
a) do Art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, na sua redação atual. 
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 Contribuir para a integridade ecológica das águas interiores. 

Face a esse enquadramento e à sua degradação, em 2015 iniciou-se um conjunto de intervenções 

que visou operacionalizar o aumento da área arborizada e a diversidade da sua composição, a 

proteção dos povoamentos das agressões dos agentes bióticos e abióticos, promover a 

biodiversidade, regulamentar os usos não lenhosos, como o recreio e o lazer, controlar as 

invasoras (lenhosas e não lenhosas) e promover uma gestão sustentável dos recursos florestais e 

silvestres associados, concretizando as seguintes prioridades: 

 Recuperação e consolidação das áreas de arvoredo ainda existentes; 

 Início de novas arborizações estruturantes; 

 Início da erradicação e controlo de invasoras; 

 Qualificação transversal com repercussões ao nível da acessibilidade e da defesa contra 

incêndios; 

 Valorização das áreas de maior procura para recreio (localizadas essencialmente na 

bordadura norte, onde ainda subsistem condições de suporte para o efeito). 

Para o efeito verificaram-se intervenções em cerca de 25 hectares (cerca de 60% da sua 

jurisdição), envolvendo aquisição de serviços (com um investimento de € 43 762,50 com IVA 

incluído), meios próprios e afetação do serviço público de uma equipa de sapadores florestais. 

Em pormenor essas intervenções foram concretizadas de acordo com a sistematização 

apresentada no quadro seguinte. 

 

Quadro 5.5.2.17. – Intervenções na Mata da Gelfa (ICNF, 2016) 

Estratos da situação de referência Intervenções 

Povoamento adulto jardinado de acácia e eucalipto 
Controlo de vegetação espontânea 

Adensamento de reconversão 
Área de enquadramento a parque de merendas, com 

bosquetes de folhosas diversas, pinheiro bravo de 25 anos 

e arborização de pinheiro bravo e manso com 3 anos 

Controlo de vegetação espontânea 

Arborização / adensamento 

Áreas com arvoredo diverso de baixa densidade, com 

potencial de compartimentação 

Controlo de vegetação espontânea 

Adensamento / ampliação 

Povoamento de eucalipto em regime de talhadia 
Condução de povoamento (para 

posterior reconversão) 

Controlo de vegetação espontânea 
Área ocupada por invasoras lenhosas 

Arborização de reconversão com seleção de 

acácias para manutenção temporária de 

coberto de proteção 
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Estratos da situação de referência Intervenções 

Povoamento irregular de acácias e outras espécies 
Gestão de combustíveis e condução do 

estrato arbóreo, preparatória de uma 

posterior reconversão Traçados de antiga rede divisional ocupados por invasoras 

lenhosas 
Constituição de faixas de descontinuidade 

 

Mata Nacional do Camarido 

A Mata Nacional do Camarido é abrangida quase na sua totalidade pelo Sítio de Importância 

Comunitária “Litoral Norte” (PTCON0017) e pela Zona de Proteção Especial dos “Estuário dos 

Rios Minho e Coura” (PTZPE0001), respetivamente, 96 e 90%; Sobre a sua gestão (conforme 

respetivo Plano de Gestão) foram atribuídas por ordem decrescente de importância as 

funcionalidades de “conservação de habitats e de espécies da fauna e da flora”, “proteção do 

solo”, “lazer e recreio” e “produção”, e os seguintes objetivos estratégicos: 

 Proteger os povoamentos das agressões dos agentes bióticos e abióticos; 

 Aumentar a diversidade da composição dos povoamentos florestais; 

 Promover a biodiversidade; 

 Regulamentar os usos não lenhosos, como o recreio e o lazer; 

 Controlar as invasoras; 

 Promover uma gestão sustentável dos recursos florestais e silvestres associados. 

Realça-se ainda que todas as intervenções e a gestão quotidiana são submetidas ao teor de um 

programa específico de gestão da biodiversidade, que entre outros, e de forma integrada, 

assegura: 

 Intervenções de gestão com uma intensidade reduzida; 

 Substituição de espécies invasoras por outras ecologicamente adaptadas e com maior 

valor em termos de conservação, com utilização exclusiva de espécies autóctones 

arbóreas e arbustivas, privilegiando ainda, se viável, a sua regeneração natural; 

 Instalação de povoamentos mistos com espécies de características diferentes; 

 Escolha de época para realização dos trabalhos silvícolas, principalmente de exploração 

é feita de modo a minimizar os impactos na avifauna, diretos, nomeadamente na época 

de nidificação; 

 Não remoção de todas as árvores mortas, desde que não apresentem risco fitossanitário; 
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 Usos associados ao recreio e lazer localizados em determinadas zonas e percursos, com 

vista a uma menor perturbação possível com os habitats existentes; 

 Rede viária de acesso muito limitado; 

 Implementação de plano de monitorização. 

Assim, as ações de salvaguarda da Rede Natura 2000 têm sido integradas no âmbito geral da 

gestão, de acordo com o previsto no Plano, que, em resumo, concretiza oque se apresenta no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 5.5.2.18. – Ações e Intervenções na Mata do Camarido (ICNF, 2016) 

Intervenções Ações 

Reconversão 

Exploração/diversificação pinhal 

Diversificação 

Sombreamento 

Reconversão acácia/pinhal 

Exploração/reconversão de povoamentos 

mistos de acácia e pinheiro 

Exploração/reconversão mistos de acácia e 

pinheiro 
Condução de pinhal em novedio/bastio Condução de pinhal em novedio/bastio 

Exploração de acácia Exploração de acácia 

Condução de plantações mistas (resinosas e 

folhosas) 
Beneficiação 

Beneficiação de áreas de enquadramento Beneficiação de áreas de enquadramento 

 

Essas intervenções têm-se concretizado quer envolvendo receita (através de exploração florestal 

com cariz contínuo e seguindo o mencionado no Plano de Gestão Florestal), quer exigindo 

investimento.  

Sobre a parte do investimento as intervenções têm-se sucedido com significativa escala 

conforme se apresenta no quadro seguinte. 

 

Quadro 5.5.2.19. – Investimento na Mata do Camarido (ICNF, 2016) 

Anos Quantitativo Recursos 

2015 10 ha Meios próprios e serviço público de equipa de Sapadores florestais 

2014 55 ha Aquisição Serviços (€ 39 219,00 com IVA incluído), meios próprios 

e recurso a serviço público de Sapadores florestal 
2013 15 ha Meios próprios e serviço público de equipa de Sapadores florestais 
2012 20 ha Meios próprios e serviço público de equipa de Sapadores florestais 
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Anos Quantitativo Recursos 

2011 30 ha Aquisição Serviços (€ 30 990,00 com IVA incluído), meios próprios 

e serviço público de equipa de Sapadores florestais 

 

Em datas anteriores à aprovação do Plano de Gestão Florestal em vigor realizou-se ainda um 

conjunto de intervenções com escala, nomeadamente nos anos de 2006, 2005, 2002, 1997, 1996, 

1995 (recuando apenas até esta data). 

O ICNF informa ainda, nomeadamente para acompanhamento de ações de conservação ativa e 

monitorização, as seguintes “Ações de suporte”: 

 Nos Perímetros Florestais da Serra de Arga (que se sobrepõe com o Sítio de Importância 

Comunitária Serra de Arga - PTCON0039) e das Serras de Vieira e Monte Crasto - 

acompanhamento da implementação da Rede Primária de faixa de gestão de 

combustível e de projeto com vista ao controlo da háquea-picante (Hakea sericea) da 

Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico (ACHLI); 

 Em todo o concelho de Caminha, ações de prospeção, amostragem e eliminação de 

árvores que apresentam sintomas de declínio derivado ao nemátodo-do-pinheiro 

(Bursaphelenchus xylophilus), agente causal da doença da murchidão dos pinheiros, que 

constitui um grave problema fitossanitário que nos últimos anos tem vindo a provocar 

sérios danos em povoamentos de pinheiros e outras árvores resinosas e, como tal, 

também sobre habitats naturais classificados no âmbito da Diretiva Habitats, de que é 

exemplo as “Dunas arborizadas” (2180). 

 

Planos de gestão e ações de conservação de espécies e habitats 

O Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro), estabeleceu os 

mecanismos necessários à gestão dos sítios e das ZPE. Nos termos daquele diploma, os 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis devem conter as medidas necessárias para garantir a 

conservação dos habitats e das populações das espécies que fundamentaram a classificação dos 

sítios e das ZPE. 

Neste sentido, e de acordo com o estipulado no ponto 2 do Plano Setorial da Rede Natura 

(PSRN 2000, 2006), “a aplicação das orientações de gestão e das outras normas 

programáticas estabelecidas no PS RN2000 são da responsabilidade da administração central 

e local, e assumindo as seguintes formas:(…)− Revisão ou alteração de outros instrumentos de 

gestão territorial, nomeadamente planos municipais, planos especiais de ordenamento do 
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território e planos de génese sectorial ou regional;− Elaboração de Planos de Gestão 

territoriais; − Elaboração de Planos de Ação orientados para espécies ou habitats (…)”. 

Atualmente não se encontra elaborado nenhum plano de gestão específico para a ZPE do 

Estuário dos Rios Minho e Coura nem para o SIC Litoral Norte, SIC Rio Minho e SIC Serra de 

Arga. 

Considera-se, contudo, que a necessidade de manter os valores naturais que estão na origem da 

designação das áreas classificadas inseridas no concelho de Caminha num estado de 

conservação favorável implica a necessidade de elaboração e de implementação de um Plano de 

Gestão para cada uma das áreas classificadas, integrando as orientações de gestão referidas no 

Plano Sectorial da Rede Natura bem como orientações específicas para espécies e habitats 

reconhecidos no território. 

Salienta-se que, para o Lobo (Canis-lupus), encontra-se em elaboração o Plano de Ação para a 

sua conservação, que define as ações prioritárias para a conservação desta espécie. A subespécie 

existente na Península Ibérica, Canis lupus signatus (Cabrera 1907), possui em Portugal o 

estatuto de Em Perigo (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal), sendo abrangida por 

legislação nacional específica (Lei n.º 90/88, de 13 de agosto e Decreto-Lei n.º 139/90, de 27 de 

abril), que lhe confere o Estatuto de Espécie Protegida. A Espécie é protegida no espaço 

europeu pela Diretiva Habitats (artigo 2.3 da Diretiva 92/43/CEE), estando classificada como 

Espécie Prioritária nos Anexos II e IV da Diretiva. Os habitats do lobo estão parcialmente 

listados no Anexo I da Diretiva. O lobo-ibérico é também abrangido pelas Convenções de Berna 

(Anexo II), CITES (Anexo II-C2) e Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Apesar de ainda não se encontrar em implementação, considera-se pertinente que o Plano de 

Ação para Conservação do Lobo venha a ser considerado e implementado na gestão do SIC 

Serra de Arga, onde o Lobo tem forte presença. 

 

Ações de fiscalização 

No município de Caminha, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) 

promove a fiscalização de ações que possam colidir com a salvaguarda de valores naturais, não 

sendo contudo especificamente vocacionado para a fiscalização em território das Áreas 

Classificadas. Na missão definida para este organismo da Guarda Nacional Republicana 

reconhece-se, entre outros aspetos igualmente importantes, a sua atuação no cumprimento das 

disposições legais e regulamentares referentes a conservação e proteção da natureza e do 

ambiente previstas na legislação ambiental e do ordenamento do território, bem como na 

investigação e repressão dos respetivos ilícitos. 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

116 

 

Neste contexto, e de acordo com informação disponibilizada pelo Núcleo de Proteção 

Ambiental, pertencente ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Viana 

do Castelo, nos últimos cinco anos, constatou-se a ocorrência de 52 infrações ambientais em 

Áreas Classificadas. 

 
Quadro 5.5.2.20. - Dados relativos a infrações ambientais em Áreas Classificadas, no município de 
Caminha, nos últimos cinco anos (Fonte: SEPNA de Viana do Castelo, 2016) 

Freguesia Infrações ambientais  

Âncora 4 
Vila Praia de Âncora 7 
Vilarelho/Caminha 1 
Moledo/Cristelo 40 

 
 

Áreas de distribuição das espécies não indígenas invasoras 

A ocorrência de espécies vegetais não indígenas invasoras é reconhecido como um problema 

genérico das áreas de ocupação florestal no território nacional. De acordo com o ICNF, “a 

introdução de Espécies Não Indígenas é considerada uma das principais causas de perda de 

biodiversidade, contrariando o equívoco generalizado de que a um maior número de espécies 

na natureza corresponde uma maior diversidade biológica. É ainda responsável por 

consequências a nível económico e de saúde pública. Face à gravidade desta questão, estão 

previstas medidas de prevenção e avaliação do risco ecológico, mitigação dos impactos e 

controlo das espécies não indígenas invasoras”. 

Conforme definido na alínea o) do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, 

caracteriza-se como espécie invasora a “espécie suscetível de, por si própria, ocupar o território 

de uma forma excessiva, em área ou em número de indivíduos, provocando uma modificação 

significativa nos ecossistemas”. 

Em consequência dos fogos, o concelho de Caminha tem-se deparado com uma forte expansão 

de plantas invasoras, como as Acácias (Acacia dealbata, Acacia longifolia, Acacia mearnsii e 

Acacia melanoxylon), o Eucalipto (Eucalyptus globulus) ou a Haquia (Haquea sericea). Esta 

última planta, também conhecida por espinheiro bravo ou salina, tem vindo a aumentar 

rapidamente a sua expansão. De acordo com o Relatório de Caracterização e Diagnóstico da 

Agenda XXI Local de Caminha (2007), “esta planta possui características que facilitam a 

invasão uma vez que formam bosquetes densos e impenetráveis, reduzindo a riqueza específica 

nativa, afetando a vida selvagem, reduzindo a quantidade de água disponível e aumentando a 

probabilidade de ocorrência de fogo. As sementes são libertadas a partir dos frutos quando a 
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árvore morre, por exemplo, depois da ocorrência de fogo e são projetadas para grandes 

distâncias criando novos focos de invasão”. 

A figura seguinte apresenta a localização dos principais focos de invasão desta espécie. 

 

Figura 5.5.2.7. – Área de expansão da Háquia (Haquea sericea) (Fonte: Relatório de Caracterização e 

Diagnóstico da Agenda XXI Local de Caminha, 2007) 

 

A figura apresentada permite constatar que a Serra de Arga está completamente invadida pela 

háquia, reforçada nomeadamente após o incêndio de 2005. Esta espécie é muito resistente ao 

vento e à secura. O mesmo se passa em Argela, Venade, Dem, Gondar, Orbacém e Ribeira de 

Âncora. 

Apesar da háquia ser a espécie invasora mais preocupante do concelho, as acácias estão de igual 

modo a invadir este território. As espécies de acácias mais abundantes nesta área são a acácia-

de-folhas-longas (Acacia longifolia), a acácia ou acácia negra (Acacia mearnsii), a mimosa 

(Acacia dealbata) e a austrália (Acacia melanoxylon). De acordo com o Relatório de 

Caracterização e Diagnóstico da Agenda XXI Local de Caminha (2007): 

 A acácia de folhas longas é um arbusto ou pequena árvore perene, de espigas amarelo 

vivo. Possui características que facilitam a invasão como a produção de grande 

quantidade de sementes com grande longevidade. A germinação é estimulada pelo fogo 

e forma povoamentos muito densos que eliminam a vegetação nativa e impedem a sua 
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recuperação. Invade preferencialmente as áreas costeiras (dunas arenosas e alguns 

cabos) e surge ao longo das linhas de água. È bastante comum em Âncora, Moledo e 

Cristelo. 

 A acácia negra é uma árvore perene de folhagem verde escura e floração amarelo 

pálido. As suas características que facilitam a invasão são a produção de um elevado 

número de sementes que podem permanecer viáveis por 50 anos. Invade 

preferencialmente zonas perturbadas, zonas ribeirinhas e áreas urbanas. Ocorre em 

altitudes que variam de 850m até ao nível do mar em clima temperado e subtropical e 

suportam períodos de geadas frequentes. Está presente em todo o território de Caminha, 

invadindo com maior predominância zonas de flora ripícola. 

 A austrália é uma árvore perene, de floração amarelo pálido. A sua invasão é facilitada 

pelo facto de possuírem muitas sementes de longa viabilidade no solo (superior a 50 

anos). Domina nos ambientes invadidos promovendo a perda de biodiversidade. Prefere 

terrenos graníticos, tolera bem a seca, ventos marítimos, locais poluídos e temperaturas 

extremas. Encontra-se principalmente nas freguesias litorais. 

 A mimosa é uma árvore perene, de folhas verde acinzentadas e floração amarelo vivo. 

Forma povoamentos muito densos que impedem o desenvolvimento da vegetação 

nativa, diminuem o fluxo dos cursos de água e aumentam a erosão. Preferem os terrenos 

frescos dos vales ou margens de cursos de água. Invade áreas florestais de zonas 

montanhosas permanecendo arbustiva em condições de secura. Distribuem-se pelas 

freguesias do interior do concelho nomeadamente pelas margens dos cursos de água 

Coura e Âncora. 

 

Centro de interpretação da natureza 

No concelho de Caminha existe uma estrutura da Câmara Municipal orientada para o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental, divulgação, valorização e promoção do 

património ambiental e cultural da Serra d'Arga, bem como para o turismo de natureza 

denominada de Centro de Interpretação da Serra d'Arga (CISA). 

O CISA disponibiliza aos turistas, comunidade escolar e demais população, um conjunto 

diversificado de atividades, nomeadamente: 

 Percursos pedestres interpretativos  

 Visitas de estudo 

 Ateliês de educação ambiental 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

119 

 

 Mini-biblioteca 

 Venda de materiais promocionais e produtos locais 

   

   

Figura 5.5.2.8. – Centro de Interpretação da Serra d’Arga 

 

Trilhos de interpretação devidamente equipados e sinalizados 

Relativamente às dinâmicas de lazer associadas aos valores naturais existentes no território de 

Caminha o município implantou em área de Rede Natura 2000 cinco trilhos: o trilho do cabeço 

do meio-dia, trilho da pedra calçada, trilho da chã da franqueira, trilho da chã grande, trilho por 

entre o mar e a montanha. 

TRILHO DO CABEÇO DO MEIO-DIA 

Este trilho, de âmbito cultural e de pequena rota, apresenta um percurso de 8 Km, com um grau 

de dificuldade fácil. Com partida na Capela de Santo Antão, os caminhantes que escolhem este 

trilho passam por vários caminhos florestais e atravessam o ribeiro de Pombas, para visitarem o 

Moinho das Pombas de baixo. Passam também pelo Moinho Velho e pelo Moinho Novo. 

Chegados ao Cabeço do Meio-Dia, os caminheiros encontram-se a uma latitude de 550 metros e 

seguem para o Moinho de Baixo, pela ponte e moinhos da Gândara. Este percurso termina no 

Pontão do Lobo, que tem um valor incalculável para o património arquitetónico e etnográfico da 

Serra d'Arga. 

TRILHO DA PEDRA ALÇADA 

É um recurso pedestre de caráter ecológico e panorâmico, de pequena rota. A distância a 

percorrer é de 11,5 Km e o grau de dificuldade é considerado como moderado. 

Este trilho permite alcançar o ponto mais alto do Concelho - Pedra Alçada, a 742 metros de 

altitude, de onde se pode observar uma magnífica panorâmica sobre o mar e sobre a foz dos rios 

Minho e Coura. Para além da paisagem maravilhosa, durante o trilho podem ser apreciadas 

várias espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, o Mosteiro de São João d'Arga, cascatas e 

paisagens naturais criadas pelo ribeiro de S. João e a típica povoação de São João d'Arga. 

http://www.cm-caminha.pt/imagens/galeria/CISA2.JPG
http://www.cm-caminha.pt/imagens/galeria/CISA3.JPG
http://www.cm-caminha.pt/imagens/galeria/CISA_1.jpg
http://www.cm-caminha.pt/imagens/galeria/CISA_4.jpg
http://www.cm-caminha.pt/imagens/galeria/CISA_2.JPG
http://www.cm-caminha.pt/imagens/galeria/CISA_3.JPG
http://www.caminhaturismo.pt/imagens/turismo/pdf_varios_turismo/trilho_PEDRA_ALCADA_1.jpg
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TRILHO DA CHÃ DA FRANQUEIRA 

É um percurso pedestre de âmbito cultural e paisagístico, de pequena rota, cujo percurso é de 5 

Km, com um grau de dificuldade classificado como fácil. Este trilho tem como finalidade dar a 

conhecer parte do rico património histórico e natural da Serra d'Arga. Ao longo do percurso 

podem ser visitados lugares de singular beleza, como os espaços rurais únicos, quedas de água 

das Penas e campos agrícolas trabalhados em socalcos. 

TRILHO DA CHÃ GRANDE 

O trilho é de âmbito ecológico e cultural, de pequena rota, cujo percurso é de 12 Km e de grau 

moderado. Com partida no Largo da Igreja de Arga de Baixo, este trilho permite avistar os 

prados que constituem o lugar de Valverde, o Alto da Fonte da Urze, onde nasce o Rio Âncora, 

e onde se observa a imensidão da Chã Grande. Permite ainda descer até aos moinhos do Covão 

e observar as típicas casas alto-minhotas, os verdes campos cercados por muros de pedra solta e 

os espigueiros que conservam as características primitivas. 

TRILHO POR ENTRE O MAR E A MONTANHA 

Este trilho, de âmbito paisagístico e ecológico e de pequena rota, apresenta um percurso de 19,3 

Km, com um grau de dificuldade moderado. Tem início junto ao Parque de Campismo do 

Camarido, passando pelas muralhas até ao Alto da Espiga, permitindo desfrutar da belíssima 

paisagem sobre o Estuário dos rios Minho e Coura. Continua até à ermida românica de S. Pedro 

de Varais, onde se observa uma magnífica paisagem sobre o vale do rio Âncora e a costa 

atlântica. Alcança-se a seguir o marco geodésico de Cobertorinho e, adiante, um cruzeiro que 

culmina no penedo do Sino dos Mouros. Depois de se atravessar a EN 13, chega-se à praia de 

Moledo. Atravessando a Mata Nacional do Camarido regressa-se ao ponto partida. 

Os trilhos pedestres de pequena rota concentram-se em maior número na Serra da Arga, embora 

se encontre delimitado um na zona mais litoral. Os trilhos de Grande Rota são transversais ao 

concelho, sendo que o de Montanha, atravessa, sobretudo espaços florestais.  

 

Dinâmicas de turismo de natureza 

De acordo com informação disponível no ICNF, existem no concelho de Caminha onze agentes 

de Animação Turística que desenvolvem atividades associadas ao turismo de ar livre/ turismo 

de natureza e aventura; turismo cultural /Touring Paisagístico e cultural e atividades marítimo-

turísticas, no entanto apenas o operador “MinhAventura Actividades de Animação Turística, 

Lda” com Registo n.º 64/2004, apresenta reconhecimento de atividade turística. Neste âmbito, 

este operador dispõe das seguintes atividades reconhecidas de Turismo de Natureza: 

Caminhadas e outras atividades pedestres; Atividades de observação da natureza (rotas 

http://www.caminhaturismo.pt/imagens/turismo/pdf_varios_turismo/Desd_MarMontanha.pdf
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geológicas, observação de aves, observação de cetáceos e similares); Aluguer ou utilização de 

motas de água e de pequenas embarcações dispensadas de registo (Canoagem e rafting em águas 

calmas e em águas bravas); Aluguer ou utilização de motas de água e de pequenas embarcações 

dispensadas de registo (Vela, remo e atividades náuticas similares). 

 

Área da Estrutura Ecológica Municipal e Categorias / Sistemas que compõem a Estrutura 

Ecológica Municipal  

Para as áreas naturais de interesse para a conservação da natureza e da biodiversidade, que não 

estão integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a salvaguarda dos valores 

presentes é aconselhada pela Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ENCNB)5. A ENCNB prevê a constituição da “Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza” a qual se configura através da agregação de um conjunto de áreas já 

sujeitas a um estatuto jurídico especial (como as áreas protegidas de âmbito nacional, regional 

ou local, com a tipologia prevista na lei; os sítios da lista nacional de sítios e as zonas de 

proteção especial integrados no processo de constituição da Rede Natura 2000; outras áreas 

classificadas ao abrigo de compromissos internacionais e ainda a Reserva Ecológica Nacional; o 

Domínio Público Hídrico e a Reserva Agrícola Nacional). A Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza (RFCN), de acordo com o publicado pela ENCNB, (e regulamentado pelo diploma 

legal que estabelece o novo Regime Jurídico da Conservação da Natureza) “é, assim, um 

conceito abrangente que promove a visão integrada do património e dos recursos naturais 

sujeitos por lei ou compromisso internacional a um especial estatuto jurídico de proteção e 

gestão, sem implicar, portanto, a atribuição de um regime complementar ao já existente.” 

O conceito da RFCN foi também trabalhado pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, através do estabelecimento da figura da Estrutura Ecológica Municipal (EEM).  

A Estrutura Ecológica Municipal vem permitir a salvaguarda de valores e sistemas 

fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e até urbanos. 

Por norma a EEM integra as áreas delimitadas pela Rede Natura 2000, as áreas integradas na 

Rede Nacional de Áreas Protegidas, áreas afetas ao regime da Reserva Agrícola Nacional, da 

Reserva Ecológica Nacional, do Regime Florestal e do Domínio Público Hídrico. Desta forma, 

contemplando áreas que expressam condicionantes, traduz-se num espaço que contribui para a 

preservação das funções e serviços ecológicos vitais para o equilíbrio ambiental do município. 

                                                 
5 Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) - Publicada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º151/2001, de 11 de Outubro e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2008, de 24 de Julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 136/2008, de 24 de Julho  
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A EEM deverá desempenhar um papel fundamental ao nível da manutenção dos serviços 

ecológicos, tais como o suporte de espécies e habitats protegidos, e de processos biofísicos 

contribuindo para a qualidade do ar e da água, para a proteção contra a erosão, contra as cheias e 

para a recarga de aquíferos, promovendo a manutenção do equilíbrio ecológico, proteção e 

valorização ambiental do concelho, além de proporcionar bem-estar e qualidade de vida às 

populações humanas. 

Pelo exposto, a estrutura ecológica municipal permitirá a criação de corredores verdes, e se 

funcionais, também de corredores ecológicos para determinadas espécies.  

O Plano Diretor Municipal de Caminha foi publicado em Diário da República através da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 158/95, de 29 de Novembro, sendo que a esta data, o 

regime jurídico em vigor não estabelecia a figura de EEM. 

 

Ações de recuperação do estado da Galeria ripícola 

Para o concelho de Caminha não são reconhecidas ações que tenham visado especificamente a 

manutenção/gestão de elementos de valorização da paisagem, para além das práticas agrícolas 

seculares que se desenvolvem nas férteis margens ribeirinhas, que têm permitido a manutenção 

das estruturas de regadio tradicionais, agora valorizadas enquanto elemento de valorização 

paisagística. 

 

Área florestal arborizada por espécies e matos 

De acordo com informação do PMDFCI (2016-2020), o espaço florestal representa uma parte 

significativa do concelho (cerca de 70%). Conforme se pode constatar pelo quadro seguinte, as 

áreas de povoamentos florestais e matos são as que se destacam, sendo importante salientar que 

estas últimas, em grande parte, apresentam potencial produtivo. Contudo, verifica-se uma 

tendência para o aumento destas áreas, face ao abandono dos espaços florestais e aos incêndios 

florestais, o que fará antever um espaço florestal com crescente combustibilidade com 

consequências para a propagação dos incêndios florestais. 

O quadro seguinte permite constatar que, de 13658,71ha de área total do concelho, verifica-se 

que 9467,48ha correspondem a espaço florestal. Considerando as sub-categorias dos espaços 

florestais, de acordo com o IFN, verifica-se que apesar da tendência decrescente, a área florestal 

(povoamentos florestais) mantém-se como a área mais representativa, seguindo-se as áreas de 

matos (incultos). 
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Quadro 5.5.2.17. – Ocupação do Solo no concelho de Caminha (PMDFCI 2016-2020) 

Ocupação do Solo (ha) 

Concelho Florestal Incultos Improdutivo Agricultura 
Áreas 

sociais 

Superfícies 

aquáticas 

Zonas 

Húmidas 

Área 

Total 

Caminha 4642,13 3012,61 1812,68 1869,48 1279,53 764,79 277,50 13658,71 

 

Importa salientar que as áreas agrícolas ocupam área semelhante à de improdutivos. Tal situação 

deve-se ao contínuo abandono da atividade agrícola, o que potenciará o alargamento das áreas 

de matos, assim como aos comportamentos de risco a ela associada, como queimas e queimadas 

(PMDFCI 2016-2020). 

Apesar das áreas de ocupação florestal apresentarem elevada representatividade no concelho, é 

importante aferir a qualidade e/ou o valor ecológico dos povoamentos florestais.  

No que concerne ao tipo de povoamento, verifica-se claramente a predominância do Pinheiro 

Bravo (Pinus Pinaster) e do Eucalipto (Eucaliptus Globulus), verificando-se, contudo, a 

existência de folhosas, associadas na sua maioria a cursos de água, e pequenas manchas de 

Carvalho, localizadas essencialmente na Serra de Arga, Argela e Venade. O género de carvalho 

predominante é o Carvalho Roble (Quercus Robur), podendo-se encontrar alguns exemplares de 

Carvalho Pirenaico (Quercus Pirenaico) na Serra de Arga. Pontualmente, ainda é possível 

encontrar espécies como o Sobreiro (Quercus Suber), Castanheiro (Castanea Sativa) ou 

Azevinho (Ilex), entre outras folhosas (PMDFCI 2016-2020). 

 

Zonas de Intervenção Florestal 

A gestão do património florestal é essencial para o ordenamento do território e para a 

conservação dos valores naturais associados à floresta, na medida em que contribui para a 

redução do risco de incêndio, potencia o rendimento florestal e promove a preservação quer de 

áreas naturais quer da sua biodiversidade. 

É neste contexto que as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), correspondendo em génese a 

áreas territoriais contínuas maioritariamente constituídas por espaços florestais, submetidas a 

um plano de gestão florestal e a um plano de defesa da floresta e geridas por uma única 

entidade, constituem um importantíssimo instrumento de defesa e conservação da floresta. 

No concelho de Caminha (mais precisamente a freguesia de Âncora) encontra-se inserida a 

Zona de Intervenção Florestal de Santa Luzia, criada pelo Despacho n.º 17/2011/ZIF, com uma 

área de 11.366 ha, que dispõe de um Plano de Gestão Florestal. 
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Planos de Gestão Florestal 

De acordo com o diploma legal que aprova o regime jurídico dos planos de ordenamento, de 

gestão e de intervenção de âmbito florestal (Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro), o Plano 

de Gestão Florestal “é um instrumento de administração de espaços florestais que, de acordo 

com as orientações definidas no PROF, determina, no espaço e no tempo, as intervenções de 

natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos bens e 

serviços por eles proporcionado e tendo em conta as atividades e os usos dos espaços 

envolventes”, devendo, de acordo com a alínea c do n.º 3 do Artigo 15.º do mesmo diploma, 

integrar no seu conteúdo um Programa de gestão da biodiversidade, sempre que estejam 

abrangidos por áreas classificadas, de forma a orientar o modelo de exploração a seguir. 

De acordo com informação do PMDFCI, à exceção das Unidade de baldios das três Argas, 

Âncora, Gondar, Cristelo e Vilarelho, as restantes apresentam Plano de Utilização de Baldios 

aprovado (num total de doze planos). 

 

Figura 5.5.2.9. – Instrumentos de planeamento florestal existentes no concelho de Caminha (PMDFCI 

2016-2020) 

 

A Mata Nacional do Camarido apresenta um Plano de Gestão Florestal, desde 2009, sendo que 

várias ações preconizadas têm vindo a ser realizadas. 
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As áreas referidas, apresentando Plano de Gestão, possuem condições para a execução de ações, 

com fundos próprios ou através de financiamento, que permitem a gestão florestal e o 

desenvolvimento de ações de defesa da floresta contra incêndios. Desta forma, reduz-se a 

vulnerabilidade e a perigosidade dos espaços florestais e criam-se oportunidades de combate aos 

incêndios florestais. 

 

Equipamentos florestais de recreio 

No que concerne aos equipamentos de recreio florestal, o PMDFCI (2016-2020) de Caminha 

identifica quatro tipos principais: Parque de Merendas, Miradouros, Trilhos Pedestres e Parques 

de Campismo. 

 

Figura 5.5.2.10. – Equipamentos florestais de recreio (PMDFCI 2016-2020) 

 

De acordo com o PMDFCI, existem atualmente no concelho de Caminha catorze parques de 

merendas, na sua grande maioria inseridos em pleno Espaço Florestal, à exceção do parque de 

merendas do Monte Calvário (Vila Praia de Âncora), Fonte da Bouça Mé (Orbacém), de Arga 

de Baixo e Arga de Cima, que se encontram na zona de interface floresta – urbano. De acordo 

com a mesma fonte, existem ainda no concelho quatro miradouros e três parques de campismo.  
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Ainda ao nível dos equipamentos de recreio que se localizam em espaço florestal, foram ainda 

contabilizadas outros como campos de jogos, locais para a prática de escalada e canoagem, 

locais de culto e Refúgio de Montanha. Estes foram considerados importantes uma vez que, por 

um lado, podem ser fatores de perigo de incêndio, e por outro, pode haver perigo para as 

pessoas que os frequentam. Assim contabilizam-se oito campos de jogos, quatro locais de culto, 

dois locais de canoagem, uma parede de escalada e um Refúgio de Montanha. 

Aos equipamentos identificados poderão estar associados comportamentos de risco que poderão 

estar na causa de focos de incêndios florestais. A par disso, a presença de população no interior 

dos espaços florestais é um fator de preocupação face à ocorrência de incêndios e à necessidade 

da sua evacuação. 

Análise SWOT 

A análise SWOT, apresentada no quadro seguinte, pretende traçar o diagnóstico geral e 

tendências de evolução provável no cenário de não implementação da proposta de revisão do 

PDM de Caminha. 

 
Quadro 5.5.2.21. – Análise SWOT no âmbito do FCD - Biodiversidade e Conservação da Natureza 

Forças Fraquezas 
 Integração do concelho numa área natural com 

elevada riqueza específica e reconhecido valor 
para a conservação da natureza e da 
biodiversidade, com integração no SIC Rio 
Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra de Arga e 
ZPE Estuário dos rios Minho e Coura 

 Sistemas Biofísicos com elevado interesse 
paisagístico 

 Qualidade cénica dos elementos biofísicos 
naturais, designadamente floresta, rio, estuário 
e mar, que modelam e dão forma à orografia do 
território 

 Existência de um Centro de Interpretação da 
Natureza  

 Existência de trilhos de interpretação 
devidamente equipados e sinalizados 

 Presença de uma ZIF (ZIF de Santa Luzia) e de 
um PGF (PGF da Mata Nacional do Camarido) 

 Iniciativas de promoção e de divulgação do 
património natural ainda incipientes 

 Inexistência de ações de monitorização do grau de 
conservação dos habitats naturais e das espécies 
protegidas 

 Floresta com espécies não autóctones e com 
espécies invasoras (nomeadamente Acácia e 
Háquia)  

 Apenas um operador com registo para 
reconhecimento da atividade turística no domínio 
do Turismo de Natureza 

Oportunidades Ameaças 

 Enquadramento normativo legal de proteção da 
Natureza 

 Sector do turismo de natureza emergente 
 Dinâmicas regionais com vista ao 

desenvolvimento sustentável 
 

 Inexistência de um Plano de Gestão para cada uma 
das Áreas Classificadas presentes no concelho 

 Inserção num contínuo de mancha florestal, 
constituída em grande parte por espécies resinosas 
ou com elevado potencial de inflamabilidade, 
potenciando o risco de incêndio  

 Presença abundante de invasoras dos géneros 
Acácia e Háquia propiciam condições de 
degradação de habitats e aumentam a 
probabilidade de incêndios 
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ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A presente análise de tendências (decorrente de uma obrigação legal, conforme alínea b, n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio) tem em consideração a evolução provável do estado do 

ambiente na ausência da proposta de revisão do PDM de Caminha.  

O quadro que se segue apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na 

ausência de implementação da proposta de revisão do PDM. 

 
Quadro 5.5.2.22. – Avaliação da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação 
da proposta de revisão do PDM de Caminha 

FCD Domínio de 
Avaliação 

Critério de 
Avaliação Indicadores 

Tendência 
de evolução 
sem PDM 

B
io

di
ve

rs
id

ad
e 

e 
C

on
se

rv
aç

ão
 d

a 
N

at
ur

ez
a 

Conservação 
da Natureza, 

Biodiversidade 
e Paisagem 

 

Manutenção do 
Património Natural e 
Biodiversidade em 
áreas do SNAC 

Área do município integrada no 
Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas 

 

Espécies ameaçadas e protegidas  

Habitats   

Espécies e habitats alvo de 
orientações de gestão com ocorrência 
no Município 

 

Número de ações e área objeto de 
intervenções de gestão ativa em 
espaços classificados 

 

Planos de gestão e ações de 
conservação de espécies e habitats 

 

Valorização do 
património natural em 
áreas do SNAC 

Ações de fiscalização  
Áreas de distribuição das espécies não 
indígenas invasoras 

 

Área abrangida por ações de controlo 
de espécies não indígenas 

 

Concretização das propostas de 
recuperação de áreas degradadas 

 

Centro de interpretação da natureza  
Trilhos de interpretação devidamente 
equipados e sinalizados 

 

Dinâmicas de turismo de natureza  

Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

Promoção do contínuo 
natural através da 
delimitação da 
Estrutura Ecológica 
Municipal 

Área da Estrutura Ecológica 
Municipal 

 

Categorias/Sistemas que compõem a 
Estrutura Ecológica Municipal 

 

Ações de recuperação do estado da 
Galeria ripícola 

 

Ações de recuperação da floresta com 
espécies autóctones 

 

Gestão, 
Conservação e 

Valorização 
da Floresta 

Promoção da gestão 
sustentável da floresta 

Área florestal arborizada por espécies 
e matos 

 

Zonas de Intervenção Florestal 
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FCD Domínio de 
Avaliação 

Critério de 
Avaliação Indicadores 

Tendência 
de evolução 
sem PDM 

Planos de Gestão Florestal 
 

Equipamentos florestais de recreio 
 

       - Indicador evolui de forma positiva (relativamente à situação de referência) 
       - Indicador mão apresenta alteração (relativamente à situação de referência) 
       - Indicador evolui de forma negativa (relativamente à situação de referência) 

 

A evolução provável do estado do ambiente, na ausência da implementação da proposta de 

revisão do PDM de Caminha e tomando em consideração os indicadores definidos, não será 

expectável de ter alteração significativa relativamente ao descrito na situação de referência. 

 

5.5.3. Efeitos esperados da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha 

 

5.5.3.1. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM e os indicadores definidos para o Fator Crítico para a Decisão – 

Biodiversidade e Conservação da Natureza 

 

A análise dos efeitos esperados pela proposta de revisão do PDM de Caminha será efetuada 

tendo por base os efeitos significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 

correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de Caminha que poderão ser 

observados ao nível dos indicadores definidos. Assim, as opções estratégicas e respetivos 

objetivos da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha podem consubstanciar 

diferentes contributos ou conflitos ao nível dos elementos caracterizados por alguns indicadores 

selecionados para a análise do FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza, 

sistematizados no Quadro 5.5.3.1.1. 
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Quadro 5.5.3.1.1. - Efeitos esperados negativos e positivos identificados para os indicadores definidos no âmbito do FCD - Biodiversidade e Conservação da Natureza 
Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 

Conservação 
da Natureza, 

Biodiversidade 
e Paisagem 

Áreas do município 
integradas no Sistema 
Nacional de Áreas 
Classificadas 

A revisão do PDM criou condições para a integração das áreas 
classificadas na planta de condicionantes, facilitando assim a 
aplicação de um conjunto de ações convergentes com as orientações 
de gestão previstas pelo PSRN2000.  
Através do articulado do regulamento da proposta de revisão do 
PDM, relativo à Rede Natura, são determinadas ações, atividades e 
usos do solo, que garantem a manutenção e/ ou promoção do estado 
de conservação favorável dos valores naturais de interesse 
comunitário, nas áreas do concelho integradas na Rede Natura 2000. 
Neste contexto importa salientar que na elaboração do corpo 
regulamentar houve a preocupação de fazer corresponder ao 
zonamento um conteúdo regulamentar adequado aos objetivos de 
salvaguarda dos valores de conservação.  
De referir ainda que o regulamento apresenta um anexo específico 
relativo a esta matéria, onde são apresentadas as orientações para a 
RN2000, ações e atividades e usos que carecem de parecer 
vinculativo do ICNF. 
Assim sendo, considera-se que a Proposta do PDM não conflitua com 
a manutenção, num estado de conservação favorável dos valores 
naturais identificados, que justificaram a classificação dos Áreas 
Classificadas da Rede Natura 2000. 

- 

Espécies ameaçadas e 
protegidas - 

Habitats  - 

Espécies e habitats alvo de 
orientações de gestão com 
ocorrência no Município 

 

Número de ações e área 
objeto de intervenções de 
gestão ativa em espaços 
classificados 

- 

Planos de gestão e ações de 
conservação de espécies e 
habitats 

A necessidade de manter os valores naturais que estão na origem da designação dos  SIC’s e da ZPE presente no concelho, num 
estado de conservação favorável, implica a necessidade de elaboração e de implementação de um Plano de Gestão, para cada 
uma das áreas, integrando as orientações de gestão referidas no Plano Sectorial da Rede Natura bem como orientações 
específicas para espécies. Estes planos de gestão deverão ser elaborados para todos os SIC’s e ZPE, incluindo na sua gestão a 
participação de todos os municípios abrangidos pela área classificada. Contudo, a revisão do PDM, por si só, não constitui um 
fator decisivo para que a elaboração do plano de gestão se concretize. 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 
Relativamente à espécie prioritária presente no concelho de Caminha, 
o Lobo, apesar de ainda não existir o Plano Nacional de Ação para a 
Conservação do Lobo, no âmbito da revisão do PDM, a proposta de 
regulamento transpôs as orientações para a RN2000, ações e 
atividades e usos que carecem de parecer vinculativo do ICNF. 

- 

Ações de fiscalização 

Com a classificação dos SIC’s e da ZPE, e o respeito pela aplicação 
de um conjunto de medidas previstas para a salvaguarda e 
conservação dos valores naturais presentes, espera-se que sejam 
especificamente planeadas ações de fiscalização / monitorização dos 
fatores de ameaça. Considera-se no entanto que esta situação não 
advém diretamente da execução da proposta de revisão do PDM. 
Por outro lado, importa referir que se implementadas as 
recomendações indicadas nas diretrizes de seguimento deste relatório 
ambiental, poderão ser alcançados os efeitos desejáveis no controlo 
dos fatores de ameaça. 

- 

Áreas de distribuição das 
espécies não indígenas 
invasoras 

A presença abundante de invasoras dos géneros Acácia e Háquia 
propiciam condições de degradação de habitats e aumentam a 
probabilidade de incêndios. A proposta de revisão pretende no 
entanto promover medidas de remoção/contenção de espécies 
invasoras, o que se traduzirá num efeito positivo. 

- 
Área abrangida por ações de 
controlo de espécies não 
indígenas 

Concretização das propostas 
de recuperação de áreas 
degradadas  

A proposta de revisão do PDM de Caminha prevê a concretização de 
duas UOPG (UOPG 4 – Centro Histórico de Caminha e UOPG 17 - 
Sandia), que têm em comum o objetivo de qualificação e reabilitação 
de tecidos urbanos degradados e/ou em degradação. Neste sentido é 
de esperar um efeito positivo. 

- 

Centro de interpretação da 
natureza 

A proposta de revisão do PDM de Caminha apresenta como objetivo 
estratégico “Criar uma atitude ambientalmente correta fomentando a 
preservação da qualidade paisagística e da estética rural (de 
sustentabilidade ambiental) como forma de incrementar o sector 
turístico, aditando ao “Sol e Praia” a criação de rotas turísticas no 

- 

Trilhos de interpretação 
devidamente equipados e 
sinalizados 

- 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 

Dinâmicas de turismo de 
natureza 

concelho a integrar às já existentes: de turismo ambiental (rota das 
áreas de paisagem protegida/rede Natura 2000), de turismo de 
montanha, de turismo religioso, de turismo de saúde (talassoterapia, 
estâncias termais), turismo em espaço rural nomeadamente 
ecoturismo (quintas pedagógicas) e enoturismo (rotas dos vinhos ou 
das castas vinhateiras locais)”. 

De referir ainda que a valorização dos espaços ribeirinhos e florestais 
deve ser conseguida através da emergência de dinâmicas de turismo 
de natureza e apoiadas em trilhos de interpretação devidamente 
equipados e sinalizados, permitindo atividades de sensibilização para 
a conservação da natureza e de educação ambiental.  

- 

Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

Área da Estrutura Ecológica 
Municipal 

A proposta de revisão do PDM prevê a definição da estrutura 
ecológica, reconhecida como fundamental na proteção e valorização 
ambiental dos espaços rurais e urbanos, através da integração de 
áreas, valores e sistemas fundamentais que a compõem, permitindo a 
criação de um continuum natural que possa funcionar como corredor 
ecológico para determinadas espécies.  
Importa salientar que um dos objetivos estratégicos da proposta de 
revisão do PDM é “Proteger, preservar e valorizar o Ambiente com 
enfoque na Estrutura Ecológica Municipal (…)”, traduzindo-se desta 
forma numa salvaguradra à sua conservação. 
A estrutura ecológica municipal fundamental e secundária é, de 
acordo com o estipulado no Regulamento da proposta de revisão do 
PDM “constituída pelo conjunto das áreas, valores e sistemas 
fundamentais que têm por função criar um continuo natural dos 
ecossistemas fundamentais visando contribuir para o equilíbrio 
ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 
paisagística. A delimitação da estrutura ecológica municipal, 
engloba os ecossistemas da REN, o domínio hídrico, as áreas de 
RAN, as áreas classificadas da Rede Natura 2000, os valores 
naturais de espécies e habitats mais relevantes os valores 

- 

Categorias/Sistemas que 
compõem a Estrutura 
Ecológica Municipal 

- 

Ações de recuperação do 
estado da Galeria ripícola - 

Ações de recuperação da 
floresta com espécies 
autóctones 

- 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 
patrimoniais naturais e culturais e os equipamentos e espaços verdes 
que se encontram na contiguidade dos sistemas anteriormente 
referidos”. 
Importa salientar que a proposta de regulamento do PDM de Caminha 
define um conjunto de recomendações de intervenção em área 
abrangida pela Estrutura Ecológica Municipal, recomendações essas 
que visam a salvaguarda dos valores em presença e as ações 
previstas, consideradas essenciais para a manutenção e para o 
equilíbrio dos ecossistemas em presença. 

Gestão, 
Conservação e 
Valorização da 

Floresta 

Área florestal arborizada por 
espécie e matos 

A delimitação e regulamentação de Espaços Florestais de Proteção, 
integrado na categoria de Espaço Florestal nesta proposta de revisão 
do PDM, permitirá atuar sobre os fatores de ameaça reconhecidos, 
convergindo para a manutenção de um bom estado de conservação da 
floresta e dos valores naturais que encerra. Desta forma promover-se-
á a compatibilização da conservação da biodiversidade com a 
usufruição sustentável dos espaços florestais. 

- 

Zonas de Intervenção 
Florestal 

As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), correspondendo em génese 
a áreas territoriais contínuas maioritariamente constituídas por 
espaços florestais, submetidas a um plano de gestão florestal e a um 
plano de defesa da floresta e geridas por uma única entidade, 
constituem um importantíssimo instrumento de defesa e conservação 
da floresta. A sua constituição aumenta a capacidade de intervenção 
no sentido de garantir a sustentabilidade da floresta e proporciona 
maior risco de degradação. 

- 

Planos de Gestão Florestal Os Planos de Gestão Florestal visam a “a produção sustentada dos 
bens e serviços por eles proporcionado e tendo em conta as 
atividades e os usos dos espaços envolventes”. 
O concelho de Caminha dispõe de um PGF para a Mata Nacional do 
Camarido e de doze Planos de Utilização de Baldios. 

- 

Equipamentos florestais de 
recreio - 

(-) Não são esperados efeitos positivos/negativos resultantes do processo de revisão do PDM de Caminha sobre os indicadores 
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No Domínio Áreas Classificadas 

Importa salientar que, de acordo com o previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º156-A/2013, de 8 de Novembro, bem como no Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 (PSRN2000) (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 de 21 de Julho), 

qualquer PMOT que incida territorialmente sobre Áreas Classificadas (SIC ou ZPE) deverá 

integrar as condicionantes expressas nas orientações de gestão do referido Plano Sectorial na 

elaboração do seu normativo regulamentar.  

O PSRN200 determina a adoção de medidas de gestão específicas para os valores naturais cuja 

presença foi determinante para a classificação da área e sua integração na Rede Natura 2000.  

Neste contexto importa salientar que na elaboração do corpo regulamentar houve a preocupação 

de fazer corresponder ao zonamento um conteúdo regulamentar adequado aos objetivos de 

salvaguarda dos valores de conservação. De referir ainda que o regulamento apresenta um anexo 

específico relativo a esta matéria, onde são apresentadas as orientações para a RN2000, ações e 

atividades e usos que carecem de parecer vinculativo do ICNF. 

Assim sendo, considera-se que a proposta de revisão do PDM não conflitua com a manutenção, 

num estado de conservação favorável dos valores naturais identificados, que justificaram a 

classificação dos Áreas Classificadas da Rede Natura 2000. 

Por outro lado importa salientar que a definição do zonamento proposto na revisão do PDM 

procurou refletir a importância dos valores biofísicos presentes no concelho. Assim “os 

conhecimentos disponíveis sobre a distribuição da fauna e flora, face às perspetivas de 

conservação, possibilitaram definir, em termos de ordenamento e de condicionantes, um 

contexto de diferenciação territorial que procura salvaguardar e assegurar a proteção dos 

habitats naturais, por via de um zonamento que clarifica o uso do solo e a sua relação com o 

enquadramento previsto pelo Plano Setorial da Rede Natura 2000”. 

Na delimitação das categorias de classes de espaço para o solo rústico houve a preocupação “de 

integração em espaços agrícolas e florestais de todas as áreas com essa vocação onde não 

ocorrem valores naturais, com excepção daqueles onde já existem ocupação agrícola ou 

florestal expressiva”. 

Relativamente aos espaços de atividades económicas e industriais “procurou-se restringi-los às 

situações existentes ou, quando previstas (apenas uma, em Argela) evitam-se as áreas de maior 

sensibilidade ambiental e considera-se a integração em UOPG sujeita a Plano de Pormenor”.  

No que se refere aos espaços naturais e paisagísticos a proposta de revisão do PDM teve “como 

princípio orientador a integração de manchas continuas onde se salienta a ocorrência de 
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valores naturais cartografados, especialmente os dos habitats e os de espécies de fauna e flora 

prioritárias”. Ainda relativamente a esta classe de espaços, “salienta-se a delimitação de 

subcategorias, de entre as quais se salientam as áreas de especial valor natural, coincidentes 

com a ZPE da Serra de Arga, com preocupações de conservação acrescidas, refletidas no 

regulamento”.  

Pelo exposto é possível concluir que a distribuição dos valores naturais no concelho de 

Caminha foi considerada no zonamento proposto, procurando-se uma integração capaz de 

garantir uma conservação mais eficaz dos valores protegidos.  

Por outro lado importa salientar que as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão previstas 

na proposta de revisão (Figura 5.5.3.1.1.), que se sobrepõem a Área Classificada, servem de 

base ao desenvolvimento de propostas de qualificação ambiental e paisagística e serão 

concretizadas através da execução de Planos de Pormenor, Unidades de Execução ou projetos 

específicos, sendo que estes poderão posteriormente ser objeto de Avaliação de Incidências 

Ambientais, Avaliação de Impacte Ambiental ou Avaliação Ambiental Estratégica, 

considerando-se que, em sede destes instrumentos, deverá ser avaliado com maior rigor o tipo 

de ocupação do solo, tendo como base a preservação dos valores naturais presentes em cada 

uma das áreas programadas. 
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Figura 5.5.3.1.1. – Áreas Classificadas presentes no concelho de Caminha e UOPG previstas na revisão 
do PDM de Caminha 

 

Por outro lado, de referir ainda que a manutenção do estado de conservação dos valores naturais 

que assistiram à classificação do SIC Rio Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra de Arga e ZPE 

do Estuário dos Rios Minho e Coura deveria ser considerada no âmbito de um plano de gestão 

para cada uma da Área Classificada, com a participação dos Municípios sobre os quais os SIC’s 

e ZPE se desenvolvem, aplicando o previsto no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º156-A/2013, de 8 de Novembro. Este diploma legal prevê na alínea a) do número 3 do artigo 

7.º que para as Áreas Classificadas “podem ser definidas medidas complementares de 

conservação através da aprovação de Planos de gestão que contemplem medidas e ações de 

conservação adequadas (...)”. 

Apesar de não constituir uma obrigatoriedade, a elaboração de Planos de Gestão para as áreas 

classificadas permitiria estabelecer o enquadramento das medidas conducentes à conservação 

das espécies da flora, da fauna e dos habitats naturais, tendo em conta a integração de vertentes 

de desenvolvimento económico e social das áreas abrangidas.  

 

No Domínio Estrutura Ecológica Municipal 

As componentes integradas na Estrutura Ecológica Municipal (EEM) detêm várias valências. A 

EEM inclui áreas que pelas suas características orográficas implicam a necessidade de proteção 

dos solos e da rede hidrográfica, de terrenos arborizados ou cuja arborização é conveniente ou 

necessária para o bom regime das águas, ou para a fixação e conservação do solo, áreas 

sensíveis tais como zonas ribeirinhas, áreas de infiltração máxima e zonas declivosas, áreas que 

são constituídas por solos de maiores potencialidades agrícolas, ou que tenham sido objeto de 

investimentos para aumentarem a sua capacidade produtiva, bem como por áreas de valor 

ecológico e paisagístico de proteção e conservação dos habitats. 

Neste sentido, a figura da Estrutura Ecológica Municipal, se bem delimitada, vem permitir a 

salvaguarda de valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos 

espaços rurais e até urbanos. Através da sua regulamentação específica nos PMOT, e de acordo 

com o novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, são definidos os “parâmetros 

de ocupação e de utilização do solo assegurando a compatibilização das funções de proteção, 

regulação e enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações”.  

A EEM de Caminha desempenha um papel fundamental ao nível da manutenção dos serviços 

ecológicos, tais como o suporte de espécies e habitats protegidos, e de processos biofísicos 
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contribuindo para a qualidade do ar e da água, para a proteção contra a erosão, contra as cheias e 

para a recarga de aquíferos, promovendo a manutenção do equilíbrio ecológico, proteção e 

valorização ambiental do concelho, além de proporcionar bem-estar e qualidade de vida às 

populações humanas.  

Neste sentido a Estrutura Ecológica Municipal de Caminha assume-se como figura agregadora, 

considerando as áreas da RAN, os ecossistemas da REN, a totalidade das áreas integradas na 

Rede Natura 2000, o Domínio Hídrico, os valores naturais de espécies e habitats mais 

relevantes, os valores patrimoniais naturais e culturais e os equipamentos e espaços verdes que 

se encontram na contiguidade dos sistemas anteriormente referidos. 

 

No Domínio da Gestão, Conservação e Valorização da Floresta 

A Floresta constitui em si mesma um ecossistema, no qual se ancoram diversas funções tão 

diversificadas quanto a de conservação da natureza e da biodiversidade, a de produção de 

recursos florestais, a de suporte a dinâmicas de lazer, para além dos serviços que presta como no 

ciclo da água, do carbono, do oxigénio, ou de ser um importante sumidouro de carbono. 

Promover a gestão sustentável e a conservação da floresta é um desígnio que deve estar inscrito 

nos modelos de desenvolvimento de qualquer território que detenha uma forte componente 

florestal, principalmente quando coexiste com áreas de reconhecido valor para a Conservação 

da Natureza. 

De acordo com o PMDFCI (2016-2020) existem doze Planos de Utilização de Baldios 

aprovados, um Plano de Gestão Florestal (da Mata Nacional do Camarido) e uma Zona de 

Intervenção Florestal (ZIF Santa Luzia). 

Deverá contudo ser garantida a compatibilização das intervenções previstas nos Planos de 

utilização/gestão evitando os possíveis conflitos espaço-temporais que poderão advir da 

sobreposição espacial de diversas funções admitidas no perímetro florestal (ex. Função de 

conservação vs Função de silvopastorícia, caça e pesca, ou Função de conservação vs Função de 

Enquadramento paisagístico e recreio). 

Considera-se também que, tendo sido identificada a proliferação de espécies de plantas exóticas 

e infestantes, a mesma deveria ser objeto de ações de controlo no sentido de minimizar o 

impacte negativo que as mesmas impõem na conservação da floresta autóctone e ainda no fator 

acrescido que representam para o risco de incêndio.  
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5.5.3.2. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM e os objetivos de sustentabilidade do Quadro de Referência Estratégico 

 

No presente capítulo será promovida uma análise que visa evidenciar a forma como o modelo 

de desenvolvimento proposto pela proposta de revisão do PDM de Caminha, que se traduz nas 

suas opções e objetivos estratégicos definidos e mais concretamente no seu Regulamento, 

contribui para o cumprimento dos objetivos de sustentabilidade estabelecidos no Quadro de 

Referência Estratégico. Esta análise permitirá avaliar em que medida o objeto de estudo 

converge positivamente (+) (criando oportunidades), é indiferente (0), ou conflitua (-) (criando 

ameaças) com os objetivos delineados pelos instrumentos do QRE definido para a presente 

proposta de revisão do Plano e com afinidade com o presente FCD (Quadro 5.5.3.2.1). 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

138 

 

Quadro 5.5.3.2.1. - Contribuição da proposta de revisão do PDM de Caminha para o alcance dos objetivos de sustentabilidade do QRE, no âmbito do FCD – Biodiversidade e 
Conservação da Natureza  

QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 
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Conservar e valorizar a 
biodiversidade e o património 
natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os 
recursos energéticos e geológicos, e 
prevenir e minimizar os riscos 

+ 

A proposta de revisão do PDM de Caminha reconhece a importância da conservação e valorização da 
biodiversidade e do património natural no modelo estratégico de desenvolvimento proposto, uma vez que 
contempla, enquanto Opção Estratégica, a “Preservação do Património Natural (…) do Concelho”. 
Por outro lado são evidentes as preocupações para com a salvaguarda dos SIC’s e da ZPE presentes no 
concelho (SIC Rio Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra de Arga e ZPE do Estuário dos rios Minho e Coura) 
e manutenção dos seus valores naturais num estado de conservação favorável. 
Importa ainda salientar que no regulamento existe um anexo específico relativo a esta matéria, onde são 
apresentadas as orientações para a Rede Natura 2000, ações e atividades e usos que carecem de parecer 
vinculativo do ICNF. 
Neste contexto, a proposta de revisão encontra-se em consonância com os objetivos emanados do PNPOT e 
da ENDS relativamente a esta matéria. E
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Património - Conservação da 
natureza e da biodiversidade 
articulada com as políticas 
sectoriais e de combate à 
desertificação 
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Constituir a Rede Fundamental de 
Conservação da Natureza (RFCN) e 
o Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, integrando a Rede 
Nacional de Áreas Protegidas 

+ 

O conceito da RFCN foi também trabalhado pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
através do estabelecimento da figura da Estrutura Ecológica Municipal (EEM). A EEM delimitada no 
âmbito da proposta de revisão do PDM enquadra a totalidade das áreas da Rede Natura 2000, RAN, REN, 
Domínio Hídrico e ainda Valores Culturais e equipamentos que se encontram na continuidade dos sistemas 
referidos anteriormente. A EEM foi delimitada de modo a constituir uma rede que assegure o equilíbrio 
ecológico do concelho e a valorizar as suas potencialidades biofísicas, bem como fomentar a defesa e a 
valorização dos elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção das zonas de maior 
sensibilidade biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e recreio.  

Promover a valorização das áreas 
protegidas e assegurar a 
conservação do seu património 
natural, cultural e social 

+ 
Como referido anteriormente, a proposta de revisão do PDM de Caminha no seu regulamento, no domínio 
relativo à Rede Natura 2000, destaca a necessidade de manter e/ou promover o estado de conservação 
favorável dos valores naturais de interesse comunitário, designadamente através da aplicação das 
orientações de gestão definidas no PSRN2000 para as áreas classificadas presentes no concelho, 
nomeadamente: SIC Rio Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra de Arga e ZPE do Estuário dos rios Minho e 
Coura. 
Pelo exposto, considera-se que a proposta de revisão do PDM de Caminha garante a prossecução dos 
objetivos da ENCNB. 

Assegurar a conservação e a 
valorização do património natural 
dos sítios e das zonas de proteção 
integrados no processo da Rede 
Natura 2000 

+ 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 
Desenvolver em todo o território 
nacional ações específicas de 
conservação e gestão de espécies e 
habitats, bem como de salvaguarda 
e valorização do património 
paisagístico e dos elementos 
notáveis do património geológico, 
geomorfológico e paleontológico 

+ 

Promover a integração da política 
de conservação da natureza e do 
princípio da utilização sustentável 
dos recursos biológicos na política 
de ordenamento do território e nas 
diferentes políticas sectoriais 

+ 

Assegurar a informação, 
sensibilização e participação do 
público, bem como mobilizar e 
incentivar a sociedade civil 

0 Nas opções do Plano não se reconhecem propostas convergentes com o fomento ativo do conhecimento e 
envolvimento da população nas questões de natureza ecológica.  
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requalificação dos meios hídricos e 
dos ecossistemas associados 

+ 

É reconhecida a preocupação com a proteção do meio hídrico na proposta de regulamento da revisão do 
PDM de Caminha, impondo a observância das disposições legais e regulamentares referentes a servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública em vigor, designadamente nos Recursos Hídricos. 
Nas áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, encontra-se também regulamentação para diversas ações, 
atividades e usos do solo, de forma a garantir a proteção e conservação do meio hídrico.  
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Estabelecer um conjunto de 
orientações estratégicas para a 
gestão do território das ZPE e Sítios 
considerando os valores naturais 
que nele ocorrem, com vista a 
garantir a sua conservação a médio 
e longo prazo 

+ 

Como referido nos objetivos relativos à ENCNB, a proposta de revisão do PDM de Caminha, no seu 
regulamento, no domínio relativo à Rede Natura 2000, destaca a necessidade de manter e/ou promover o 
estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse comunitário, designadamente através: 

 da aplicação das orientações de gestão definidas para cada uma das Áreas Classificadas; 
 da interdição, nas áreas do concelho integrada na Rede Natura 2000, de diversas ações, atividades e 

usos do solo;  
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 
Estabelecer o regime de 
salvaguarda dos recursos e valores 
naturais das ZPE e Sítios, 
orientando a uma macro-escala a 
fixação dos usos e o regime de 
gestão compatíveis com a utilização 
sustentável do território a efetuar, 
posteriormente, através da inserção 
das normas e orientações nos 
instrumentos de gestão territorial 
que vinculam diretamente os 
particulares (planos municipais e 
planos especiais de ordenamento do 
território) 

+ 

 do condicionamento, dependente de autorização do ICNF de diversas ações, atividades e usos do 
solo;  

 do condicionamento, dependente de autorização da Câmara Municipal, de diversas ações, 
atividades e usos do solo. 

Pelo exposto, considera-se que a proposta de revisão do PDM de Caminha garante a prossecução dos 
objetivos da PSRN2000. 

Representar cartograficamente, em 
função dos dados disponíveis, a 
distribuição dos habitats naturais e 
semi-naturais e das espécies de 
flora e fauna, presentes nos Sítios e 
ZPE 

0 

O Plano identifica e representa cartograficamente os limites do SIC’s e da ZPE presente no concelho, no 
entanto não transpõe para a cartografia a distribuição das Unidades de Gestão (que integram os diferentes 
Habitats presentes) habitats naturais e semi-naturais e das espécies de flora e fauna, presentes nos respetivos 
SIC’s e ZPE. 

Estabelecer diretrizes para o 
zonamento das áreas em função das 
respetivas caraterísticas e 
prioridades de conservação, a 
definir nos planos de ordenamento 
que vinculam as entidades privadas, 
nos quais deverão ser fixados e 
zonados os usos do território e os 
regimes de gestão, com vista à 
utilização sustentável do território 

0 

O estabelecimento de diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas caraterísticas e 
prioridades de conservação deverá ser efetuado nos planos de gestão a elaborar para cada um dos SIC’s e 
ZPE presentes no concelho, em conjunto com os municípios que partilham o território afeto a essas áreas 
classificadas. 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 
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 
do uso do solo, tendo em conta a 
distribuição dos habitats a proteger 

+ 
A prossecução deste objetivo do PSRN2000 é garantida pela proposta de regulamento da revisão deste 
PDM, que define, no articulado relativo à Rede Natura 2000, ações, atividades e usos do solo compatíveis 
com a manutenção e promoção do estado de conservação dos valores naturais do concelho. 

Definir, para cada Sítio e ZPE, os 
projetos a sujeitar a avaliação de 
impacte ambiental ou a análise de 
incidências ambientais 

+ 
A prossecução deste objetivo do PSRN2000 é garantida pela proposta de regulamento da revisão deste 
PDM, que determina as ações que deverão ser objeto de Avaliação de Impacte Ambiental, se inseridas em 
áreas afetas à Rede Natura 2000. 
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Assegurar a planificação e a gestão 
florestal sustentável das áreas 
públicas e privadas com especial 
atenção para a planificação e gestão 
de Áreas Protegidas 

+ 

A revisão do PDM de Caminha considerou na sua elaboração as orientações inscritas no Plano Regional de 
Ordenamento da Floresta do Alto Minho, traduzindo-se num conjunto vasto de disposições e orientações 
fundamentais no que se refere à disciplina de uso e transformação do solo nos espaços florestais do concelho 
de Caminha e às medidas de defesa da floresta — Silvicultura, arborização e rearborização. 
Destacam-se ainda os artigos do Regulamento da revisão do PDM, os quais vinculam obrigações de gestão 
do espaço florestal e condicionalismos à edificação e regras de florestação. 

Promover a recuperação e condução 
da regeneração natural, 
nomeadamente das espécies mais 
afetadas pelos incêndios e das 
manchas mais promissoras de 
folhosas autóctones 

+ 

Aumentar a área florestal 
arborizada, com espécies bem 
adaptadas 

+ 

Promover a ampliação dos espaços 
florestais destinados ao recreio e 
lazer 

+ 

Controlar e diminuir a área de 
incidência de invasoras lenhosas + 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 
Conservação do património 
florestal em bom estado, da 
diversidade biológica, geológica e 
paisagística da região PROF e dos 
seus habitats naturais, com especial 
atenção para as Áreas Protegidas 

+ 
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Consolidar o sistema de proteção e 
valorização ambiental, que inclui as 
áreas, valores e subsistemas 
fundamentais a integrar na estrutura 
ecológica regional 

+ 

Os objetivos do PROT-N aqui evidenciados veem tradução no modelo estratégico de desenvolvimento da 
proposta de revisão do PDM de Caminha. A opção estratégica da proposta de revisão do PDM “Preservação 
do Património Natural e Cultural” permite atender a questões de natureza ambiental que convergem para a 
promoção da sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística do 
território.  
Por outro lado o cumprimento deste objetivo será ainda alcançado com a concretização da Estrutura 
Ecológica Municipal proposta nesta revisão do PDM de Caminha, a qual integra um conjunto de áreas, 
valores e sistemas fundamentais para a proteção ambiental tais como áreas delimitadas pela Rede Natura 
2000, áreas afetas ao regime da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, do Domínio 
Hídrico e ainda Valores Culturais e equipamentos que se encontram na continuidade dos sistemas referidos 
anteriormente. Desta forma, contemplando áreas que expressam condicionantes, traduz-se num espaço que 
contribui para a preservação das funções e serviços ecológicos vitais para o equilíbrio ambiental do 
município. 

Definir orientações e propor 
medidas para um adequado 
ordenamento agrícola e florestal do 
território, bem como de salvaguarda 
e valorização da paisagem, das 
áreas classificadas e de outras áreas 
ou corredores ecológicos relevantes 

+ 

É reconhecida a preocupação com a proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos florestais na 
proposta de regulamento da revisão do PDM de Caminha, impondo a observância das disposições 
regulamentares referentes a servidões administrativas e restrições de utilidade pública, bem como na 
regulamentação de diversas ações, atividades e usos do solo, de forma a garantir a proteção, conservação do 
Espaço Florestal.  
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A defesa e conservação da natureza 
 
 
 
 

+ 

 
A proposta de revisão do PDM de Caminha reconhece a importância da conservação e valorização da 
biodiversidade e do património natural no modelo estratégico de desenvolvimento proposto, uma vez que 
contempla, enquanto Opção Estratégica, a “Preservação do Património Natural (…) do Concelho”. 
Por outro lado são evidentes na proposta de regulamento as preocupações para com a salvaguarda das áreas 
classificadas presentes e manutenção dos seus valores naturais num estado de conservação favorável. 
Neste contexto, a proposta de revisão encontra-se em consonância com os objetivos emanados do POOC 
Caminha-Espinho e do PESRN-LN. 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 
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 Criar condições para o incremento 
de formas ambientalmente 
sustentáveis de fruição do território 

+ 

A proposta de revisão do PDM de Caminha prevê a concretização de duas UOPG (UOPG 4 – Centro 
Histórico de Caminha e UOPG 17 - Sandia), que têm em comum o objetivo de qualificação e reabilitação de 
tecidos urbanos degradados e/ou em degradação. Neste sentido a revisão do PDM encontra-se em 
consonância com o objetivo do PESRN-LN. 

Regenerar e qualificar os espaços 
ambientais degradados + 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

144 
 

A análise do quadro anterior permite verificar que os objetivos estratégicos inerentes à proposta 

de revisão do Plano Diretor Municipal Caminha terão, na sua maioria, uma contribuição 

positiva para o alcance dos objetivos estratégicos dos instrumentos definidos no QRE, no que 

diz respeito ao FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza. De fato, ao nível dos 

objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Caminha constata-se uma rlação de 

convergência com a generalidade dos objetivos propostos nos diversos instrumentos de cariz 

ambiental definidos no QRE, facto reforçado através do regulamento da proposta do Plano.  

 

5.5.4. Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha 

As oportunidades e as ameaças constituem a avaliação da forma como a biodiversidade e a 

conservação da natureza serão afetadas com a implementação da proposta de revisão do PDM 

de Caminha. Neste contexto, procede-se à identificação das oportunidades e ameaças resultantes 

dos principais impactes estratégicos, positivos e negativos, relacionados com as ações inerentes 

à proposta de revisão do referido PDM. 

 
Quadro 5.5.4.1. – Oportunidades e Ameaças resultantes da execução da proposta de revisão do PDM de 
Caminha no que respeita ao FCD – Biodiversidade e Conservação da Natureza 

Oportunidades Ameaças 
 Aplicação do normativo legal relativo ao Plano Setorial da 

Rede Natura 2000 
 Manutenção das espécies e habitats naturais presentes no 

SIC Rio Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra de Arga e 
ZPE dos Estuários dos Rios Minho e Coura em estado 
favorável de conservação, através da correta aplicação das 
orientações de gestão definidas pelo PSRN2000 

 Programa de divulgação e de valorização do património 
natural e paisagístico enquadrado em rotas, percursos e 
redes de atividades e de acontecimentos 

 Dinâmicas de turismo de natureza  
 Integração de Caminha em redes de acontecimentos e de 

atividades com interesse para o Turismo Sustentável de 
forte vertente natural 

 Risco de não implementação de um 
Plano de Gestão para o SIC Rio 
Minho, SIC Litoral Norte, SIC Serra 
de Arga e ZPE dos Estuários dos 
Rios Minho e Coura 

 Contínuo florestal com risco de 
incêndio 

 

5.5.5. Diretrizes para Seguimento 

As diretrizes de seguimento constituem orientações ou recomendações que pretendem contribuir 

para o acompanhamento dos efeitos da proposta de revisão do PDM de Caminha, no que 

respeita à Biodiversidade e Conservação da Natureza. 
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Neste sentido, recomenda-se: 

 A aplicação, nas Áreas Classificadas, das orientações de gestão inscritas no Plano 

Setorial da Rede Natura 2000;  

 Considerar o investimento na manutenção e valorização de áreas naturais como o 

garante da sustentabilidade de atividades de turismo em espaço natural; 

 Incentivar ações de monitorização (e outras ações específicas) do grau de conservação 

dos habitats naturais e das espécies protegidas; 

 A implementação de trilhos mistos (pedestres e motorizados) em RN2000, deverá 

acautelar a incidência de impactes sobre os valores naturais aí presentes relativamente 

aos possíveis benefícios que a sua utilização poderá proporcionar no âmbito da 

valorização do território, e seguir as orientações de gestão para os diferentes habitats; 

 Definição e obrigação de cumprimento de regras de boa conduta que preservem os 

recursos naturais por forma a não comprometer a qualidade, a viabilidade e a 

sustentabilidade desses recursos e destinos de turismo em espaços naturais; 

 Melhorar as práticas agrícolas, com particular destaque para as que se realizam próximo 

de cursos de água, com vista à conservação de corredores ribeirinhos e da fauna 

aquática; 

 Condicionar ações de limpeza e corte de árvores em zonas ribeirinhas com vista à 

conservação da vegetação ripícola e salvaguarda dos habitats naturais presentes; 

 Controlar a presença e proliferação de espécies vegetais não indígenas invasoras, no 

concelho em geral, mas com especial incidência e prioridade nas áreas com maior valor 

ecológico; 

 Promover a utilização de espécies autóctones nas plantações nos espaços públicos como 

forma de valorizar o património e a identidade natural do concelho; 

 Identificar a necessidade de recuperação das áreas degradadas, com repercussões de 

natureza paisagística e/ou de saúde pública; 

 Em território abrangido pela área classificada deverão ser analisadas as pretensões de 

ações e de implementação de projetos tomando em consideração a tabela de “Condições 

e critérios de avaliação de incidências ambientais” que se encontra divulgada para os 

SIC’s e ZPE nas respetivas fichas, em função do recomendado no PSRN2000, 

aplicando-se para a avaliação de impacte ambiental o procedimento definido Decreto-

Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 

de Novembro. 
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5.6. FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO - QUALIDADE AMBIENTAL 

 

5.6.1. Descrição do Fator Crítico para a Decisão e seus Objetivos 

A qualidade ambiental contribui decisivamente para a valorização territorial e através desta para 

o crescimento económico e competitividade (Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, 

de 20 de Agosto6), constituindo um fator importante para a saúde pública, qualidade de vida da 

população humana e para o equilíbrio dos ecossistemas. Quando os critérios de qualidade 

ambiental são desde cedo introduzidos como desígnios a garantir através dos Instrumentos de 

Ordenamento do Território contribui-se para o desenvolvimento sustentável e o alcance de 

elevados níveis de competitividade. 

Reconhecendo-se que a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha preconiza 

ações que envolvem direta e indiretamente questões determinantes para a qualidade ambiental, 

procede-se no âmbito da avaliação do presente FCD à sua análise, contextualizada por uma 

caraterização da situação atual da área sob influência do Plano, de forma a que, 

antecipadamente, e se necessário, possam ser projetadas intervenções mitigadoras ou planeadas 

medidas corretivas para as ações que eventualmente congreguem potenciais impactes 

ambientais negativos.  

Neste âmbito, as questões que se anteveem como relevantes, ao nível deste FCD, são a gestão 

de resíduos, a salvaguarda da qualidade dos recursos hídricos e da qualidade do ar, a prevenção 

da poluição sonora e o uso eficiente de energia.  

A necessidade de assegurar uma gestão adequada de resíduos e minimizar a sua produção 

contribuiu para a definição do domínio “Resíduos”. Atendendo à necessidade de ter em conta as 

recomendações inscritas em documentos referenciais de política ambiental, foi considerado 

como objetivo de sustentabilidade a promoção de uma política adequada de gestão de resíduos. 

A análise de um domínio relacionado com a “Água” surge pela necessidade de salvaguardar o 

bom estado dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Por outro lado, a água, enquanto 

recurso indispensável à maioria das atividades económicas, apresenta uma influência direta na 

saúde humana e na qualidade de vida das populações, nomeadamente ao nível dos sistemas de 

abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas residuais. De forma a tornar mais 

sustentável o setor, deverá ainda ser garantida uma elevada eficiência do seu uso. 

Neste sentido, consideraram-se como principais objetivos de sustentabilidade a proteção e 

conservação dos recursos hídricos, a promoção de um consumo eficiente e racional do recurso 

água e a satisfação das necessidades das populações ao nível das infraestruturas básicas, 
                                                 
6 Aprova a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
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assegurando os serviços de abastecimento de água e de drenagem e de tratamento de águas 

residuais com elevado nível de qualidade. 

Os municípios detêm responsabilidades ao nível da prevenção do ruído e controlo da poluição 

sonora, com vista à salvaguarda da saúde humana e bem-estar das populações. Neste âmbito, o 

domínio de avaliação relacionado com o “Ruído” foi considerado relevante para a presente 

análise tendo sido para tal definido como objetivo de sustentabilidade “Assegurar a emissão de 

níveis de ruído que não perturbem a saúde humana e o bem-estar das populações”. 

A Qualidade do Ar é “o termo que se usa, normalmente, para traduzir o grau de poluição no ar 

que respiramos” (www.qualar.org). A poluição atmosférica origina um conjunto de impactes ao 

nível da degradação da qualidade do ar, danos ao nível da saúde humana (ao nível do sistema 

respiratório e cardiovascular) e do equilíbrio dos ecossistemas, entre outros. Neste contexto, 

pela sua importância na salvaguarda da melhoria da qualidade de vida das populações foi 

considerado o domínio de avaliação “Ar”. Por forma a avaliar e reduzir os efeitos neste domínio 

serão definidos como objetivos de sustentabilidade a gestão adequada da qualidade do ar bem 

como a redução dos seus níveis de poluição e ainda, quando for aplicável, a redução dos gases 

com efeito de estufa e o aumento na oferta de modos de transporte sustentáveis e alternativos. 

A crescente perceção do problema das alterações climáticas e de outras exigências ambientais 

permitiram evidenciar a necessidade de Portugal tornar o seu consumo energético mais eficiente 

e racional, principalmente no que diz respeito ao consumo direto de fontes de energia não 

renovável (petróleo). Neste contexto foi considerado importante incorporar o domínio de 

avaliação “Energia”, considerando-se relevante o estabelecimento de objetivos de 

sustentabilidade que pretendam promover o aumento da eficiência energética bem como a 

racionalização na utilização da energia, salientando-se a importância da utilização de fontes 

renováveis na produção de energia como fator a contribuir para a redução da dependência 

energética. 

O Quadro 5.6.1.1 apresenta os domínios de avaliação definidos para o FCD Qualidade 

Ambiental, e associa-lhes os objetivos de sustentabilidade que se pretendem atingir. 
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Quadro 5.6.1.1. - Domínios de avaliação e respetivos objetivos de sustentabilidade definidos para o FCD 
– Qualidade Ambiental 

Domínio Objetivos de Sustentabilidade  
Resíduos  - Promover uma política adequada de gestão de resíduos 

Água 

 - Garantir a proteção e conservação dos recursos hídricos  
 - Garantir serviços adequados de abastecimento de água para consumo humano 
 - Promover um consumo eficiente e racional do recurso água 
 - Garantir serviços adequados de drenagem e de tratamento de águas residuais 
 - Promover uma gestão eficiente das águas pluviais e residuais 

Ruído  - Assegurar a emissão de níveis de ruído que não perturbem a saúde humana e o bem-
estar das populações 

Ar 

 - Assegurar uma gestão adequada da qualidade do ar que salvaguarde a saúde pública 
 - Contribuir para a redução da poluição atmosférica 
 - Contribuir para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa 
 - Aumentar a oferta de modos de transporte sustentáveis e alternativos 

Energia 

 - Promover o aumento da eficiência energética 
 - Utilização racional de energia 
 - Promover a utilização de fontes de energia renovável (nomeadamente energias solar e 

térmica) 

 

De forma a auxiliar o nível de pormenorização da análise que se pretende efetuar sobre o FCD - 

Qualidade Ambiental, identificaram-se para os domínios de avaliação, os respetivos critérios de 

avaliação e indicadores (Quadro 5.6.1.2). 
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Quadro 5.6.1.2 – Domínios de avaliação, critérios de avaliação, principais indicadores associados ao FCD - Qualidade Ambiental  
FCD Domínio Critérios de Avaliação Indicadores Unidade Fonte 

Q
ua

lid
ad

e 
A

m
bi

en
ta

l 

Resíduos  Destino final dos resíduos 
produzidos 

 Produção de resíduos sólidos urbanos Ton/hab CMC 
 Valorização de resíduos sólidos urbanos % INE 
 Ações de educação/sensibilização na área dos resíduos N.º CMC 
 Áreas afetadas por descargas ilegais/acumulação de resíduos  N.º CMC 
 Investimento municipal ao nível da gestão de resíduos € INE / CMC 

Água  

Poluição da água/Contaminação 
dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos 

 Qualidade da água superficial  Classe APA 

 Qualidade da água subterrânea Classe APA 
 Número de descargas ilegais detetadas nas linhas de água  N.º  CMC 
 Número de locais de descarga ilegal N.º CMC 

 Investimento municipal ao nível da preservação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos* € INE/ CMC 

Infraestruturação ao nível do 
abastecimento de água 

 Consumo de água m3 INE 
 População servida por sistemas de abastecimento de água para 

consumo  % INE 

Cumprimento dos padrões de 
qualidade da água para 
abastecimento público 

 Análises realizadas à água tratada cujos resultados estejam de 
acordo com a legislação % INE 

Infraestruturação ao nível da 
drenagem e tratamento de águas 
residuais 

 População servida por sistema de drenagem e tratamento de 
águas residuais % INE 

 Investimento municipal ao nível da gestão das águas residuais1 € INE 

Gestão eficiente das águas 
residuais 

 Águas pluviais afluentes aos sistemas de drenagem de águas 
residuais % INSAAR 

 Percentagem de água (residual tratada, bruta e de consumo 
humano) usada na rega* % CMC 

Uso eficiente da água 
 Perdas no sistema de abastecimento % CMC 
 Intervenções qualitativas de promoção do uso eficiente da 

água N.º CMC 

Ruído Poluição sonora  População exposta a níveis sonoros superiores aos limites 
legais N.º CMC 
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FCD Domínio Critérios de Avaliação Indicadores Unidade Fonte 
 Reclamações por incomodidade sonora* N.º CMC 
 Planos de redução de ruído* N.º CMC 
 Investimento ao nível da proteção do ruído* € INE/ CMC 

Ar 

 Poluição atmosférica / 
Contaminação do ar e 
cumprimento dos requisitos 
legais 

 Qualidade do ar Classe APA 
 Dias com parâmetros de qualidade do ar acima dos limites N.º APA 
 Número de empresas sujeita ao Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão N.º APA 

 Investimento ao nível da proteção da qualidade do ar* € INE/ CMC 

 Mobilidade sustentável  Projetos com adoção de soluções que tenham em vista a 
mobilidade sustentável* N.º CMC 

Energia 

 Matriz energética  Consumo de energia (energia elétrica e gás natural) kWh/ano DGEG 
 Eficiência energética  Projetos com adoção de soluções de eco-eficiência energética N.º CMC 
 Adesão à produção de energia 

através de fontes renováveis 
 Produção de energia, a nível local, através de recursos 

renováveis (nomeadamente energia eólica) tep CMC 

(CMC – Câmara Municipal de Caminha; INE – Instituto Nacional de Estatística; APA – Agência Portuguesa do Ambiente; DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia) 
*- Indicador analisado na fase de seguimento da implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha  
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5.6.2. Situação Existente e Análise de Tendências 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a situação ambiental atual do concelho de Caminha, 

desenvolvendo-se posteriormente uma análise de tendências relativa a cada um dos indicadores 

de análise propostos, sem contudo considerar a implementação da proposta de revisão do Plano. 

 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

Serão abordados, separadamente, os domínios de avaliação relativos a: “Resíduos”, “Água”, 

“Ruído”, “Ar” e “Energia”, tendo sido desenvolvida uma abordagem assente em cada um dos 

indicadores considerados. 

 

Domínio: Resíduos 

Produção de resíduos sólidos urbanos 

A produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) assume níveis particularmente preocupantes 

nos países desenvolvidos, onde a melhoria das condições de vida promoveu o aumento do 

consumo, surgindo a necessidade de promover a valorização dos RSU, em detrimento da sua 

deposição em aterro. 

Com base na informação disponível no Relatório do Estado do Ambiente (REA, 2014), a 

principal operação de gestão de resíduos urbanos continuou a ser, em 2013, a deposição em 

aterro (43%), “seguindo-se a valorização energética (22%), o tratamento mecânico e biológico 

(7%) e a valorização orgânica (2%)”.  

A responsabilidade pela recolha, manutenção e limpeza dos contentores de resíduos sólidos 

urbanos indiferenciados, bem como a promoção de ações de educação ambiental, no concelho 

de Caminha é da Luságua. 

A figura seguinte permite constatar a ocorrência de um incremento da produção de RSU entre 

2001 e 2006, de 8653 ton de RSU para 12571 ton, respetivamente, e uma consequente 

diminuição na produção de RSU produzidos no concelho, entre 2009 e 2013, de 11895 ton para 

10609 ton de RSU. 
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Figura 5.6.2.1. – Resíduos sólidos urbanos indiferenciados produzidos no concelho Caminha, entre 2001 
e 2013 (INE, 2015) 

 

Ao nível da densidade populacional é um facto que esta tem tido, desde 2006 até 2013, uma 

diminuição contínua (de 124,5 hab/km2 para 120,3 hab/km2, respetivamente), pelo que poderá 

estar na origem da diminuição da produção de RSU registada nesse mesmo período temporal.  

 

Valorização de resíduos sólidos urbanos 

O município tem tido como prioridade implementar uma política eficiente na gestão de resíduos 

de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável do concelho, através da preservação 

do ambiente e da garantia do aumento da qualidade de vida e bem-estar dos munícipes. A 

autarquia tem promovido a colocação de ecopontos de última geração nas freguesias do 

concelho com o objetivo de contribuir para um concelho mais limpo. 

Relativamente à recolha seletiva de resíduos, tratamento e respetivo destino final, esta é da 

responsabilidade da empresa Inter-Municipal Valorminho – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, SA., que desenvolve as ações de recolha de todos os ecopontos existentes no 

concelho e cujo sistema conta com um Aterro Sanitário, uma Estação de Transferência, uma 

Estação de triagem e um Ecocentro. 

De acordo com dados da Valorminho, de Outubro de 2007, existem no concelho (sem contar 

com as escolas) um total de 62 ecopontos completos (vidro+papel+embalagens), sendo que 16 

incluem também o pilhão, havendo ainda locais com ecopontos não completos, sendo que os 
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vidrões são os ecopontos existentes em maior quantidade. Existem ainda sete zonas de 

ecopontos enterrados, nomeadamente quatro em Caminha, duas em Vila Praia de Âncora e uma 

em Moledo (Agenda XXI Local de Caminha, 2008). 

Dos resíduos produzidos em 2013 (10609 ton), cerca de 768 ton (aproximadamente 7,2%) 

foram recolhidos de forma seletiva. O quadro seguinte apresenta a quantidade de resíduos 

sólidos urbanos encaminhados para aterro e para reciclagem, no ano de 2013. 

 
Quadro 5.6.2.1 – Destino e quantidade dos resíduos produzidos no concelho de Caminha, em 2013 (INE, 
2015) 

Destino dos resíduos Quantidade (Toneladas) 
Recolha indiferenciada 9841 

Recolha seletiva 768 
Total 10609 

 

Quanto aos resíduos recolhidos de forma seletiva, a totalidade tem como destino a valorização 

multimaterial. Relativamente aos resíduos indiferenciados, ao tipo de destino dos resíduos, 

constata-se que a totalidade é encaminhada para aterro. 

 
Quadro 5.6.2.2. – Tipo de destino dos resíduos indiferenciados produzidos no concelho de Caminha, em 
2013 (INE, 2015)  

Destino dos resíduos Quantidade (Toneladas) 
Aterro 9841 

Valorização energética 0 
Valorização orgânica 0 

Valorização multimaterial 0 
Total 9841 

 

No Quadro.5.6.2.3. apresenta-se a quantidade de resíduos recolhida de forma seletiva, por 

fileira, no concelho de Caminha, entre 2011 e 2013. 

 
Quadro 5.6.2.3. – Quantidade de resíduos recolhida de forma seletiva no concelho de Caminha, por 
fileira, entre 2011 e 2013 (INE, 2015) 

Resíduos recolhidos de forma seletiva Anos 
2011 2012 2013 

Vidro 293,757 281,801 366,600 
Papel e cartão 255,724 255,541 244,445 
Embalagens 131,643 133,162 133,965 

Pilhas 0,000 0,000 0,000 

Total 681,124 670,504 745,010 
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Pelo quadro apresentado podemos aferir que o vidro e o papel/cartão são os resíduos mais 

recolhidos de forma seletiva. Relativamente ao vidro e às embalagens constata-se um aumento 

na sua recolha, entre 2011 e 2013. Quanto ao papel e cartão, constata-se uma diminuição na sua 

recolha, em igual período temporal.  

Sobre esta matéria importa ainda salientar que a autarquia tem vindo a dotar as freguesias do 

concelho com ecopontos de segunda geração. 

 

Ações de educação/sensibilização na área dos resíduos  

Nos últimos anos tem-se assistido a uma forte campanha de sensibilização para a separação dos 

resíduos, em especial, os que são recicláveis ou valorizáveis. Neste âmbito a Câmara Municipal 

de Caminha desenvolveu as seguintes atividades, nos últimos dois anos: 

 Em 2014 realizou quatro atividades intituladas: “Disposto a tolerar”, “A sua terra é o 

espelho de quem lá mora”, “Contos Jardins” e “Suminhos” (quatro atividades). 

 Em 2015 realizou duas atividades intituladas “A tradição”e “Respeitar os sinais”. 

 

Investimento municipal ao nível da gestão de resíduos  

Relativamente ao investimento municipal ao nível da gestão de resíduos, de acordo com dados 

disponíveis no INE constata-se que a Câmara Municipal de Caminha não promoveu nenhum 

investimento nesta área, entre 2011 e 2013. 

 

Áreas afetadas por descargas ilegais/acumulação de resíduos 

No que se refere ao passivo ambiental, os resultados do Estudo de Inventariação de Áreas 

Potencialmente Contaminadas, realizado pela Universidade do Minho, permitiram concluir que 

em cerca de 78 concelhos inseridos no território administrativo dos distritos de Braga, 

Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, existem cerca de 91 locais 

potencialmente contaminados (UMinho, 2004) considerados como tal devido à concentração 

indiscriminada ou armazenamento de resíduos industriais banais (RIB) e/ou resíduos industriais 

perigosos (RIP) (Avaliação Ambiental Estratégica do PROTN, 2009). 

Pela análise da figura seguinte constata-se que o concelho de Caminha não apresenta nenhum 

local potencialmente contaminado. 
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Figura 5.6.2.2. - Locais potencialmente contaminados em alguns concelhos da Região Norte (Fonte: 

Universidade do Minho, 2004) 

 

Sobre esta matéria importa ainda referir que, no município de Caminha, o Serviço de Proteção 

da Natureza e do Ambiente (SEPNA) promove a fiscalização de ações que possam colidir com a 

salvaguarda do meio ambiente. Na missão definida para este organismo da Guarda Nacional 

Republicana reconhece-se, entre outros aspetos igualmente importantes, a sua atuação no 

cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à conservação e proteção da 

natureza e do ambiente previstas na legislação ambiental e do ordenamento do território, bem 

como na investigação e repressão dos respetivos ilícitos. Neste contexto, de acordo com 

informação disponibilizada pelo Núcleo de Proteção Ambiental pertencente ao Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Viana do Castelo, nos últimos cinco anos, 

constatou-se a ocorrência de 18 infrações ambientais relacionadas com os Resíduos. 
 

Quadro 5.6.2.3. - Dados relativos a infrações ambientais (no âmbito dos resíduos) no município de 

Caminha, nos últimos cinco anos (Fonte: SEPNA de Viana do Castelo, 2016) 

Freguesia Infrações ambientais 

Âncora 3 
Ribeira de Âncora 4 
Seixas 2 
Vilar de Mouros 2 
Vile 3 
Vilarelho/Caminha 3 
Moledo/Cristelo 1 

Caminha 
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Domínio: Água 

Qualidade da água superficial 

O concelho de Caminha insere-se integralmente no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Minho e Lima (PGRHML), e insere-se na sub-bacia do rio Minho (71%), na sub-bacia do rio 

Lima (0,2% da área total) e na sub-bacia das costeiras entre o Minho e o Lima (29%). 

A principal linha de água da sub-bacia do Minho é o rio Minho. Este rio “nasce em Espanha, 

na serra de Meira, a uma altitude de cerca de 700 m e desagua no oceano Atlântico, em frente 

às cidades de Caminha e de La Guardia. Dos 300 km percorridos pelo rio Minho, 230 km são 

em território espanhol e os restantes 70 km servem de fronteira entre os dois países. O maior 

afluente do rio Minho é o rio Sil, que nasce a cerca de 1 500 m de altitude na serra de Jistreda, 

parte da Cordilheira Cantábrica. O rio Sil percorre 226 km até desaguar 70 km a montante do 

início do troço internacional do rio Minho. A sub-bacia do rio Sil constitui cerca de metade da 

área da sub-bacia do rio Minho. Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Minho os 

principais afluentes do rio Minho em Espanha são, para além do rio Sil, os rios Tea, Avia, 

Ferreira, Ladra e Támoga, na margem direita, e os rios Arnoya e Neira, na margem esquerda. 

Os principais afluentes da parte portuguesa são, de montante para jusante: Trancoso, Mouro, 

Gadanha e Coura. O troço internacional do rio Minho faz de fronteira desde as confluências 

dos rios Trancoso e Barjas até à foz no Oceano Atlântico”. 

Quanto à bacia do rio Lima, “esta ocupa uma área de cerca de 2 470 km2, dos quais cerca de 

1 213 km2 (49%) em território português. A parte portuguesa é limitada a norte pelas sub-

bacias do rio Minho, a leste pela região hidrográfica do Douro e a sul pelas sub-bacias dos 

rios Cávado e Neiva”. A sub-bacia do Lima inclui, como principal linha de água “o rio Lima, 

um rio internacional que nasce na serra de S. Mamede, em Espanha, a cerca de 950 m de 

altitude e desagua em Viana do Castelo. Dos cerca de 108 km de extensão, 67 km localizam-se 

em território nacional. Os principais afluentes do rio Lima, em Portugal, são os rios Estorãos, 

Trovela, Vez, Vade e Castro Laboreiro”. 

A sub-bacia das Costeiras entre o Minho e o Lima, a menor da região hidrográfica, “ocupa 

uma área de 130 km2 e abrange apenas dois concelhos, Caminha e Viana do Castelo, com 

cerca de 22 mil habitantes. O rio Âncora pertence à sub-bacia das Costeiras entre o Minho e o 

Lima, este tem cerca de 18 km de extensão, nasce na serra de Arga, confrontando a sua 

cabeceira com os limites das bacias hidrográficas dos rios Minho e Lima, e desagua em Vila 

Praia de Âncora”. 

O concelho de Caminha apresenta uma rede hidrográfica bastante densa, retalhada numa densa 

malha de cursos de água de diversos tamanhos como consequência da profusão de nascentes 

naturais. Tal facto é devido aos elevados níveis de precipitação que se registam na região e 
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também à sua frequência, que se fazem sentir principalmente nas zonas montanhosas. Convém 

ainda ter presente que estamos perante um território granítico que detém um grau baixo de 

permeabilidade e permite a escorrência da água da precipitação. Dos numerosos cursos de água 

do concelho, destacam-se três rios sendo estes: o Minho, o Coura e o Âncora, dois dos quais 

desaguam em Caminha (Relatório Agenda 21 local, 2007). 
 

 

Figura 5.6.2.3. – Rede Hidrográfica presente no concelho de Caminha (Geosnirh, 2015) 
 

De acordo com informação disponível no SNIRH, no concelho de Caminha existe uma estação 

de monitorização inserida na Rede de Qualidade da Água Superficial, localizada no rio Coura, 

na freguesia de Vilar de Mouros, denominada Cavada (02E/02). 

O quadro seguinte apresenta as caraterísticas gerais da estação de monitorização da qualidade da 

água de Caminha. 

 
Quadro 5.6.2.4. - Estação de monitorização do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, de 
Caminha (SNIRH, 2013) 

Bacia Meio Aquático Código 
SNIRH Designação Coordenadas 

x (m) 
Coordenadas 

y (m) 
Minho Rio Coura 02E/02 Cavada 145 850 546 837 

 

A classificação da qualidade da água foi efetuada com base nos critérios da “Classificação dos 

Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas Caraterísticas de Qualidade para Usos 

Múltiplos”, propostos pela APA. Esta classificação permite a consideração de cinco classes, 

conforme o quadro seguinte. 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

158 
 

Quadro 5.6.2.5. - Classificação da Qualidade das Águas (SNIRH, 2015) 
Classe Descrição da qualidade das águas 

A - Excelente Águas com qualidade equivalente às condições naturais aptas para satisfazer 
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade 

B – Boa Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também 
satisfazer potencialmente todas as utilizações 

C – Razoável 

Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, usos industriais e 
produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 
piscícola (espécies menos exigentes), mas com reprodução aleatória, apta para 
recreio sem contacto direto 

D – Má Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, 
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir de forma aleatória 

E – Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos 
 

A figura seguinte apresenta o resultado da classificação da qualidade da água na estação de 

monitorização de Cavadas, entre 1995 e 2013, utilizando para o efeito a base de dados do 

SNIRH. 

 
 
Figura 5.6.2.4. – Classificação disponível para a estação de monitorização de Cavadas, entre 1995 e 2013 
(SNIRH, 2015) 

 

A análise da figura anterior permite constatar que os últimos dados disponíveis, referentes a 

2013, para a estação de monitorização de Cavadas, apresentam uma classificação da qualidade 

da água de “Má” (Classe E). Esta classe aplica-se a “Águas com qualidade medíocre, apenas 

potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode 

subsistir de forma aleatória”. No entanto a análise da figura anterior permite constatar que a 

situação é diferente nos dois anos anteriores (2011 e 2012), em que a qualidade da água foi 

classificada como Boa. 

Importa salientar que em 2013 o parâmetro responsável pela qualidade da água foi o oxigénio 

dissolvido. 

O quadro seguinte apresenta os parâmetros responsáveis pela qualidade da água superficial, na 

estação de Cavadas, no período compreendido entre 1995 e 2013.  
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Quadro 5.6.2.6. – Parâmetros responsáveis pela Qualidade da Água, na estação de Cavadas, entre 1995 e 
2013 (SNIRH, 2015) 

Ano Parâmetro Responsável 

1995 Coliformes totais, Oxigénio dissolvido (sat), Estreptococos fecais, pH eColiformes 
fecais  

1996 Coliformes fecais, Oxidabilidade, Coliformes totais, Nitratos, pH eOxigénio dissolvido 
(sat)  

1997 pH, Nitratos e Oxigénio dissolvido (sat)  
1998 Oxigénio dissolvido (sat)  
1999 Oxigénio dissolvido (sat), pH, Coliformes totais e Coliformes fecais  
2000 pH, Coliformes fecais, Coliformes totais e Estreptococos fecais  
2001 Azoto Kjeldahl  

2002 Oxigénio dissolvido (sat), Coliformes totais, pH, Nitratos, Coliformes 
fecais e Estreptococos fecais  

2003 Mercúrio  
2004 Azoto Kjeldahl  
2005 Fosfatos P2O5  
2006 Azoto Kjeldahl e Oxidabilidade  
2007 Coliformes totais, Nitratos, Estreptococos fecais, pH e Coliformes fecais  
2008 pH, Estreptococos fecais, Coliformes fecais, Coliformes totais e Nitratos  
2009 Crómio e Mercúrio  
2011 pH  
2012 pH, Coliformes fecais, Estreptococos fecais e Coliformes totais  
2013 Oxigénio dissolvido (sat)  

 

Para além desta análise, optou-se ainda por efetuar uma outra tendo como base informação 

constante no PGRHML (2012) relativa ao estado ecológico e químico das principais massas de 

água superficiais que atravessam o concelho.  

Conforme se pode constatar pela figura seguinte, as massas de água superficiais relativas ao rio 

Coura, o rio Âncora e o rio Minho, que atravessam o concelho de Caminha, encontram-se 

classificadas em “Bom” estado ecológico. 
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Figura 5.6.2.5. – Estado ecológico das massas de água naturais (PGRHML, 2012). 

 

Relativamente ao estado químico do rio Coura, rio Âncora, estes encontram-se classificados 

com “Bom” estado, conforme se constata na figura seguinte. Relativamente ao rio Minho, a 

maioria do troço que atravessa o concelho de Caminha apresenta um bom estado químico, no 

entanto, existe um pequeno troço, nesta massa de água de transição, que apresenta uma 

classificação de “Insuficiente”. 
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Figura 5.6.2.6. – Estado químico das massas de água naturais (PGRHML, 2012). 

 

Qualidade das Aguas Balneares  

São águas balneares as águas superficiais, quer sejam interiores, costeiras ou de transição, tal 

como definidas na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro), em que se preveja um 

grande número de banhistas e onde a prática balnear não tenha sido interdita ou desaconselhada 

de modo permanente (ou seja, pelo menos durante uma época balnear completa). Os requisitos 

necessários para garantir em segurança a utilização das águas identificadas como balneares 

passam não só pelos acessos, infraestruturas e segurança das praias, mas também pela qualidade 

da água (SNIRH, 2015). 

A qualidade das águas balneares representa, assim, não só um fator de saúde como também um 

importante indicador de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico. 

No concelho de Caminha existem quatro Zonas Balneares Costeiras: Caminha, Forte do Cão, 

Moledo e Vila Praia de Âncora (Figura 5.6.2.7.). 
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Figura 5.6.2.7. – Águas Balneares (PGRHML, 2012). 

 

De referir que todas as águas balneares presentes no concelho de Caminha obtiveram, em 2014, 

uma classificação de “Excelente” (SNIRH, 2015). 

 

Número de descargas ilegais detetadas nas linhas de água e n.º de locais de descarga ilegal 

No município de Caminha, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) 

promove a fiscalização de ações que possam colidir com a salvaguarda do meio ambiente. Na 

missão definida para este organismo da Guarda Nacional Republicana reconhece-se, entre 

outros aspetos igualmente importantes, a sua atuação no cumprimento das disposições legais e 

regulamentares referentes à conservação e proteção da natureza e do ambiente previstas na 

legislação ambiental e do ordenamento do território, bem como na investigação e repressão dos 

respetivos ilícitos. De acordo com informação disponibilizada pelo Núcleo de Proteção 

Ambiental pertencente ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Viana 
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do Castelo, nos últimos cinco anos, constatou-se a ocorrência de uma infração ambiental, na 

freguesia de Vilar de Mouros, relacionada com a proteção dos recursos hídricos. 

 

Qualidade da água subterrânea  

Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel fundamental tanto no abastecimento 

das populações, como no abastecimento da agricultura e indústria. É reconhecido o papel 

importante que estes recursos apresentam, mesmo em zonas onde as águas subterrâneas são 

escassas, pois “podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos 

economicamente mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou 

industriais de pequena dimensão, de explorações agro-pecuárias e do regadio de pequenas 

explorações agrícolas” (www.snirh.pt). 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente 

relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território. Nas bacias meso-

cenozóicas, ocupadas essencialmente por rochas detríticas ou carbonatadas, pouco ou nada 

afetadas por fenómenos de metamorfismo, encontram-se os aquíferos mais produtivos e com 

recursos mais abundantes (www.snirh.pt). 

A figura seguinte apresenta o enquadramento do concelho de Caminha na Unidade 

Hidrogeológica do Maciço Antigo. 

 
Figura 5.6.2.8. – Enquadramento do concelho de Caminha na Unidade Hidrogeológica correspondente 
(SNIRH, 2015). 
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O concelho de Caminha insere-se na sua totalidade na unidade hidrogeológica do Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho e da Bacia do Lima. 

No Maciço Antigo Indiferenciado “a espessa faixa de alteração das rochas granitóides e das 

rochas metassedimentares, aliadas às características geomorfológicas e estruturais e à 

pluviosidade elevada, conferem a esta região hidrográfica condições hidrogeológicas 

favoráveis embora com produtividades limitadas e características deste tipo de meios 

geológicos. Estruturas filoneanas de natureza quartzoza, pegmatítica e dolerítica e elementos 

estruturais de âmbito regional, nomeadamente falhas, dobras e brechas de falha podem 

apresentar também grande interesse hidrogeológico. Devido à sua geometria linear, as zonas 

de maior importância podem ser identificadas no terreno e constituir factor de valorização das 

condições hidrogeológicas intrínsecas (PGBHML, 2012). 

De acordo com a mesma fonte, “as formações geológicas da região hidrográfica do Minho e 

Lima são constituídas essencialmente por rochas ígneas do tipo granitóide e rochas 

metamórficas como os xistos e grauvaques apresentam baixa condutividade hidráulica e, regra 

geral, as captações mais produtivas raramente ultrapassam os três litros por segundo, sendo já 

razoável encontrarem-se caudais na ordem de um litro por segundo. Os valores de 

transmissividade podem ser compatíveis com extracções de interesse local mas a capacidade de 

reserva específica dos níveis aquíferos é, em geral, muito reduzida. As unidades porosas 

(aluviões e terraços principalmente) têm um desenvolvimento espacial pequeno mas podem 

constituir aquíferos de interesse local ou regional. Destacam-se os depósitos aluvionares que 

podem propiciar esquemas de captação por infiltração induzida de certa importância, 

dependentes, obviamente da qualidade e quantidade da água disponível nas linhas de água às 

quais se encontram hidraulicamente ligados (PGBHML, 2012). 

Relativamente à recarga natural dos sistemas hidrogeológicos da região hidrográfica, esta “é 

feita essencialmente a partir da infiltração directa da água da chuva ou, da infiltração a partir 

de massas de água superficial, que se encontram em conexão hidráulica através de falhas e 

fracturas com os sistemas hidrogeológicos. Existem diversas áreas favoráveis à infiltração de 

água em profundidade, quer nas áreas mais elevadas onde a infiltração se dá essencialmente 

através de falhas e fracturas, quer nas zonas de vertentes onde a infiltração se dá através da 

vegetação e dos solos com fracções minerais dominantemente arenosas e detrítica. A 

ocorrência em toda a região hidrográfica do Minho e Lima de relevos acentuados e vales 

bastantes contínuos é consentânea com a existência de gradientes hidráulicos subterrâneos. A 

existência de várias redes de fracturação, em alguns casos profundas, contribui para promover 

a circulação e armazenamento de águas subterrâneas. Os valores anuais de recarga 

subterrânea nestas formações deverão situar-se entre os 5 e 10% da precipitação média anual 

(Almeida et al., 2000, PNA, 2001). A descarga natural dos sistemas hidrogeológicos é feita 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

165 
 

essencialmente para linhas de água ou através das inúmeras nascentes que existem na 

paisagem da região hidrográfica do Minho e Lima. Existem ainda diversas áreas favoráveis à 

descarga de águas subterrâneas, fundamentalmente em zonas de fundo de vale e em 

exsurgências nas bases de vertentes. As disponibilidades hídricas subterrâneas desta região 

hidrográfica estão diretamente relacionadas com os valores e regime de precipitação e com a 

ocorrência dos escoamentos superficiais, que na região apresentam uma apreciável 

variabilidade, quer espacial quer temporal” (PGBHML, 2012). 

A massa de água subterrânea referente ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho e a 

massa de água subterrânea referente ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima 

encontram-se classificadas em “Bom” estado químico e quantitativo, conforme se pode 

constatar pela figura que se segue. 

 
Figura 5.6.2.9. – Estado químico e quantitativo da Massa de Águas Subterrâneas do Maciço 
Indiferenciado da Bacia do Minho e no Maciço Indiferenciado da Bacia do Lima (PGRHML, 2012). 
 

De referir que não existe nenhuma captação de água subterrânea no concelho de Caminha, 

pertencente à Rede de Vigilância da Qualidade das Águas Subterrâneas do SNIRH, nem 

pertencente à Rede de quantidade. 
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Ao nível da presente análise, importa ainda analisar o definido na Lei da Água, aprovada pela 

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que “estabelece o enquadramento para a gestão das águas 

superficiais, designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e das águas 

subterrâneas (…)” e define, na alínea jjj) do artigo 4.º, como Zonas Protegidas:  

 “i) As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao 

consumo humano ou a protecção de espécies aquáticas de interesse económico; 

ii) As massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas 

como zonas balneares;  

iii) As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 

designadas como zonas sensíveis;  

iv) As zonas designadas para a protecção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a 

conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado  a água 

seja um dos factores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios  elevantes da rede 

Natura 2000; 

v) As zonas de infiltração máxima”. 

 

O quadro seguinte apresenta o enquadramento das zonas protegidas identificadas para o 

concelho de Caminha, ao abrigo da Lei da Água. 

 
Quadro 5.6.2.7. – Enquadramento do concelho de Caminha nas Zonas Protegidas definidas pela Lei da 
Água 

Alínea jjj) do artigo 4.º, da  

Lei n.º 58/2008, de 29 de Dezembro 
Proposta de revisão do PDM de Caminha 

As zonas designadas por normativo próprio 
para a captação de água destinada ao 
consumo humano ou a proteção de espécies 
aquáticas de interesse económico 

De acordo com informação disponível no SNIRH, não 
existe nenhuma captação de água subterrânea para 
abastecimento público com perímetros de proteção 
aprovados em normativo próprio. 

As massas de água designadas como águas 
de recreio, incluindo zonas designadas como 
zonas balneares 

De acordo com informação constante no SNIRH, 
existem quatro zonas balneares (costeiras) no concelho 
de Caminha.  

As zonas sensíveis em termos de nutrientes, 
incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 
designadas como zonas sensíveis 

O concelho de Caminha não se insere em nenhuma Zona 
Sensível nem nenhuma Zona Vulnerável. 

As zonas designadas para a proteção de 
habitats e da fauna e da flora selvagens e a 
conservação das aves selvagens em que a 
manutenção ou o melhoramento do estado 
da água seja um dos fatores importantes 
para a sua conservação, incluindo os sítios 
relevantes da rede Natura 2000 

O concelho de Caminha integra áreas de reconhecido 
valor natural, nomeadamente o SIC “Rio Minho”, SIC 
“Litoral Norte”, SIC “Serra de Arga” e ainda ZPE  do 
“Estuário dos rios Minho e Coura”. Esta temática foi 
analisada de forma mais pormenorizada no FCD 
“Biodiversidade e Conservação da Natureza”. 

As zonas de infiltração máxima. As zonas de infiltração máxima correspondem às áreas 
de máxima infiltração identificadas na Carta da REN. 
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Consumo de água 

Relativamente ao consumo de água, verifica-se que este registou uma diminuição muito pouco 

significativa, ao nível concelhio, entre 2006 e 2009, de 70 m3/hab para 69 m3/hab (INE, 2015). 

 

População servida por sistemas de abastecimento de água para consumo 

O abastecimento público de água no concelho de Caminha é da competência e responsabilidade 

da Câmara Municipal e da entidade Águas do Norte, SA. A Águas do Norte, SA, constituída em 

Maio de 2015, é a entidade gestora do sistema multimunicipal em “alta”, responsável pela 

captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público, tendo-lhe sido atribuída, 

em regime de exclusivo, a concessão a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de 

abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, pelo prazo de trinta anos. A 

Câmara Municipal é responsável pelo sistema “em baixa”.  

De acordo com informação da CM de Caminha, a percentagem de população servida por rede 

domiciliária de abastecimento de água é da ordem dos 96%. 

De acordo com o Relatório das “Infraestruturas” as principais captações de água do Vale do 

Minho (área territorial onde se insere a rede de fornecimento de água do concelho de Caminha), 

situam-se nas margens dos rios (Minho, Âncora e Coura), realizando-se através de poços com 

drenos localizados no(s) respetivo(s) sub leito(s).  

No concelho de Caminha as duas principais captações existentes, captação da Cavada e de 

Valada, funcionam nos Rios Coura e Ancora (respetivamente), sendo ambas constituídas por 

um sistema do tipo poço e dreno, localizados nos aluviões desses rios.  

A captação da Cavada, no rio Coura (junto a Azenhas da Aldeia), abastece as freguesias de 

Vilar de Mouros, Seixas, Caminha, Moledo e Lanhelas, estando à mesma associada ainda, uma 

estacão de tratamento de água.  

A captação de Valada, no rio Âncora, abastece a população de Vila Praia de Âncora e Âncora 

através de um sistema de reservatórios elevados. A elevação do reservatório de Ancora (zona 

baixa) para o reservatório de Ancora (zona alta) assegura o abastecimento do respetivo 

aglomerado populacional. A esta captação está igualmente associada uma estacão de tratamento 

de água. 

Realça-se a captação da Mãe de Água na freguesia de Cristelo, que alimenta o sistema de 

Caminha (parte alta), Vilarelho (parte alta) e Cristelo. 

As freguesias do concelho de Caminha são abastecidas pelos sub-sistemas abaixo descriminados 

(conforme figura seguinte): Argela, Lanhelas, Ribô-Azevedo, S. Sebastião, Venade, Socorro, 
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Carvoeiro, Venade, Aldeia Nova, Mãe de Água, Orbacém, Dem, Vila Verde, Valada, Riba de 

Âncora, Cavada 1 e 2, Moledo: Moledo, Cavada 2. 

 

Figura 5.6.2.10. – Sistema de abastecimento de água (Relatório da Revisão do PDM 

“Infraestruturas”) 

 

A dimensão de cada Zona de Abastecimento é determinada em função do número de habitantes 

servidos e dos hábitos de consumo. As redes de abastecimento de água que fornecem cada uma 

das zonas necessitam de conservação e manutenção regulares, acompanhadas muitas vezes de 

ampliações. As mais críticas são as de Seixas (a mais antiga), a de Argela e a de Venade. 

De referir que, de cordo com dados do INE, a maioria da água para abastecimento humano é 

proveniente de água subterrânea (85%).  

 

Análises realizadas à água tratada cujos resultados estejam de acordo com a legislação 

A rede de abastecimento de água que serve o concelho de Caminha apresenta qualidade 

controlada. A Câmara Municipal de Caminha mantem um programa de monitorização 

sistemática da qualidade da água, procedendo a análises periódicas de numerosos parâmetros 

indicadores da qualidade da água, cumprindo assim a legislação nacional em vigor neste 

domínio, garantindo água de qualidade. 

O quadro seguinte apresenta a qualidade (n.º de análises) das águas para consumo humano, no 

concelho de Caminha, de acordo com os dados disponíveis no INE. 
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Quadro 5.6.2.8. – Qualidade (n.º de análises) das águas para consumo humano relativa ao ano de 2014 
(INE, 2015) 

Análises 
regulamentares 

obrigatórias  

Análises 
realizadas 

obrigatórias 

Análises 
em falta 

Análises 
realizadas 

com o valor 
paramétrico 

Análises em 
cumprimento 

do valor 
paramétrico 

Análises em 
incumprimento 

do valor 
paramétrico 

1391 1456 0 1120 1082 38 

 

Pela análise do quadro anterior é possível aferir que são efetuadas mais análises do que as 

regulamentares obrigatórias, e que cerca de 96% das análises realizadas à água tratada estão em 

cumprimento com o valor paramétrico. Apesar do município ainda não cumprir com a meta de 

99%, tem revelado uma melhoria constante nos últimos anos. 

 

População servida por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

De acordo com dados do INE, o concelho de Caminha dispunha, em 2009, de 69% da 

população servida por sistemas de drenagem de águas residuais, e 58% da população servida 

por estações de tratamento de águas residuais. Ambos os valores são bastante satisfatórios e 

enquadram-se nas metas definidas em documentos estratégicos, o que demonstra um bom 

desempenho do município a este nível. 

Como referido anteriormente o concelho de Caminha integra o Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas do Norte. 

A Águas do Norte, SA, é a entidade gestora do sistema multimunicipal em “alta”, responsável 

pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes 

provenientes de fossas sépticas. A exploração e gestão dos referidos sistemas incluem o projeto, 

a construção, a extensão, a conservação, a reparação, a renovação, a manutenção e a melhoria 

das obras e das infraestruturas e a aquisição dos equipamentos e das instalações necessários ao 

desenvolvimento das atividades. 

A rede pública de saneamento divide-se em dois subsistemas – subsistema de Caminha e 

Subsistema da Gelfa (cada um com uma ETAR) – cuja responsabilidade “em alta” é da empresa 

Águas do Norte e a responsabilidade “em baixa” é do município. 

 

Águas pluviais afluentes aos sistemas de drenagem de águas residuais 

A descarga de águas pluviais nos sistemas de águas residuais constitui atualmente um problema 

ambiental (e também económico) uma vez que pode originar a perda de eficiência das respetivas 

ETAR. Salienta-se neste contexto que, de acordo com informação disponível no INSAAR 
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(relativa a 2008), toda a rede de drenagem de águas residuais existente no concelho de Caminha 

é do tipo unitária, pelo que podem ocorrer afluências de águas pluviais aos sistemas de águas 

residuais. 

 

Perdas no sistema de abastecimento 

As perdas de água que ocorrem nos sistemas de abastecimento têm muitas vezes origem em 

roturas resultantes da falta de estratégias municipais ao nível da reabilitação, ou da rega de 

espaços públicos e jardins, cuja água utilizada é proveniente da rede de abastecimento (e 

portanto de boa qualidade), não sendo este volume contabilizado.  

De acordo com a “Estratégia e Plano Global de acção – Alto Minho 2020”, no que respeita “à 

eficiência operacional, medida através das perdas físicas dos sistemas e da água não faturada, 

a situação atual relativa não é satisfatória no que se refere ao valor da água não faturada e ao 

grau de conhecimento das perdas físicas. O nível de perdas económicas e físicas 

correspondentes à água que, apesar de ser captada, tratada, transportada, armazenada e 

distribuída, não chega a ser faturada aos utilizadores, é ainda significativo na maioria dos 

Municípios do Alto Minho (ERSAR)”. De acordo com a fonte supramencionada, em 2012, a 

água não faturada, no concelho de Caminha, rondava os 42,5%. 

Conforme informação da ERSAR (2011), “um número significativo de entidades gestoras 

apresenta uma percentagem elevada de perdas de água. Considera-se haver claras 

oportunidades de melhoria, sendo importante que as entidades gestoras implementem 

metodologias de redução das perdas de água.” 

 

Intervenções qualitativas de promoção do uso eficiente da água 

A Câmara Municipal dispõe de folhetos informativos relativos à poupança de água que distribui 

pelos seus munícipes de forma a torná-los mais conscientes e sensibilizados para esta temática. 

 

Domínio: Ruído  

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território “asseguram a qualidade do ambiente 

sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as 

fontes de ruído existentes e previstas” (n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro). 

Os municípios detêm competências ao nível da elaboração dos Mapas de Ruído e na prevenção 

da poluição sonora, tendo em vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações. De 
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facto, de acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (que aprova o 

Regulamento Geral do Ruído - RGR) “as câmaras municipais elaboram mapas de ruído para 

apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos diretores municipais”.  

O diploma referido anteriormente estabelece que “em função da classificação de uma zona 

como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 

dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln” 

 

De acordo com o Mapa de Ruído do Município de Caminha (2011), o município apresenta 

algumas áreas com níveis de ruído elevados, particularmente nas zonas próximas dos principais 

eixos de tráfego rodoviário. Atualmente as principais fontes de ruído em termos de extensão da 

área sob a sua influência sonora, são o tráfego rodoviário gerado pelas principais rodovias do 

concelho, nomeadamente a Auto-Estrada n.º 29, E.N. 13 e E.N. 301 e o tráfego ferroviário da 

Linha do Minho. 

 

Domínio: Ar 

Qualidade do ar 

A qualidade do ar é um elemento relevante do ambiente, determinante para a saúde pública e 

para o equilíbrio dos ecossistemas. Os efeitos negativos resultantes da deterioração da qualidade 

do ar repercutem-se negativamente na saúde pública e no bem-estar das populações. De acordo 

com informação disponível na CCDRN, relativa às Zonas e Aglomerações definidas para a 

região Centro, o concelho de Caminha pertence à Zona Norte Litoral, sendo a Estação de 

Monitorização de Minho-Lima, do tipo Rural de Fundo, a representativa deste município 

(Figura 5.6.2.11).  
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Figura 5.6.2.11. – Delimitação das Zonas e Aglomerações definidas para a Região Norte e respetivas 
estações de monitorização (Qualar/APA, 2015) 

 

Esta estação de monitorização entrou em funcionamento em 2005, localiza-se no concelho de 

Viana do Castelo, na freguesia de Montaria e apresenta as caraterísticas indicadas no Quadro 

5.6.2.9.  

 
Quadro 5.6.2.9. - Caraterização da estação de monitorização do Minho-Lima (Qualar/APA, 2015) 

Zona Concelho/Freguesia Tipo de 
Ambiente 

Tipo de 
influência 

Data 
início NOx O3 PM10 PM2,5 

Norte Litoral Viana do Castelo/Montaria Rural Fundo  2005-
03-11 Sim Sim Sim Sim 

(NOx – Óxidos de Azoto; O3 – Ozono; PM10 – Partículas em Suspensão <10 µm; PM10 – Partículas em Suspensão 
<2,5 µm) 

 

O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada 

para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim 

determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores, 

sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice. A Figura 5.6.2.12 apresenta o número de 

dias associado ao índice de qualidade do ar da Zona Norte Litoral, em 2013. 
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Figura 5.6.2.12. - Número de dias associado aos índices de qualidade do ar da Zona Norte Litoral,  em 
2013 (Qualar/APA, 2015) 

 

Da análise do Quadro anterior verifica-se que o índice registado em maior número de dias, na 

Zona Norte Litoral, no ano de 2013, foi o índice “Bom”.  

Todas as estações de medição encontram-se equipadas com analisadores automáticos que 

permitem a monitorização em contínuo de vários poluentes. O Quadro 5.6.2.10 apresenta os 

valores médios registados dos parâmetros chave para avaliação da qualidade do ar. 

 

Quadro 5.6.2.10. – Valores médios anuais (base horária) de poluentes (Qualar/APA, 2015). 
Parâmetro Símbolo Unidades Média Anual  Ano 

Dióxido de Azoto NO2 μg/m3 3,5 2013 
Ozono O3 μg/m3 56,6 2014 
Dióxido de Enxofre SO2 μg/m3 1,0 2011 
Partículas < 10 µm PM10 μg/m3 9,1 2013 
Partículas < 2,5 µm PM10 μg/m3 4 2012 

 

 

 

 

 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

174 
 

Dias com parâmetros de qualidade do ar acima dos limites 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Fevereiro, define Valores Limite7, Valores Alvo8 e 

Valores Limiar de Alerta9 para os diversos poluentes.  

No que respeita aos dias com parâmetros de qualidade do ar acima dos limites, a estação da 

qualidade do ar “Minho-Lima” (em 2013) apresentou um reduzido número de excedências aos 

parâmetros de qualidade do ar registados (Quadro 5.6.2.11). 

 
Quadro 5.6.2.11. – Número de excedências para os parâmetros de qualidade do ar, na estação “Minho-
Lima” (Qualar/APA, 2015). 

Designação Valor Ref. (µg/m3) N.º de Excedências Ano 

Ozono - Limiar de Alerta à população 240 0 2014 
Ozono - Limiar de Informação à população 180 0 2014 

Dióxido de Enxofre – Limiar de Alerta 500 0 2011 
Dióxido de Azoto – Limiar de Alerta 400 0 2013 

Partículas <10μm 50 2 2013 
Ozono: Limiar de Informação e Limiar de Alerta (três horas consecutivas) Dióxido de Enxofre: Limiar de 
Alerta (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Fevereiro) 
Dióxido de Azoto: Limiar de Alerta (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Fevereiro) 
Partículas <10μm: Proteção da Saúde Humana – Base Diária (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
Fevereiro) 

 

Da análise dos dados constata-se que apenas foram registadas duas ultrapassagens para o 

poluente Partículas <10μm, com 55 µg/m3 e 59 µg/m3, tendo estas ultrapassagens ocorrido nos 

dias 26 de Março e 3 de Setembro, respetivamente.  

Sobre esta matéria importa ainda referir que, de acordo com informação disponibilizada pelo 

Núcleo de Proteção Ambiental pertencente ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

(SEPNA) de Viana do Castelo, nos últimos cinco anos, constatou-se a ocorrência de 7 infrações 

ambientais relacionadas com a poluição atmosférica (Quadro 5.6.2.12.). 

 

Quadro 5.6.2.12. - Dados relativos a infrações ambientais (no âmbito da poluição atmosférica) no 
município de Caminha, nos últimos cinco anos (Fonte: SEPNA de Viana do Castelo, 2016) 

Freguesias Infração ambiental 

Âncora 1 
Ribeira de Âncora 1 
Vila Praia de Âncora 2 

                                                 
7 Valor Limite – representa um nível de poluentes na atmosfera, fixado com base em conhecimentos científicos, cujo 
valor não pode ser excedido, durante períodos previamente determinados, com o objetivo de evitar, prevenir ou 
reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no meio ambiente. 
8 Valor Alvo – representa um nível fixado com o objetivo de evitar a longo prazo efeitos nocivos para a saúde 
humana e ou meio ambiente, a ser alcançado, na medida do possível, num período determinado. 
9 Limiar de Alerta – representa um nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma exposição de curta duração 
apresenta riscos para a saúde humana a partir do qual devem ser adoptadas medidas imediatas. 
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Freguesias Infração ambiental 

Vilarelho/Caminha 1 
Gondar/Orbacém 1 
Moledo/Cristelo 1 

 

Número de empresas sujeita ao Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

Como forma de garantir o cumprimento eficaz dos objetivos estabelecidos no Protocolo de 

Quioto, relativos às emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), a União Europeia aprovou 

o mecanismo de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), que constitui o 

primeiro instrumento de mercado intracomunitário de regulação das emissões de Gases com 

Efeito de Estufa. A consulta da informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, relativa aos “Títulos de Emissão de Gases com Efeito de Estufa emitidos no período 

2013-2020” permitiu verificar que não existem instalações sujeitas ao CELE no concelho de 

Caminha. 

 

Domínio: Energia 

Consumo de energia 

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o consumo de energia elétrica 

no concelho de Caminha registou, em 2012, um valor de 48.381.298 kWh, tendo ocorrido uma 

ligeira diminuição relativamente ao ano de 2011, que registou um consumo na ordem dos 

53.142.219 kWh.  

Ao nível do consumo de energia elétrica, por setor de atividade, importa referir que, tendo 

como base informação disponível na DGEG, o setor que apresentou maior expressão no 

consumo de energia elétrica, no concelho de Caminha, no ano de 2012, foi o “Consumo 

Doméstico”, responsável por 52% do consumo total de energia elétrica, seguido do sector da 

“Comércio a retalho, exceto automóveis e motociclos”, responsável por 20% desse consumo e 

da “Iluminação das vias públicas e sinalização semafórica”, com 6,6%. 

Relativamente ao gás natural, o concelho de Caminha não dispõe atualmente deste tipo de 

energia.  

 

Projetos com adoção de soluções de eco-eficiência energética 

No que concerne a projetos com adoções de soluções de eco-eficiência energética, a Câmara 

Municipal de Caminha promoveu a substituição de luminárias e lâmpadas existentes no centro 

Histórico de Caminha. 
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Produção de energia, a nível local, através de recursos renováveis (nomeadamente energia 

eólica) 

A empresa Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho (EEVM) é o promotor do 

aproveitamento eólico da região do Vale do Minho. Esta empresa, “criada em 2001, na 

sequência de uma iniciativa dos Municípios do Vale do Minho, tem como missão o 

desenvolvimento de projetos, a construção e exploração de parques eólicos na região do Alto 

Minho”. A EEVM tem atualmente em funcionamento quatro parques eólicos (dois dos quais no 

concelho de Caminha), cujas potências instaladas totalizam 292 MW distribuídas da seguinte 

forma (www.eevm.pt): 

- Parque Eólico da Espiga (Caminha) – 6 MW; 

- Parque Eólico de Arga (Caminha) – 36 MW; 

- Parque Eólico de São Paio (Vila Nova de Cerveira) – 10 MW; 

- Parque Eólico do Alto Minho I (Melgaço, Monção, Paredes de Coura e Valença) – 240 MW. 

 

O Parque Eólico da Espiga encontra-se localizado no Monte de Santo Antão, nas freguesias de 

Azevedo e Moledo (concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo), “a uma altitude média 

de 390 metros. O parque eólico tem uma potência instalada de 6 MW, distribuídos por 3 

aerogeradores, modelo Enercon E-70 E4, com 64 metros de altura do eixo do rotor” 

(www.eevm.pt). 

 
Figura 5.6.2.13. – Localização do Parque Eólico de Espiga (www.eevm.pt) 
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O Parque Eólico de Arga está localizado na Serra de Arga, nas freguesias de Arga de Cima e 

Arga de Baixo, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, “a uma altitude média de 

750 metros. O parque eólico tem uma potência instalada de 36 MW, distribuídos por 12 

aerogeradores, modelo Vestas V90-3.0 MW, com 80 metros de altura do eixo do rotor”. 

 
Figura 5.6.2.14. - Localização do Parque Eólico de Arga (www.eevm.pt) 

 

De acordo com o Relatório das Infraestruturas, “Cruzando” a produção energética dos dois 

parques eólicos do concelho com as necessidades energéticas da população poder-se-á 

afirmar, que Caminha será um "exportador líquido" de energia eléctrica”. 

 

Análise SWOT 

A análise SWOT, apresentada no quadro seguinte, pretende traçar o diagnóstico geral e o 

resumo das caraterísticas ambientais e das tendências existentes ao nível do concelho de 

Caminha.  

A análise SWOT toma como referência todo o território municipal e identifica as tendências de 

evolução provável no cenário de não implementação da proposta de revisão do PDM (Quadro 

5.6.2.12). 
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Quadro 5.6.2.13. – Análise SWOT no âmbito do FCD - Qualidade Ambiental. 
Forças Fraquezas 

 Diminuição da produção de resíduos sólidos urbanos 
indiferenciados 

 Rede de ecopontos distribuída por todo o concelho. 
 Aumento da recolha seletiva de vidro e embalagens, 

entre 2011 e 2013 
 96% da população servida por sistemas de 

abastecimento de água para consumo humano 
 Monitorização da qualidade da água para consumo 

humano 
 Principais massas de água superficial (rio Minho, rio 

Coura, rio Âncora) apresentam um “Bom” estado 
ecológico e um “Bom” estado químico 

 A qualidade das águas balneares nas 4 zonas 
balneraes existentes no concelho obtiveram uma 
classificação “Excelente” 

 Massa de água subterrânea apresenta um “Bom” 
estado químico e “Bom” estado quantitativo 

 Índice registado em maior número de dias, na Zona 
Norte Litoral, no ano de 2013, foi o índice “Bom” 

 Boas condições naturais para a produção de energias 
alternativas renováveis 

 Diminuição da recolha seletiva de 
papel/cartão, entre 2011 e 2013 

 Baixo nível de preocupações de 
sensibilização e proteção ambiental 

 Reduzida taxa de população servida por 
sistemas de drenagem e tratamento de 
águas residuais 

 Rede de drenagem de águas residuais é do 
tipo unitária 

 Elevadas perdas no sistema de 
abastecimento de água 

 Uso pouco eficiente da água 

Oportunidades Ameaças 
 Produção de energia elétrica proveniente dos parques 

eólicos presentes no concelho de Caminha 
 Desenvolvimento de soluções e modelos de gestão e 

controlo das descargas de águas residuais nos meios 
hídricos recetores (decorrente da implementação de 
estratégias de gestão e valorização de efluentes - 
ENEAPAI, ENDS, PGRH, PENSAAR 2020) 

 Aumento do tráfego rodoviário 
 Baixa sensibilização ecológica e ambiental 

 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A presente análise de tendências (decorrente de uma obrigação legal, conforme alínea b, n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio) tem em consideração a evolução provável do estado do 

ambiente na ausência da proposta de revisão do PDM de Caminha.  

De uma forma geral, na ausência da implementação da proposta de revisão do PDM de 

Caminha, não se preveem alterações significativas relativamente à tendência caracterizada na 

situação de referência ao nível dos diversos domínios de avaliação analisados. O quadro que se 

segue apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de 

implementação da proposta de revisão do PDM. 
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Quadro 5.6.2.14. – Avaliação da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação 
da proposta de revisão do PDM de Caminha 

FCD Domínio Critérios de Avaliação Indicadores 
Tendência de 
evolução sem 

PDM 

Q
ua

lid
ad

e 
A

m
bi

en
ta

l 

Resíduos  Destino final dos 
resíduos produzidos 

 Produção de resíduos sólidos 
urbanos 

 

 Valorização de resíduos 
sólidos urbanos 

 

 Ações de 
educação/sensibilização na 
área dos resíduos 

 

 Investimento municipal ao 
nível da gestão de resíduos 

 

Água  

Poluição da 
água/Contaminação dos 
recursos hídricos 
superficiais e 
subterrâneos 

 Qualidade da água superficial   

 Qualidade da água subterrânea  
 

 Número de descargas ilegais 
detetadas nas linhas de água 

 

  Número de locais de descarga 
ilegal 

 

 Investimento municipal ao 
nível da preservação dos 
recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos 

 

Infraestruturação ao 
nível do abastecimento 
de água 

 Consumo de água  
 

 População servida por sistemas 
de abastecimento de água para 
consumo 

 

Cumprimento dos 
padrões de qualidade da 
água para abastecimento 
público 

 Análises realizadas à água 
tratada cujos resultados 
estejam de acordo com a 
legislação 

 

Infraestruturação ao 
nível da drenagem e 
tratamento de águas 
residuais 

 População servida por sistema 
de drenagem e tratamento de 
águas residuais 

 

 Investimento municipal ao 
nível da gestão das águas 
residuais 

 

Gestão eficiente das 
águas residuais 

 Águas pluviais afluentes aos 
sistemas de drenagem de águas 
residuais 

 

 Percentagem de água (residual 
tratada, bruta e de consumo 
humano) usada na rega 

 

Uso eficiente da água 

 Perdas no sistema de 
abastecimento 

 

 Intervenções qualitativas de 
promoção do uso eficiente da 
água  

 

Ruído Poluição sonora 
 População exposta a níveis 

sonoros superiores aos limites 
legais 
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FCD Domínio Critérios de Avaliação Indicadores 
Tendência de 
evolução sem 

PDM 
 Reclamações por 

incomodidade sonora 
 

 Planos de redução de ruído  
 Investimento ao nível da 

proteção do ruído 
 

Ar 

Poluição atmosférica / 
Contaminação do ar e 
cumprimento dos 
requisitos legais 

 Qualidade do ar  
 

 Dias com parâmetros de 
qualidade do ar acima dos 
limites. 

 

 Número de empresas sujeitas 
ao Comércio Europeu de 
Licenças de Emissão 

 

 Investimento ao nível da 
proteção da qualidade do ar 

 

Mobilidade sustentável 
 Projetos com adoção de 

soluções que tenham em vista 
a mobilidade sustentável 

 

Energia 

Matriz energética  Consumo de energia (energia 
elétrica) 

 

Eficiência energética 
 Projetos com adoção de 

soluções de eco-eficiência 
energética 

 

Adesão à produção de 
energia através de 
fontes renováveis 

 Produção de energia, a nível 
local, através de recursos 
renováveis 

 

        - Indicador evolui de forma positiva (relativamente a situação de referência) 
        - Indicador não apresenta alteração (relativamente à situação de referência) 
        - Indicador evolui de forma negativa (relativamente à situação de referência) 

 

5.6.3. Efeitos Esperados da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha 

 

5.6.3.1. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os indicadores definidos para o Fator Crítico para a Decisão – 

Qualidade Ambiental 

A análise dos efeitos esperados pela proposta de revisão do PDM de Caminha será efetuada 

tendo por base os efeitos significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 

correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de Caminha que poderão ser 

observados ao nível dos indicadores definidos. Assim, as opções estratégicas e respetivos 

objetivos da proposta de revisão do PDM de Caminha podem consubstanciar diferentes 

contributos ou conflitos ao nível dos elementos caracterizados por alguns indicadores 

selecionados para a análise do FCD – Qualidade Ambiental, que são sistematizados no Quadro 

5.6.3.1.1. 
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Quadro 5.6.3.1.1. – Efeitos esperados negativos e positivos identificados para os indicadores definidos no âmbito do FCD - Qualidade Ambiental  
Domínios Indicadores Efeitos esperados negativos Efeitos esperados positivos 

Resíduos 

Produção de resíduos sólidos 
urbanos - A proposta de revisão do PDM prevê uma melhoria ao nível 

do sistema de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, 
acompanhado de um consequente aumento dos níveis de 
separação seletiva de resíduos sólidos urbanos, sendo que, 
para isso, a autarquia pretende continuar a apostar nas ações 
de sensibilização ambiental. Assim considera-se este efeito 
significativo. 

Valorização de resíduos sólidos 
urbanos - 

Ações de educação/sensibilização 
na área dos resíduos - 

Investimento municipal ao nível da 
gestão de resíduos - 

Água 

Qualidade da água superficial 
- 

A proposta de revisão do PDM de Caminha prevê o 
desenvolvimento de ações que visam a preservação dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, nomeadamente a 
reabilitação da rede hidrográfica dentro dos perímetros 
urbanos. Considera-se este efeito como positivo e 
significativo, uma vez que o município encontra-se 
empenhado em preservar os recursos hídricos presentes no 
concelho. Relativamente às águas balneares, o município 
pretende desenvolver esforços no sentido de manter a 
classificação da qualidade das águas balneares como de 
excelência.  

Qualidade da água subterrânea 

Número de descargas ilegais 
detetadas nas linhas de água 

- 

Número de locais de descarga 
ilegal 

 

Investimento municipal ao nível da 
preservação dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos 

- 

Consumo de água - 

Com a proposta de revisão do PDM de Caminha prevê-se uma 
redução do consumo de água, uma vez que estão previstas 
ações relacionadas com o uso eficiente da água. Por este 
motivo considera-se este efeito como significativo. 

População servida por sistemas de 
abastecimento de água para 
consumo 

- 

Atualmente 96% da população do concelho de Caminha é 
servida por sistemas de abastecimento de água sendo que, 
com a presente proposta de revisão, a Câmara Municipal 
pretende aumentar esta taxa através da execução de um 
conjunto de obras de requalificação na rede de águas, assim 
como diversas obras de reparação nos reservatórios. 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados negativos Efeitos esperados positivos 
Análises realizadas à água tratada 
cujos resultados estejam de acordo 
com a legislação 

- 
A presente proposta de revisão prevê a continuidade do 
programa de controlo da qualidade da água para consumo 
humano existente atualmente no concelho. 

População servida por sistema de 
drenagem e tratamento de águas 
residuais 

- 

Perspetiva-se um efeito esperado positivo uma vez que a 
autarquia pretende dotar todas as freguesias de saneamento 
básico. Para além disso, pretende ainda promover a renovação 
gradual das redes de saneamento de forma a atingir taxas 
superiores de população servida por sistemas de drenagem e 
tratamento de águas residuais, relativamente às verificadas 
atualmente. 

Investimento municipal ao nível da 
gestão das águas residuais1 
Águas pluviais afluentes aos 
sistemas de drenagem 
Percentagem de água (residual 
tratada, bruta e de consumo 
humano) usada na rega 

- A autarquia pretende concretizar um conjunto de medidas 
relacionadas com o uso eficiente da água, nomeadamente 
ações de sensibilização. 

Perdas no sistema de abastecimento - 
Intervenções qualitativas de 
promoção do uso eficiente da água 

- 

Ruído 

População exposta a níveis sonoros 
superiores aos limites legais 

A proposta de revisão do presente PDM 
pretende reforçar os espaços destinados às 
atividades económicas, através da criação da 
UOPG16 (Zona Empresarial de Argela), que 
terá como objetivo reforçar a vocação 
empresarial de Caminha, concentrando 
atividades económicas geradoras de 
emprego, criando desta forma espaços para 
receber futuras unidades industriais que se 
pretendam instalar no concelho.   
Para além disso pretende ainda reforçar a 
vocação empresarial de Âncora (através da 
UOPG 15 - Ancora-Areia) e criar um 
centro/polo empresarial (através da UOPG 6 
– Regency). Assim sendo, o aumento 
previsto de área industrial pode contribuir 

- 

Reclamações por incomodidade 
sonora 
Planos de redução de ruído 

Investimento ao nível da proteção 
do ruído 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados negativos Efeitos esperados positivos 
para um aumento dos níveis de ruído. No 
entanto, por imposições legais, as unidades 
industriais instaladas ou a instalar deverão 
garantir níveis sonoros que não excedam os 
limites legais. Assim sendo considera-se este 
efeito pouco significativo. 

Ar 

Qualidade do ar 

Conforme referido anteriormente, o aumento 
previsto de área industrial decorrente da 
proposta de revisão do PDM de Caminha 
pode contribuir para a degradação da 
qualidade do ar do concelho. No entanto, por 
imposições legais, as unidades industriais 
instaladas ou a instalar deverão garantir 
(caso seja aplicável) a instalação de um 
adequado sistema de tratamento de efluentes 
gasosos, pelo que se considera este efeito 
como negativo, no entanto, pouco 
significativo. 

- Dias com parâmetros de qualidade 
do ar acima dos limites. 

Número de empresas sujeitas ao 
Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão 

Energia 

Consumo de energia (energia 
elétrica e gás natural) 

- 

A proposta de revisão do PDM de Caminha pretende 
promover uma redução ao nível do consumo de energia 
através da implementação de projetos eco-eficientes, dando 
continuidade às iniciativas que se encontram a promover 
atualmente nomeadamente a substituição de luminárias e 
lâmpadas existentes no Centro Histórico de Caminha. Este 
efeito é considerado como significativo.  

Projetos com adoção de soluções 
de eco-eficiência energética 

Produção de energia, a nível local, 
através de recursos renováveis  - 

Importa sobre esta matéria referir que o regulamento da 
proposta de revisão do PDM apresenta a possibilidade de 
“Instalações de equipamentos para produção de energia a 
partir de fontes de energia renováveis, desde que seja 
respeitada a topografia do terreno e a sua drenagem 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados negativos Efeitos esperados positivos 
natural”, em área afeta a espaços agrícolas de produção e em 
espaços florestais de produção e de proteção a possibilidade 
de execução de “Obras de construção de (…) produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos 
termos do regime legal aplicável”. Este efeito é considerado 
como significativo. 

 (-) Não são esperados efeitos positivos/negativos resultantes do processo de revisão do PDM de Caminha sobre os indicadores 
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5.6.3.2. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM e os objetivos de sustentabilidade do Quadro de Referência Estratégico 

 

No presente capítulo será promovida uma análise que visa evidenciar a forma como o modelo 

de desenvolvimento da proposta de revisão do PDM de Caminha, que se traduz nas suas opções 

e objetivos estratégicos e mais concretamente no seu Regulamento, contribui para o 

cumprimento dos objetivos de sustentabilidade estabelecidos no Quadro de Referência 

Estratégico. 

Neste contexto, pretendem-se avaliar os efeitos significativos no ambiente resultantes da 

implementação da proposta de revisão do Plano atendendo aos “objetivos de proteção ambiental 

estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o 

Plano ou programa e a forma como estes objetivos e todas as considerações ambientais foram 

tomadas em consideração durante a sua elaboração” (alínea d, n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, 

de 4 de Maio). 

A presente proposta de revisão do PDM implica uma estratégia de desenvolvimento da 

autarquia que tenha em consideração as questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, 

refletidas nos instrumentos considerados importantes na presente AAE, e cujos objetivos e 

metas se pretendem alcançar com a concretização da presente proposta de revisão, 

nomeadamente: a ENDS, a ENE, o PNAC, PNA, o PNAAS, PENT, PUNEA, o PEAASAR II, o 

PERSU 2020, a PEPS, o PGRHML, POOC.  

Esta análise permitirá avaliar em que medida o objeto de estudo contribui (+) (criando 

oportunidades) ou conflitua (-) (criando ameaças) com os objetivos delineados pelos 

instrumentos do QRE definido para a presente proposta de revisão do Plano (Quadro 5.6.3.2.1). 
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Quadro 5.6.3.2.1. – Contribuição da proposta de revisão do PDM de Caminha para o alcance dos objetivos de sustentabilidade do QRE, no âmbito do FCD - Qualidade 
Ambiental 

QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Qualidade Ambiental 
E

st
ra

té
gi

a 
N

ac
io

na
l d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

Su
st

en
tá

ve
l  

Melhor Ambiente e Valorização 
do Património: Combate às 
alterações climáticas, Gestão 
integrada da água e seu 
aproveitamento eficiente, Gestão 
integrada do ar, Gestão integrada 
dos resíduos 

+ 

A proposta de revisão do PDM de Caminha contribui para o alcance deste objetivo uma vez que 
apresenta como objetivo estratégico “Conter o modelo de povoamento urbano difuso a partir da 
definição das áreas capazes de garantir a expansão urbana correspondentes às localizações próximas 
dos aglomerados para optimização das infraestruturas existentes”, nomeadamente ao nível da gestão da 
água e dos resíduos. 

Melhor Ambiente e Valorização 
do Património - Gestão integrada 
da água e seu aproveitamento 
eficiente 

+ 
Esta proposta converge com a prioridade estratégica inerente à ENDS relativa à gestão integrada da 
água, uma vez que pretende promover a gestão dos recursos hídricos com as políticas setoriais e com as 
políticas de desenvolvimento regional e de ordenamento do território. 

Melhor Ambiente e Valorização 
do Património - Gestão integrada 
dos resíduos 

+ 

A proposta de revisão do PDM de Caminha converge com o objetivo relacionado com a gestão integrada 
dos resíduos uma vez que apresenta como objetivo estratégico “Conter o modelo de povoamento urbano 
difuso a partir da definição das áreas capazes de garantir a expansão urbana correspondentes às 
localizações próximas dos aglomerados para optimização das infraestruturas existentes”, 
nomeadamente infraestruturas de recolha de resíduos sólidos urbanos.  
De referir ainda que o município pretende promover a introdução de novos equipamentos de recolha de 
resíduos, sempre que tal se afigure necessário, sendo este procedimento acompanhado por constantes 
campanhas de sensibilização à população, com vista à diminuição da produção de resíduos e ao aumento 
de resíduos encaminhados para a reciclagem.  

E
st

ra
té

gi
a 

N
ac

io
na

l p
ar

a 
a 

E
ne

rg
ia

  

Garantir o cumprimento dos 
compromissos assumidos por 
Portugal no contexto das políticas 
europeias de combate às 
alterações climáticas 

+ 

A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha contribui para o alcance dos objetivos do 
da ENE e do PNAC no sentido em que prevê a execução de projetos com adoção de soluções de eco-
eficiência energética (nomeadamente racionalização energética da iluminação pública), refletindo desta 
forma um esforço do município para convergir para a eco-eficiência e sustentabilidade ambiental. 
A proposta de revisão do PDM de Caminha tem ainda previsto a “Criação de novas áreas empresariais 
para instalação de indústrias e armazéns”, tendo para o efeito criado uma UOPG 16 (Zona Empresarial 
Argela), onde prevê a instalação de atividades industriais e empresariais, sendo que estas deverão 
garantir uma adequada gestão das emissões gasosas produzidas, de forma a não afetar a qualidade do ar 
do concelho. 
Por outro lado, a autarquia dispõe de um plano de ação, no âmbito da implementação da Agenda XXI 
Local, o qual contempla a implementação de diversos projetos e ações relacionadas com a energia e 
alterações climáticas. 

 
Promover o desenvolvimento 
sustentável criando condições 
para o cumprimento das metas de 
redução 
 

+ 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Qualidade Ambiental 
Pr

og
ra

m
a 

N
ac

io
na

l p
ar

a 
as

 
A

lte
ra

çõ
es

 C
lim

át
ic

a 
Reforçar a monitorização nos 
diversos setores e alargar o 
esforço do cumprimento do 
Protocolo de Quioto, “através de 
medidas nos setores não 
abrangidos pelo Comércio 
Europeu Limite de Emissão” 

+ 

Acautelar que os diversos setores 
desenvolvam um esforço de 
monitorização apertado de modo 
a garantir a execução das 
diferentes medidas 

+ 

Pl
an

o 
N

ac
io

na
l d

a 
Á

gu
a 

Aumento da produtividade da 
água e promoção do seu uso 
racional 

+ A proposta de revisão do PDM de Caminha encontra-se em sintonia com este objetivo do PNA uma vez 
é pretensão da autarquia a realização de ações de sensibilização relativas ao uso eficiente da água. 

Proteção, conservação e 
requalificação dos meios hídricos 
e dos ecossistemas associados 

+ 

 

A proposta de revisão do PDM de Caminha tem como objetivos estratégicos “Proteger e valorizar o 
Ambiente com enfoque na Estrutura Ecológica Municipal e na Prevenção dos riscos naturais (…) 
acautelando-se a interdição à edificabilidade em áreas (…) como sejam os leitos de cursos de água e as 
áreas (…) de elevado risco natural (leitos de cheia)”, objetivo este que contribui para a conservação dos 
recursos hídricos. 

 

Satisfação das necessidades das 
populações e do desenvolvimento 
económico e social do país 

+ 

 
Atualmente o município apresenta 96% da sua população servida por sistemas de abastecimento de água 
e apenas 69% servida por sistemas de drenagem de águas residuais e 58% servida por estações de 
tratamento de águas residuais. Por este motivo, a revisão do PDM tem como objetivo “Melhorar os 
equipamentos e as infraestruturas do concelho (sobretudo os de responsabilidade municipal), no sentido 
do aumento da sua qualidade e cobertura territorial”, indo assim ao encontro do objetivo definido no 
PNA. 
A proposta de revisão do PDM de Caminha encontra-se em sintonia com este objetivo do PNA uma vez 
que prevê ainda que a implementação das propostas constantes e decorrentes do presente plano devem 
observar o conjunto de orientações e princípios que se encontram definidos no PENSAAR 2020. 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Qualidade Ambiental 
Pl

an
o 

N
ac

io
na

l d
e 

A
çã

o 
A

m
bi

en
te

 e
 S

aú
de

 
Intervir ao nível dos fatores 
ambientais para promover a saúde 
da pessoa e das comunidades a 
eles expostos  

+ 

 
Ao nível da educação e informação, o município tem vindo a desenvolver ações de educação ambiental 
sobre resíduos, floresta, alterações climáticas, erosão costeira, recursos hídricos, transportes e 
mobilidade, que se destinam quer à comunidade escolar, quer à população em geral, de forma a 
promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. A proposta de 
revisão do PDM pretende aumentar os níveis de consciencialização ambiental por parte das populações, 
com o desenvolvimento de projetos relacionados com a sensibilização e educação ambiental, nos vários 
domínios. Neste contexto, a proposta de revisão do PDM em análise está em sintonia com o objetivo do 
PNAAS. 
 

Sensibilizar, educar e formar os 
profissionais e a população em 
geral, por forma a minimizar os 
riscos para a saúde associados a 
fatores ambientais 
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Meta no consumo urbano – 
propõe-se atingir, ao fim de um 
período de 10 anos, uma 
eficiência de utilização da água de 
80% 
 

+ 

 
A proposta de revisão do PDM de Caminha encontra-se em sintonia com este objetivo do PNUEA uma 
vez que prevê que a implementação das propostas constantes e decorrentes do presente plano devem 
observar o conjunto de orientações e princípios que se encontram definidos no PNUEA. 
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Redução da poluição urbana nas 
massas de água + 

Atualmente o município apresenta 96% da sua população servida por sistemas de abastecimento de água 
e apenas 69% servida por sistemas de drenagem de águas residuais e 58% servida por estações de 
tratamento de águas residuais. Por este motivo, a revisão do PDM tem como objetivo “Melhorar os 
equipamentos e as infraestruturas do concelho (sobretudo os de responsabilidade municipal), no sentido 
do aumento da sua qualidade e cobertura territorial”, indo assim ao encontro do objetivo definido no 
PENSAAR 2020. 
A proposta de revisão do PDM de Caminha encontra-se em sintonia com este objetivo uma vez que 
prevê ainda que a implementação das propostas constantes e decorrentes do presente plano devem 
observar o conjunto de orientações e princípios que se encontram definidos no PENSAAR 2020. 
A proposta de revisão pretende ainda dotar todas as freguesias de infraestruturas de saneamento básico, e 
ainda requalificar as redes de abastecimento de água e as redes de saneamento de águas residuais, de 
forma a promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

Melhoria da qualidade do serviço 
de abastecimento de água + 

Melhoria da qualidade do serviço 
de saneamento de águas residuais + 

Obter níveis adequados de 
qualidade do serviço, mensuráveis 
pela conformidade dos 
indicadores de qualidade do 
serviço definidos pela entidade 
reguladora 

+ 

Aumentar a produtividade e a 
competitividade do setor através 
de soluções que promovam a eco-
eficiência 
 

+ 
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QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Qualidade Ambiental 
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Prevenção da produção e 
perigosidade dos RU + 

A proposta de revisão do PDM de Caminha converge com o objetivo relacionado com a gestão integrada 
dos resíduos uma vez que apresenta como objetivo estratégico “Conter o modelo de povoamento urbano 
difuso a partir da definição das áreas capazes de garantir a expansão urbana correspondentes às 
localizações próximas dos aglomerados para optimização das infraestruturas existentes”, 
nomeadamente infraestruturas de recolha de resíduos sólidos urbanos.  
De referir ainda que o município pretende continuar a promover a introdução de novos equipamentos de 
recolha de resíduos, sempre que tal se afigure necessário, sendo este procedimento acompanhado por 
constantes campanhas de sensibilização à população, com vista à diminuição da produção de resíduos e 
ao aumento de resíduos encaminhados para a reciclagem.   

Aumento da preparação para 
reutilização, da reciclagem e da 
qualidade dos recicláveis 

+ 

Redução da deposição de RU em 
aterro + 
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s 

Reabilitar os solos degradados, 
garantindo um nível de 
funcionalidade mínimo coerente 
com a sua utilização atual e 
prevista, tendo assim igualmente 
em conta os custos da reabilitação 
do solo 

+ 

A proposta de revisão do PDM de Caminha contribui para o alcance deste objetivo uma vez que 
apresenta como objetivo estratégico “Conter o modelo de povoamento urbano difuso a partir da 
definição das áreas capazes de garantir a expansão urbana correspondentes às localizações próximas 
dos aglomerados para optimização das infraestruturas e dos equipamentos existentes, reforçando em 
simultâneo a continuidade morfológica das aglomerações préexistente” e ainda “Articular a capacidade 
de acolhimento das diversas áreas concelhias à capacidade de carga do meio (justificada pela pressão 
urbanística que ocorre na orla costeira e nas imediações de alguns aglomerados polarizadores)”. 
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Quantidade de Água - Garantir a 
gestão sustentável da água, 
baseada na gestão racional dos 
recursos disponíveis e na 
otimização da eficiência da sua 
utilização, de modo a assegurar a 
disponibilidade de água para a 
satisfação das necessidades dos 
ecossistemas, das populações e 
das atividades económicas 

+ 

A proposta de revisão do PDM de Caminha tem como objetivos estratégicos “Proteger, e valorizar o 
Ambiente com enfoque na Estrutura Ecológica Municipal e na Prevenção dos riscos Naturais - 
Preservar - acautelando-se a interdição à edificabilidade em áreas geomorfologicamente inadequadas, 
como sejam os leitos de cursos de água e as áreas com declives acentuados ou de elevado risco natural 
(focos de incêndio ou leitos de cheia)”, objetivo este que contribui para a conservação dos recursos 
hídricos. 

Qualidade da água – Promover o 
bom estado das massas de água 
através da proteção, melhoria e 
recuperação da qualidade dos 
recursos hídricos da região 
mediante a prevenção dos 
processos de degradação e a 
redução gradual da poluição, 

+ 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

190 
 

QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Qualidade Ambiental 
visando assim garantir uma boa 
qualidade da água para os 
ecossistemas e diferentes usos.  
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 A classificação das praias e a 
regulamentação do seu uso 
balnear 

+ A proposta de revisão do PDM de Caminha contribui para o alcance deste objetivo uma vez que 
apresenta como objetivo estratégico “Criar uma atitude ambientalmente correcta fomentando a 
preservação da qualidade paisagística e da estética rural – de sustentabilidade ambiental – como forma 
de incrementar o sector turístico”, nomeadamente ao nível do “Sol e Praia”. 
Por outro lado importa referir que a autarquia pretende promover a manutenção da classificação de 
Excelência da qualidade da água das 4 zonas balneares presentes no concelho. 

A valorização e qualificação das 
praias consideradas estratégicas 
por motivos ambientais ou 
turísticos 

+ 
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A análise do quadro anterior permite verificar que os objetivos estratégicos inerentes à proposta 

de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha terão uma contribuição positiva para o 

alcance dos objetivos estratégicos dos instrumentos definidos no QRE, no que diz respeito ao 

FCD - Qualidade Ambiental. De facto, ao nível dos objetivos estratégicos da proposta de 

revisão do PDM de Caminha constata-se uma relação de convergência com os objetivos 

propostos nos diversos instrumentos de cariz ambiental definidos no QRE, facto reforçado 

através do regulamento da proposta do Plano, obrigando ao cumprimento de determinadas 

medidas que garantem a eco-eficiência e sustentabilidade ambiental das propostas decorrentes 

do presente Plano. 

 

5.6.4. Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Caminha 

As oportunidades e as ameaças constituem a avaliação da forma como a qualidade ambiental 

será afetada com a implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha. Neste contexto, 

o quadro seguinte identifica as oportunidades e as ameaças resultantes dos principais impactes 

estratégicos, positivos e negativos, relacionados com as ações inerentes à proposta de revisão do 

PDM de Caminha. 

 
Quadro 5.6.4.1. – Oportunidades e Ameaças resultantes da execução da proposta de revisão do PDM de 
Caminha no que respeita ao FCD – Qualidade Ambiental 

Oportunidades Ameaças 
 Melhoria do desempenho ambiental do município 

com aposta na criação de modelos de gestão 
empresarial mais sustentáveis do ponto de vista 
ambiental 

 Aumento dos níveis de consciencialização 
ambiental por parte das populações, uma vez que 
se prevê o desenvolvimento de projetos 
relacionados com a sensibilização e educação 
ambiental, nos vários domínios 

 Melhoria do sistema de gestão de RSU 
 Melhoria dos níveis de qualidade, atendimento, 

integração e eficiência dos sistemas de 
abastecimento de água e dos sistemas de recolha e 
drenagem de águas residuais 

 Aposta em intervenções que promovam o uso 
eficiente da água 

 Aposta em intervenções que promovam a eco-
eficiência energética (para iluminação) 

 Aposta em investimentos na área das energias 
renováveis 

 Requalificação da rede hidrográfica dentro dos 
perímetros urbanos 

 Requalificação e valorização ambiental da zona 
envolvente às zonas balneares 

 Criação da UOPG 16 (Zona Empresarial 
Argela) para instalação de futuras unidades 
industriais, e reforço de outras áreas de 
atividades económicas (com implicações ao 
nível da produção de resíduos industriais, 
águas residuais, emissões gasosas e poluição 
sonora) 

 Alterações climáticas poderão com grande 
probabilidade, acentuar os riscos de 
degradação da qualidade das massas de água, 
em particular o risco de contaminação de 
aquíferos costeiros 

 Setor do turismo pode aumentar a pressão 
sobre os recursos hídricos da região, 
especialmente durante a época de verão, quer 
pelo aumento dos consumos, quer pelo 
aumento do risco de contaminação das águas 
subterrâneas e superficiais 
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As oportunidades e ameaças referidas no quadro apresentado anteriormente serão analisadas 

seguidamente de forma mais pormenorizada, com vista a encontrar soluções que visem 

minimizar as ameaças e realçar as oportunidades identificadas.  

A proposta de revisão do PDM de Caminha prevê uma melhoria do desempenho ambiental 

do município, através da aposta no desenvolvimento sustentado de Espaços Industriais / 

Empresariais. A este respeito importa salientar que a estratégia inerente à proposta de revisão 

do PDM passa pela aposta num modelo de desenvolvimento económico, que tenha como base 

de desenvolvimento o princípio da eco-eficiência e sustentabilidade ambiental, para os diversos 

domínios. 

A proposta de revisão do presente PDM pretende reforçar os espaços destinados às atividades 

económicas, através da criação da UOPG16 (Zona Empresarial de Argela), que terá como 

objetivo reforçar a vocação empresarial de Caminha, concentrando atividades económicas 

geradoras de emprego, criando desta forma espaços para receber futuras unidades industriais 

que se pretendam instalar no concelho. Para além disso pretende ainda reforçar a vocação 

empresarial de Âncora (através da UOPG 15 - Ancora-Areia) e criar um centro/polo empresarial 

(através da UOPG 6 – Regency).  

Sobre este aspeto importa realçar que a proposta de regulamento prevê que “Os espaços de 

atividades económicas, identificados na Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo, 

destinam-se ao acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de afetação e 

organização do espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e 

logística, comércio e serviços localizando-se, sobretudo, em áreas de fácil acesso às redes de 

comunicação e transporte”.  

De uma forma geral, a instalação de atividades económicas na área afeta à proposta de revisão 

do PDM irá potenciar um aumento na produção de resíduos sólidos urbanos, constituindo-se 

uma ameaça neste sentido. De acordo com a hierarquia das operações de gestão de resíduos, 

definido pelo diploma que estabelece o regime geral da gestão de resíduos (artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro), a deposição de resíduos em aterro constitui a 

última opção de gestão, justificando-se apenas quando seja técnica e financeiramente inviável a 

prevenção, a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização.  

Neste contexto, a autarquia pretende continuar a promover campanhas de educação e 

sensibilização ambiental sobre esta matéria, com o intuito de fomentar uma mudança de atitude 

por parte dos cidadãos de forma a aumentar as taxas de resíduos encaminhados para a 

reciclagem. Para isso, pretende equipar o concelho com novos equipamentos de recolha, pelo 

que se prevê que sejam criadas as condições para promover uma melhoria no sistema de 

gestão de RSU a nível concelhio. 
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Relativamente aos impactes resultantes da laboração de atividades industriais, mais 

propriamente no que se refere aos resíduos industriais produzidos pelas unidades industriais 

implantadas ou a implantar na área territorial em análise, estas deverão promover a sua recolha, 

armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, de acordo com o n.º 1, do 

Artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

Ao nível das infraestruturas, prevê-se uma melhoria dos níveis de qualidade, atendimento, 

integração e eficiência dos sistemas de abastecimento de água e dos sistemas de recolha e 

drenagem de águas residuais do concelho de Caminha, com a concretização de algumas 

empreitadas que estão atualmente em curso, e também pela requalificação das redes, 

reabilitação de condutas, que assegurem a sua gradual renovação. 

Ao nível do consumo de água, registou-se uma ligeira diminuição, entre os anos de 2006 e 

2009, conforme informação constante no capítulo referente à “Situação Existente”. Ainda assim, 

considera-se importante fomentar intervenções que visem o uso eficiente da água sendo que, a 

este nível, a proposta de revisão do PDM de Caminha prevê, como forma de promover a 

utilização racional e eficiente do recurso água, a execução de ações de sensibilização relativas 

ao uso eficiente da água. A aposta em intervenções que visam o uso eficiente da água, 

motivada pelos alicerces inerentes à sustentabilidade ambiental, favorece a imagem do 

concelho. 

Ao nível da qualidade do ar, o previsível aumento da atividade industrial (através da criação de 

espaços dedicados a atividades industriais/empresariais) pode conduzir a uma situação de 

degradação da qualidade do ar do concelho. De facto, a implementação da presente proposta 

poderá ter influência na qualidade do ar da área envolvente, devido ao aumento de tráfego 

rodoviário, com emissão de poluentes para a atmosfera (nomeadamente CO2). Por outro lado, 

acresce referir que, relativamente a este espaço industrial, no caso de se instalarem unidades 

industriais que potenciem a emissão de poluentes para a atmosfera, estas deverão instalar 

sistemas de tratamento adequados, tendo em consideração o cumprimento da legislação em 

vigor. 

No que concerne ao consumo de energia, a presente proposta de revisão do PDM pretende 

desenvolver uma aposta no sentido de tornar o concelho mais eficiente do ponto de vista 

energético, assumindo a possibilidade de concretização de projetos que promovam a utilização 

racional da energia, tais como a racionalização energética da iluminação pública. Estas ações 

permitirão diminuir a fatura energética do município e contribuir para diminuir o consumo de 

combustíveis fósseis, promovendo o combate às alterações climáticas.  

Relativamente à aposta em investimentos na área das energias renováveis, importa salientar 

que o regulamento prevê a possibilidade de “Instalações de equipamentos para produção de 
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energia a partir de fontes de energia renováveis, desde que seja respeitada a topografia do 

terreno e a sua drenagem natural”, em área afeta a espaços agrícolas de produção e em espaços 

florestais de produção e de proteção a possibilidade de execução de “Obras de construção de 

(…) produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do regime 

legal aplicável”.  

No que concerne à afetação dos recursos hídricos superficiais, a proposta de revisão do Plano 

Diretor Municipal prevê a recuperação dos cursos de água existentes dentro do perímetro 

urbano. Também as ações de reabilitação e preservação dos cursos de água promovidas pela 

autarquia contribuem, de certa forma, para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos 

superficiais. 

Relativamente à requalificação e valorização ambiental da zona envolvente às zonas balneares, 

a proposta de revisão do PDM prevê uma UOPG 1 (Marginal Lanhelas) onde se pretende 

requalificar as áreas marginais como espaço de recreio e lazer, e ainda a UOPG 12 - Camboas, 

onde se pretende promover a valorização ambiental das áreas naturais adjacentes à zona balnear. 

Relativamente à possibilidade do sector turístico poder aumentar a pressão sobre os recursos 

hídricos da região, importa salientar que a proposta de regulamento prevê que os espaços de 

ocupação turística, delimitados na Planta de Ordenamento, serão correspondentes a áreas com 

interesse e potencial para acolher empreendimentos turísticos sustentáveis, respeitadores do 

ambiente em que se inserem. Por outro lado, a revisão do Plano prevê que os espaços de 

ocupação turística, integrem Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) sujeitas a 

Plano de Pormenor, de acordo com o respetivo conteúdo programático e parâmetros 

urbanísticos. 

Relativamente ao ruído importa salientar que a presente revisão do PDM possibilitou ao 

município elaborar o Mapa de Ruído, tendo como base o novo enquadramento legal a este nível, 

com a identificação de conflitos relativamente às zonas sensíveis e mistas. Passou assim a 

existir uma regulamentação específica relativa ao zonamento acústico do concelho. No caso 

específico de Caminha, o Mapa de Ruído (2011) identificou o tráfego rodoviário e o tráfego 

ferroviário (Linha do Minho) como as principais fontes de ruído do concelho. Quanto ao ruído 

industrial verificou-se que este não tem impacto sonoro relevante sobre a população local. 

Sobre este aspeto importa referir que a proposta de regulamento prevê, ao nível do zonamento 

acústico, que “Nas operações urbanísticas que incidam sobre as zonas identificadas como 

zonas sensíveis e zonas mistas devem ser respeitados os usos e atividades previstos do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR)” e ainda que “A realização de qualquer operação 

urbanística no concelho deve salvaguardar a qualidade do ambiente sonoro e evitar a criação 

de novas zonas de conflito, resultantes de: 
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a)  Construção de recetores sensíveis em zonas expostas a ruído ambiente exterior superior 

a 55 dB (A) expresso pelo indicador Lden, e a 45 Db (A) expresso pelo indicador Ln; 

b)  Utilizações e ocupações, admitidas pela respetiva categoria de espaço, sujeitas ao 

regime de prevenção e controlo da poluição sonora, em zonas expostas a ruído ambiente 

exterior, inferiores aos valores referidos em a).” 

Por outro lado, o Anexo I da Planta de Condicionantes identifica as áreas em que os níveis de 

ruído identificados no Mapa do Ruído, ultrapassam o nível de exposição ao ruído previsto no 

Regulamento Geral do Ruído, devendo, por essa razão, a Câmara Municipal promover a 

elaboração de um Plano Municipal de Redução do Ruído. 

Por outro lado, para que a proposta de revisão do PDM de Caminha possa contribuir de forma 

positiva para o alcance dos objetivos de sustentabilidade, seria indispensável promover a 

responsabilidade ambiental das unidades/empresariais industriais instaladas ou a instalar no 

concelho fomentando, nomeadamente, a implementação de sistemas de gestão ambiental. 

Relativamente à problemática das alterações climáticas, é um facto que estas poderão, com 

grande probabilidade, acentuar os riscos de degradação da qualidade das massas de água, em 

particular o risco de contaminação de aquíferos costeiros.  

No entanto sobre este aspeto importa referir que o PROTN configura como oportunidade, no 

que concerne à gestão Sustentável dos recursos naturais, “a intenção de limitar a captação de 

água nas zonas costeiras, o que contribui para a melhoria da qualidade da água subterrânea e 

para a diminuição do risco de intrusão salina nos sistemas aquíferos costeiros e sua 

consequente sobre-exploração, constituindo igualmente uma oportunidade em termos de 

diminuição da vulnerabilidade às alterações climáticas em situação de seca, devido ao aumento 

da disponibilidade de água para consumo público a partir de origens subterrâneas”.  

Salienta-se igualmente como positivo a implementação de sistemas de recolha e condução de 

águas pluviais que privilegiem a infiltração destas, em detrimento da sua exclusiva drenagem 

em direção a linhas e cursos de água, configurando-se desta forma uma oportunidade de 

diminuição do consumo de água em meio urbano, com consequente aumento da resiliência 

perante situações de seca prolongada. 

Reforça-se, por último, que os projetos que venham a ser incluídos neste PDM, e que estejam 

abrangidos pelo instrumento de Avaliação de Impacte Ambiental, terão naturalmente de ser 

sujeitos ao procedimento legal previsto, sendo que todos os impactes ambientais decorrentes da 

implementação desses mesmos projetos deverão ser tidos em consideração, com o pormenor 

que este instrumento exige. 

 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

196 
 

5.6.5. Diretrizes para Seguimento 

 

As diretrizes de seguimento constituem orientações ou recomendações que podem contribuir 

para o acompanhamento dos efeitos da proposta de revisão do PDM de Caminha no que respeita 

à qualidade ambiental, e que melhor integram os princípios e objetivos da sustentabilidade.  

Relativamente ao domínio “Resíduos” recomenda-se que se atue no sentido de: 

 Aumentar a taxa de separação de resíduos, através da realização de campanhas de 

sensibilização ambiental dirigidas a vários tipos de público-alvo e do reforço do número 

de ecopontos. 

 Assegurar que o surgimento de novas atividades económicas seja acompanhado pela 

implementação de um sistema de gestão de resíduos adequado, que responda às 

necessidades das unidades instaladas. As unidades industriais deverão ter em conta as 

boas práticas de gestão de resíduos, considerando o Princípio da Responsabilização e 

deverão cumprir os princípios da gestão de resíduos relativamente à redução, 

reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos produzidos. 

No que respeita ao uso eficiente da água existem algumas medidas que a Câmara Municipal 

deverá fomentar, nomeadamente: 

 Promover o uso sustentável da água, através de ações de sensibilização dirigidas a 

diferentes tipos de público-alvo. 

 Garantir intervenções qualitativas de promoção do uso eficiente da água, no que diz 

respeito ao uso urbano (de acordo com as medidas previstas no PNUEA). 

Por outro lado, de realçar que os recursos hídricos devem ser considerados como elementos a 

valorizar e preservar, aquando da execução da proposta de revisão do PDM de Caminha. De 

acordo com a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, “o ordenamento e planeamento dos recursos 

hídricos visam compatibilizar, de forma integrada, a utilização sustentável desses recursos com 

a sua proteção e valorização, bem como com a proteção de pessoas e bens contra fenómenos 

extremos associados às águas”. Neste contexto, é responsabilidade da Câmara Municipal 

reabilitar a rede hidrográfica dentro dos perímetros urbanos. 

Relativamente ao ruído é possível, através da análise efetuada ao mapa de ruído, definir o nível 

de ocupação do solo previsto para uma determinada zona, evitando a instalação de utilizações 

do tipo sensível (escolas, hospitais, entre outros) em áreas mais ruidosas, compatibilizando-se 

desta forma o uso do solo com os níveis de ruído existentes ou previstos. 
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De modo a acautelar uma eventual degradação da qualidade do ar no concelho de Caminha 

recomenda-se o seguinte: 

 Fomentar a execução de projetos que contribuam para a mobilidade sustentável. 

No que respeita à energia, recomenda-se que se atue no sentido de: 

 Fomentar a implementação de sistemas industriais mais eficientes do ponto de vista 

energético. 

 Fomentar a produção de energia a partir de fontes de energia renovável. 

 Fomentar a realização de ações de sensibilização junto da população relativas à 

utilização eficiente da energia. 

Deverão ainda ser respeitadas as orientações definidas no Plano de Controlo, onde são definidos 

os indicadores, objetivos de sustentabilidade e medidas de gestão ambiental que deverão ser 

tidas em consideração, aquando da execução do Plano, para que se garantam elevados níveis de 

sustentabilidade. 
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5.7. FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO – PATRIMÓNIO CULTURAL E 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

 

5.7.1. Descrição do Fator Crítico para a Decisão e seus objetivos 

 

Caminha é um concelho que possui variadíssimos recursos, dispondo de um sistema biofísico de 

excelência, com paisagens e ambientes que vão do mar, ao rio e à serra. Além destas paisagens 

naturais, que se distribuem pelos vales do Âncora e do Coura, dos rios, das praias e das serras, 

associa-se a riqueza em património, gastronomia e artesanato, que constituem um “mosaico de 

paisagens” deste município. 

Um dos objetivos estratégicos para a revisão do PDM de Caminha assenta na “afirmação da 

Vila de Caminha – a Âncora do Turismo Sustentável”, de forma a potenciar o desenvolvimento 

do turismo, quer na sua componente ambiental e territorial, quer na componente patrimonial. 

Neste sentido, foi identificado o fator crítico Património Cultural e Desenvolvimento Turístico 

no âmbito da avaliação ambiental estratégica da revisão do PDM de Caminha. No quadro 

seguinte, apresentam-se os objetivos de sustentabilidade para o fator crítico em análise. 

 
Quadro 5.7.1.1. – Domínio de avaliação definido para o FCD – Património Cultural e Desenvolvimento 
Turístico, e respetivos objetivos de sustentabilidade 

Domínio de 
Avaliação Objetivos de Sustentabilidade 

Desenvolvimento 
Turístico 

Estruturar e Infraestruturar Espaços Vocacionados para Atividades Turísticas 
Definir espaços atrativos que permitam a sua utilização para práticas de lazer 
Incentivar a prática do turismo sustentável aproveitando o potencial do património 
natural e paisagístico 
Promover o desenvolvimento do turismo através da criação de sinergias entre os 
diferentes agentes 

Património 
Natural e 
Cultural 

Promover a valorização do património histórico e cultural 
Conservar e valorizar o património cultural e edificado do concelho 
Conservar e valorizar o património natural do concelho 

 

A avaliação deste fator pretende identificar os aspetos que as ações preconizadas na proposta de 

revisão do PDM poderão desenvolver e que poderão ter influência direta ou indireta no 

desenvolvimento do turismo. Para isso, identificaram-se domínios de avaliação e indicadores, 

que auxiliam o nível de pormenorização da análise que se pretende efetuar (Quadro 5.7.1.2) 
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Quadro 5.7.1.2. - Relação entre os domínios de análise considerados para o FCD – Património Cultural e 
Desenvolvimento Turístico, com os critérios de avaliação e os principais indicadores estabelecidos 

FCD Domínio Critério de 
Avaliação  Indicadores Unidade Fonte 
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o Qualificar a rede de 

Infraestruturas e 
equipamentos de 
cariz turístico 

Áreas com Aptidão Turística N.º CMC 
Percursos Pedestres / Pistas 
Cicláveis N.º CMC 

Unidades de Alojamento N.º e 
Tipologia CMC/RNT 

Praias Marítimas e Fluviais  N.º CMC 
Outras Infraestruturas e 
equipamento de turismo e lazer  CMC 
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io
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Preservação/ 
Valorização do 
Património Cultural 
e Natural 

Imóveis Classificados e 
inventariados N.º CMC 

/DGPC 

Sítios Arqueológicos N.º CMC 
/DGPC 

Circuitos históricos e culturais N.º CMC 
N.º de visitantes em museus* N.º INE 
Despesas com o património e 
atividades culturais* N.º CMC /INE 

Atividades de Turismo de 
Natureza/Turismo Rural * N.º CMC 

Lista de intervenções de 
valorização 
paisagística/ambiental* 

N.º CMC 

Eventos culturais N.º CMC 
(CMC – Câmara Municipal de Caminha; RNT – Registo Nacional de Turismo; INE – Instituto Nacional de 
Estatística; DGPC – Direção Geral do Património Cultural) 
* Indicador a ser analisado na fase de execução do Plano, usado para seguimento no Plano de Controlo  
 

5.7.2. Situação Existente e Análise de Tendências 

Neste capítulo pretende-se caracterizar o município de Caminha, desenvolvendo uma análise de 

tendências relativa a cada um dos domínios de análise propostos, tendo por base os indicadores 

definidos, sem contudo considerar a atual proposta de revisão do PDM. 

 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

Domínio: Desenvolvimento Turístico 

Áreas com aptidão Turística 

Caminha é um município com fortes potencialidades turísticas, entre praias, áreas montanhosas, 

zonas ribeirinhas e património histórico-cultural. Além disso, é detentor de um conjunto de 

tradições, gastronomia e cultura rural local que assumem um papel preponderante nas definições 

de modelos de desenvolvimento do turismo.  

No PDM em vigor, existiam sete áreas destinadas a lazer e turismo: 

 Área destinada a lazer e turismo - restaurante panorâmico (Lanhelas); 
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 Área destinada a praia, marina e Club Fluvial das Pedras Ruivas (Seixas); 

 Área (a definir após estudo de pormenor) para marina (Vilarelho); 

 Área para lazer do Monte do Calvário (Vila Praia de Âncora); 

 Área para equipamento de lazer (parque de campismo, ténis, piscina fluvial e eventual 

apoio hoteleiro) (Vila Praia de Âncora e Âncora); 

 Área para equipamento turístico e de saúde da Gelfa (Âncora); 

 Área para equipamento turístico e parque de campismo (Âncora). 

 

Percursos Pedestres / Pistas Cicláveis 

Reconhecendo a importância dos seus Recursos Naturais e Culturais, os quais podem permitir a 

prática de atividades turísticas sustentáveis, ligadas à exploração e/ou conservação da natureza, 

a Câmara Municipal de Caminha definiu já cinco trilhos/percursos pedestres, com diferentes 

âmbitos: o trilho do Cabeço do Meio-Dia, de âmbito cultural; o trilho da Pedra Alçada, de 

âmbito ecológico e panorâmico; o trilho da Chã da Franqueira, de âmbito cultural e paisagístico; 

o trilho da Chã Grande, de âmbito ecológico e cultural; e o trilho Por Entre o Mar e a Montanha, 

de âmbito paisagístico e ecológico. Estes trilhos são parte integrante da rede de percursos 

pedestres da Valimar – ComUrb.  

 

Unidades de alojamento 

A oferta de alojamento turístico no concelho de Caminha apresenta atualmente um total de 873 

camas, distribuídas por 341 unidades de alojamento, em 20 empreendimentos turísticos. A 

oferta relativa a Parques de Campismo e de Caravanismo é de 1640 utentes (4 empreendimentos 

turísticos desta tipologia). Destaca-se o facto da maioria dos empreendimentos turísticos serem 

da tipologia de turismo no espaço rural e o facto dos 3 empreendimentos turísticos da tipologia 

de hotel serem classificados com a categoria de 4 estrelas (estes representam 38% do número de 

camas do concelho). Verifica-se assim a existência de oferta qualificada, contudo ainda 

minoritária. 

No que se refere ao alojamento local a oferta é atualmente para 1099 utentes em 143 

estabelecimentos. 
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Verifica-se assim uma forte oferta de alojamento, com o intuito de aproveitar as potencialidades 

do município, para que o sector do turismo se possa afirmar como uma das suas vertentes 

estratégicas. 

 

Praias Marítimas e Fluviais  

As áreas consideradas como de maior aptidão turística no município são as praias marítimas da 

Foz, de Moledo, de Vila Praia de Âncora e da Gelfa. 

Além destas praias, identificam-se também as praias fluviais do Rio Minho, nomeadamente as 

praias fluviais de Seixas, Lanhelas e da Foz do Minho, onde se podem praticar diversos 

desportos náuticos. Além destas, existe ainda a praia fluvial de Vilar de Mouros. 

Em termos naturais, destaca-se também a Mata Nacional do Camarido, a Serra de Arga e a Mata 

da Gelfa, como três áreas emblemáticas do município. 

 

Outras infraestruturas e equipamentos de turismo e lazer 

O Município de Caminha apresenta já um conjunto de equipamentos que se pode considerar 

satisfatório para as necessidades do concelho. Estes equipamentos encontram-se já identificados 

no FCD Ordenamento do Território, Competitividade e Qualidade de Vida. Importa aqui 

destacar os equipamentos/infraestruturas que o município destaca para as atividades de turismo 

e lazer (Quadro 5.7.2.1.). 

 
Quadro 5.7.2.1. – Equipamentos de turismo e lazer (Fonte: http://www.caminhaturismo.pt/) 

Equipamento Descrição 
Núcleo Museológico do Centro 

Histórico de Caminha – Torre do 
Relógio 

História de Caminha 

Ludoteca /Biblioteca de Vila Praia de 
Âncora Espaço de lazer e de cultura, pontos de acesso à internet 

Galeria Guntilanis Galeria de Arte da Vila Praia de Âncora 
Museu Municipal de Caminha Museu e Biblioteca, instalado num edifício do séc. XVIII 
Galeria de Arte de Caminha Espaço municipal para exposições 

Biblioteca Municipal de Caminha Biblioteca municipal 
Parque Municipal de Caminha Espaço polivalente, com equipamentos lúdicos e de lazer 

Praça da República de Vila Praia de 
Âncora Espaço cultural, onde se realizam diversos espetáculos 

Parque Dr. Ramos Pereira Praça multiusos, edifico de apoio, parques infantil, geriátrico e 
radical e ecovia, na Vila Praia de Âncora 

Centro de Interpretação Serra d’Arga 
Centro para realização de atividades de natureza, trilhos, 
escalada e orientação, com vista à utilização sustentável dos 
recursos naturais e paisagísticos 

Moinhos de Água Numerosos moinhos de água ao longo do Rio Âncora 

Miradouros Diversos Miradouros: da Fraga, do Monte do Calvário e da 
Senhora das Neves 
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Domínio: Património cultural e edificado 

Imóveis Classificados / Sítios Arqueológicos 

O património cultural e edificado e os sítios arqueológicos de Caminha evidenciam e 

testemunham as diferentes épocas e modos de vida das suas populações ancestrais. São diversos 

os tipos de património existente, desde os imóveis classificados como Monumento Nacional, 

Imóvel de Interesse Público, Imóvel em vias de classificação; aos sítios arqueológicos como 

antas, mamoas e arte rupestre (Quadro 5.7.2.2.). 

 
Quadro 5.7.2.2. – Imóveis Classificados e Sítios Arqueológicos (Fonte: 
http://www.patrimoniocultural.pt) 

Designação Situação atual Categoria de proteção Categoria / 
tipologia 

Dólmen de Vile Classificado Classificado como IIP - 
Imóvel de Interesse Público 

Arqueologia / 
Anta 

Anta da Barrosa Classificado Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Arqueologia / 
Anta 

Ponte de Vilar de Mouros Classificado Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Arquitetura Civil 
/ Ponte 

Forte da Ínsua Classificado Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Arquitetura 
Militar / Forte 

Laje das Fogaças Classificado Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Arqueologia / 
Arte Rupestre 

Igreja matriz de Caminha Classificado Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Arquitetura 
Religiosa / Igreja 

Torre do Relógio Classificado Classificado como MN - 
Monumento Nacional 

Arquitetura 
Militar / Torre 

Chafariz da Praça 
Municipal Classificado Classificado como MN - 

Monumento Nacional 
Arquitetura Civil 

/ Chafariz 

Mamoa de Aspra Classificado Classificado como IIP - 
Imóvel de Interesse Público 

Arqueologia / 
Mamoa 

Conjunto fortificado da 
Vila de Caminha Classificado Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura 
Militar / 
Fortaleza 

Santuário de São João de 
Arga Classificado Classificado como MN - 

Monumento Nacional 

Arquitetura 
Religiosa / 
Mosteiro 

Forte do Cão Classificado Classificado como IIP - 
Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura 
Militar / Forte 

Capela de São Pedro de 
Varais ou Varães Classificado Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / 

Capela 

Forte de Âncora Classificado Classificado como IIP - 
Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura 
Militar / Forte 

Casa da Torre, também 
denominada «Torre de 

Lanhelas» 
Classificado Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse Público 
Arquitetura Civil 

/ Solar 

Casa das Pitas Classificado Classificado como IIP - 
Imóvel de Interesse Público 

Arquitetura Civil 
/ Palácio 

Estação arqueológica do 
Alto do Coto da Pena Classificado Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse Público 

Arqueologia / 
Povoado 

Fortificado 
Cruzeiro de Venade Classificado Classificado como IIP - Arquitetura 
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Designação Situação atual Categoria de proteção Categoria / 
tipologia 

Imóvel de Interesse Público Religiosa / 
Cruzeiro 

Centro Histórico de 
Caminha Classificado 

Classificado como CIP - 
Conjunto de Interesse 

Público 

Arquitetura 
Mista / Centro 

Histórico 
Igreja da Misericórdia de 

Caminha 
Em Vias de 

Classificação 
Em Vias de Classificação 

(com Despacho de Abertura) - 

 

Circuitos históricos e culturais 

Caminha possui também um conjunto de circuitos históricos e culturais, que permitem uma 

visita integrada da história e património cultural e natural do município. 

Além de ser ponto de passagem do Caminho de Santiago, está associado a um conjunto de rotas 

do território da Valimar, que estão integradas e que pretendem valorizar turisticamente toda a 

região. Em Caminha destacam-se as rotas apresentadas no quadro que se segue. 

 

Quadro 5.7.2.3. – Rotas Turísticas e Caminha (Fonte: http://www.caminhaturismo.pt/) 

Rota Descrição 

Castros e Fortes do Litoral 

Esta rota pretende dar a conhecer os castros e fortes situados no cordão 
litoral do território da VALIMAR ComUrb. Em Caminha, o percurso 
inclui a visita ao Forte do Cão (Âncora), ao Dólmen da Barrosa, ao Forte 
da Lagarteira (Vila Praia de Âncora) e à praia de Moledo, de onde se 
avista o Forte da Ínsua. 

Natureza e Cultura do 
Litoral 

A rota visa mostrar as áreas protegidas do litoral e outros espaços com 
algum tipo de proteção legal. Fazem parte deste roteiro as duas áreas 
protegidas existentes, acrescidas da Serra d'Arga e do cordão litoral entre 
Caminha e Viana do Castelo, incluindo a Mata Nacional do Camarido. O 
percurso em Caminha contempla a visita ao Centro de Interpretação da 
Serra D'Arga, Miradouro da Fraga, Mata Nacional do Camarido e Praia de 
Moledo. 

Centros Históricos do 
Litoral 

Esta rota possibilita uma visita aos Centros Históricos de Viana do Castelo 
e Caminha, bem como ao de Ponte de Lima. No caso de Caminha, a rota 
inclui uma visita ao Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora, uma 
passagem pelo centro histórico da vila medieval de Caminha, e a visita ao 
Mosteiro de S. João d'Arga. 

Litoral Religioso 

Esta rota mostra a riqueza do património arquitetónico religioso, através de 
uma visita aos principais locais religiosos situados fora dos centros 
urbanos. Em Caminha, o percurso contempla uma visita ao Mosteiro de S. 
João d'Arga, à Igreja Matriz e à Misericórdia, ao Monte Calvário, em Vila 
Praia de Âncora. 

 

Eventos culturais 

O município de Caminha desenvolve todos os anos um conjunto de iniciativas de cariz religioso 

e histórico-cultural, permitindo desta forma uma interação com a sua população e com os 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

204 
 

emigrantes. São cerca de 66 festas populares que se realizam nas diversas freguesias do 

município, destacando-se como as mais conhecidas as seguintes: 

 Festa de Santa Rita de Cássia, em Caminha (segundo fim-de-semana de Agosto); 

 Festa de S. Bento, em Seixas (entre 8 e 12 de Julho); 

 Festa da Nossa Senhora da Bonança, na Vila Praia de Âncora (segundo fim-de-semana 

de Setembro); 

 Festa do Sr. dos Mareantes, em Caminha (Dezembro); 

 Festa de S. João D’Arga, em Agosto; 

 Festa do Corpo de Deus, em Caminha; 

 Festa das Solhas, em Lanhelas (no primeiro fim-de-semana de Setembro) 

Além destes festejos, destaca-se a Feira Medieval que se realiza no último fim-de-semana de 

Julho e o Festival de Música de Vilar de Mouros, como o mais antigo festival de música em 

Portugal, apesar de não se realizar todos os anos e ainda não estar completamente decidida a sua 

realização para o ano de 2016. 

 

Análise SWOT 

A análise SWOT, apresentada no quadro que se segue, pretende traçar um diagnóstico geral e o 

resumo das tendências existentes ao nível do concelho de Caminha no que concerne ao 

Património Cultural e Desenvolvimento Turístico. Esta análise identifica as tendências de 

evolução provável no cenário de não implementação da proposta de revisão do PDM (Quadro 

5.7.2.4). 
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Quadro 5.7.2.4. – Análise SWOT no âmbito do FCD – Património Cultural e Desenvolvimento Turístico 
Forças Fraquezas 

 Riqueza em património natural e cultural 
(nomeadamente arquitetónico) 

 Existência de algum edificado com interesse 
municipal 

 Existência de percursos dinamizados pelo 
município  

 Aposta em eventos histórico-culturais por 
parte da Autarquia 

 Aposta na valorização e infraestruturação de 
praias marítimas e fluviais 

 Inexistência de um plano integrado de 
desenvolvimento turístico  

 Pressão urbanística nas áreas de desenvolvimento 
turístico 

Oportunidades Ameaças 
 Condições naturais favoráveis ao 

estabelecimento de percursos 
 Ecoturismo e turismo rural como 

possibilidades a explorar 
 Equipamentos à disposição das populações 

numa perspetiva territorialmente equilibrada 
 Tradições históricas e culturais do concelho 

como fator dinamizador da vida sócio-
económica local e capaz de contribuir para o 
desenvolvimento da atividade turística do 
concelho 

 Aposta no setor do turismo, nomeadamente 
no turismo de sol e praia e no turismo de 
natureza 

 Implementação de rotas e percursos pelas 
áreas naturais 

 Implementação de rotas temáticas  

 Não preservação e conservação do património 
edificado 

 Perda da identidade concelhia pelo “esquecimento” 
da cultura 

 Falta de capacidade regeneradora da população, 
assim como da vitalidade social e económica 

 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A presente análise de tendências tem em consideração a evolução provável do estado do 

ambiente na ausência da proposta de revisão do PDM de Caminha. 

De uma forma geral, não se preveem alterações significativas relativamente à tendência 

caracterizada na situação de referência ao nível dos diversos domínios de avaliação e 

indicadores analisados. 

O quadro que se segue apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na 

ausência de implementação da proposta de revisão do PDM. 
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Quadro 5.7.2.5. – Avaliação da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação 
da proposta de revisão do PDM de Caminha 

FCD Domínio Critério Indicadores 

Tendência de 
evolução sem 

revisão do 
PDM 
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Qualificar a rede de 
Infraestruturas e 
equipamentos de cariz 
turístico 

Áreas com Aptidão Turística  
Percursos Pedestres   
Unidades de Alojamento  
Praias Marítimas e Fluviais  
Outras Infraestruturas e 
equipamento de turismo e lazer 

 

Património 
Natural e 
Cultural 

Preservação/ Valorização 
do Património Cultural e 
Natural 

Imóveis Classificados  
Sítios Arqueológicos  
Circuitos históricos e culturais  
Eventos culturais  

       - Indicador evolui de forma positiva (relativamente à situação de referência) 
       - Indicador não apresenta alteração (relativamente à situação de referência) 
       - Indicador evolui de forma negativa (relativamente à situação de referência) 
 

 

5.7.3. Efeitos esperados da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha 

 

5.7.3.1. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os indicadores definidos para o Fator Crítico para a Decisão – 

Património Cultural e Desenvolvimento Turístico  

 

A análise dos efeitos esperados pela proposta de revisão do PDM de Caminha será efetuada 

tendo por base os efeitos significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 

correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de Caminha que poderão ser 

observados ao nível dos indicadores definidos. Assim, as opções estratégicas e respetivos 

objetivos da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal podem consubstanciar diferentes 

contributos ou conflitos ao nível dos elementos caracterizados por alguns indicadores 

selecionados para a análise do FCD – Património Cultural e Desenvolvimento Turístico, que são 

sistematizados no Quadro 5.7.3.1.1. 
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Quadro 5.7.3.1.1. – Efeitos esperados negativos e positivos identificados para os indicadores definidos no âmbito do FCD – Património Cultural e Desenvolvimento Turístico 
Domínio Indicadores Efeitos Esperados Positivos Efeitos Esperados Negativos 

Desenvolvimento 
Turístico 

 

Áreas com Aptidão 
Turística 

A proposta de revisão do PDM de Caminha apresenta enquanto opção 
estratégica “Afirmação da Vila de Caminha – a Âncora do Turismo 
sustentável”. Com a materialização desta opção estratégica pretende-se 
assegurar o desenvolvimento do sector do turismo, considerando-se 
assim um efeito positivo significativo. 

- Percursos Pedestres/Pistas 
Cicláveis 

Unidades de Alojamento 

Ao apresentar como uma das opções estratégicas a afirmação do 
município como a Âncora do Turismo Sustentável, Caminha prevê 
consolidar a sua imagem como destino turístico de qualidade, 
diferenciado e competitivo que alie, de forma integrada, património 
natural, paisagístico e cultural. Neste sentido, a materialização destes 
objetivos permitirá uma aposta por parte dos empresários do setor do 
turismo na valorização das unidades já existentes, e/ou na criação de 
novas unidades de alojamento, desde que assentes nos princípios da 
sustentabilidade. 

A criação de novas unidades de alojamento 
poderá ter um efeito negativo, se não forem tidas 
em conta as características naturais e 
socioculturais dos locais. 

Atividades de Turismo de 
Natureza/Turismo Rural 

O objetivo estratégico de “Criar uma atitude ambientalmente correta 
fomentando a preservação da qualidade paisagística e da estética 
rural – de sustentabilidade ambiental – como forma de incrementar o 
sector turístico, aditando ao “Sol e Praia” a criação de rotas 
turísticas no concelho a integrar as já existentes: de turismo ambiental 
(rota das áreas de paisagem protegida /rede Natura 2000), de turismo 
de montanha de turismo religioso, de turismo de saúde (talassoterapia, 
estâncias termais), turismo em espaço rural nomeadamente ecoturismo 
(quintas pedagógicas), enoturismo (rotas dos vinhos ou das castas 
vinhateiras locais)”, permitirá o desenvolvimento de atividades de 
natureza e de turismo rural, potenciando o desenvolvimento 
socioeconómico do concelho. Efeito esperado positivo. 

- 

Praias Marítimas e 
Fluviais - 

Outras infraestruturas e 
equipamentos de turismo e 
lazer 

O objetivo estratégico “Melhorar os equipamentos e as infraestruturas 
do concelho (sobretudo os de responsabilidade municipal)” garantirá 
um efeito esperado positivo ao nível das infraestruturas e equipamentos 
de turismo e lazer.  

- 

Património 
Natural e 
Cultural 

Imóveis Classificados Os objetivos estratégicos “Preservar o Património Cultural reforçando 
as disposições tendentes à sua salvaguarda (incluindo nesse conceito a 
respetiva envolvente), baseado em modelos de sustentabilidade que 
permitam a fruição dos espaços naturais existentes bem como através 

- Sítios Arqueológicos 
Lista de intervenções de 
valorização 
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Domínio Indicadores Efeitos Esperados Positivos Efeitos Esperados Negativos 
paisagística/ambiental da reavaliação e atualização do inventário do património cultural e na 

sua reabilitação (incluindo o património arquitetónico, arqueológico e 
a paisagem)”, “Criar uma atitude ambientalmente correta fomentando 
a preservação da qualidade paisagística e da estética rural – de 
sustentabilidade ambiental – como forma de incrementar o sector 
turístico” e “Promover a associação de investidores dos diversos 
sectores de atividade do Concelho na criação de insígnias e marcas do 
Concelho com base em recursos e produtos endógenos 
sustentabilidade reconhecida” permitirão garantir um efeito esperado 
positivo do PDM sobre estes indicadores. 

Eventos culturais 

 (-) Não são esperados efeitos negativos resultantes do processo de revisão do PDM de Caminha sobre os indicadores 
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5.7.3.2. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os objetivos de sustentabilidade do Quadro de Referência 

Estratégico 

 

No presente capítulo será promovida uma análise que visa evidenciar a forma como o modelo 

de desenvolvimento proposto pela proposta de revisão do PDM de Caminha, que se traduz nas 

suas opções e objetivos estratégicos e mais concretamente no seu Regulamento, contribui para o 

cumprimento dos objetivos de sustentabilidade estabelecidos no Quadro de Referência 

Estratégico. 

Neste contexto, pretende-se avaliar os efeitos significativos no ambiente resultantes da 

implementação da proposta de revisão do Plano atendendo aos “objetivos de proteção ambiental 

estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o 

Plano ou programa e a forma como estes objetivos e todas as considerações ambientais foram 

tomadas em consideração durante a sua elaboração” (alínea d, n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, 

de 4 de Maio). 

Esta análise permitirá avaliar em que medida o objeto de estudo contribui (+) (criando 

oportunidades) ou conflitua (-) (criando ameaças) com os objetivos delineados pelos 

instrumentos do QRE definido para a presente proposta de revisão do Plano (Quadro 5.7.3.2).  

Os instrumentos do QRE considerados como relevantes para a análise do património cultural e 

desenvolvimento turístico foram o PNPOT e o PENT. 
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Quadro 5.7.3.2. – Contribuição da proposta de revisão do PDM de Caminha para o alcance dos objetivos de sustentabilidade do QRE, no âmbito do FCD – Património 
Cultural e Desenvolvimento Turístico 

QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Património Cultural e Desenvolvimento Turístico 

Pr
og

ra
m

a 
N

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

a 
de

 
O

rd
en

am
en

to
 d

o 
T

er
ri

tó
ri

o 
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. 

+ 

A proposta de plano evidencia uma preocupação de conciliação entre os sistemas construídos e os sistemas 
naturais ao delimitar áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos 
espaços, bem como ao definir e conciliar uma Estrutura Ecológica Municipal. No âmbito do 
desenvolvimento turístico, a proposta de plano evidencia uma preocupação em potenciar os recursos 
naturais, criando bases para o desenvolvimento do turismo e lazer associado à floresta e aos recursos 
hídricos. Além disso, estão previstas cinco unidades operativas de planeamento e gestão vocacionadas para 
o turismo e que permitirão a sua melhor organização. 

Pl
an

o 
E

st
ra

té
gi

co
 N

ac
io

na
l d

o 
T

ur
is

m
o 

Estratégia de produtos - Consolidar 
e desenvolver 10 produtos 
turísticos estratégicos (Sol e Mar, 
Touring Cultural e Paisagístico, 
City Break, Turismo de Negócios, 
Turismo de Natureza, Turismo 
Náutico, Saúde e Bem-Estar, Golfe, 
Resorts Integrados e Turismo 
Residencial, e Gastronomia e 
Vinhos). 

+ 

Para além dos objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM, que permitirão potenciar o setor do 
turismo e as atividades de recreio e lazer, as próprias caraterísticas biofísicas do concelho permitem que o 
município integre redes de acontecimentos e de atividades com interesse para o turismo sustentável, 
nomeadamente através do desenvolvimento do turismo de natureza e da melhoria da qualidade urbana, 
ambiental e paisagística. Pelo referido anteriormente, considera-se que a proposta de revisão do PDM de 
Caminha contribui para a prossecução dos objetivos do PENT uma vez que pretende promover a 
valorização do património histórico e cultural e dos valores locais. 

Eventos - Dinamizar um calendário 
nacional de eventos que assegure o 
reforço da notoriedade do destino e 
o enriquecimento da experiência do 
turista (Mega eventos, Grandes 
eventos promocionais, Animação 
local). 

+ 

Qualidade urbana, ambiental e 
paisagística - Tornar a qualidade 
urbana, ambiental e paisagística 
numa componente fundamental do 
produto turístico para valorizar e 
qualificar o destino Portugal. 

+ 
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5.7.4. Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Caminha  

 

As oportunidades e as ameaças constituem a avaliação da forma como o património natural e 

cultural será afetado com a implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha 

Neste contexto, procede-se à identificação das oportunidades e ameaças que a proposta de 

revisão do PDM de Caminha poderá provocar ao nível do FCD – Património Cultural e 

Desenvolvimento Turístico. 

O quadro seguinte identifica as oportunidades e as ameaças resultantes dos principais impactes 

estratégicos, positivos e negativos, relacionados com as ações inerentes à proposta de revisão do 

referido PDM. 

 
Quadro 5.7.4.1. – Oportunidades e Ameaças resultantes da execução da proposta de revisão do PDM de 
Caminha no que respeita ao FCD – Património Cultural e  Desenvolvimento Turístico 

Oportunidades Ameaças 
 Potencial natural do concelho que poderá contribuir 

para o desenvolvimento e promoção do turismo de 
natureza 

 Aposta no turismo diferenciado, encontrando 
modelos inovadores e que tirem partido da 
singularidade dos elementos naturais paisagísticos, 
patrimoniais e culturais presentes a nível concelhio 
que sejam potenciadores do desenvolvimento 
económico sustentável do concelho 

 Implementação de rotas e percursos pelas áreas 
naturais 

 Desenvolvimento e promoção do turismo de sol e 
praia, de natureza, de montanha, de saúde, de 
gastronomia e de enoturismo 

 Desenvolvimento do turismo que possibilite uma 
projeção e visibilidade do Concelho que contribuirá 
para potenciar as atividades económicas e sociais 

 Preservação da identidade concelhia, dinamização 
cultural e criação de uma cultura local que valorize o 
seu património 

 Desenvolvimento de campanhas de sensibilização 
que enalteçam as caraterísticas únicas do concelho, 
orientadas para os valores da qualidade de vida e 
bem-estar  

 Degradação do património cultural devido à 
falta de conservação 

 Falta de capacidade regeneradora da 
população, assim como da vitalidade social e 
económica 
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5.7.5. Diretrizes para Seguimento 

 

As diretrizes de seguimento constituem orientações ou recomendações que podem contribuir 

para o acompanhamento dos efeitos da proposta revisão do PDM de Caminha no que respeita ao 

Património Cultural e Desenvolvimento Turístico, e que melhor integram os princípios e 

objetivos da sustentabilidade. Neste sentido, o concelho de Caminha deverá tomar medidas no 

sentido de preservar o seu património natural e cultural, o que irá traduzir-se em mais-valias em 

termos turísticos para o concelho, nomeadamente: 

 Conservar os equipamentos culturais e de recreio e lazer; 

 Promover iniciativas de sensibilização da população para a preservação dos espaços 

verdes de recreio e de lazer; 

 Definir uma estratégia de desenvolvimento turístico, de recreio e lazer para o concelho; 

 Promover o turismo como atividade diferenciadora e promotora do desenvolvimento 

sustentável; 

 Incentivar, mobilizar e envolver os agentes e investidores locais no desenvolvimento de 

projetos de turismo de natureza, turismo de saúde e enoturismo; 

 Promover e valorizar o património arqueológico, arquitetónico e cultural; 

 Promover ações de reabilitação do património cultural; 

 Promover as tradições e os costumes populares do município. 
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5.8. FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO - RISCOS AMBIENTAIS E 

TECNOLÓGICOS 

 

5.8.1. Descrição do Fator Crítico para a Decisão e seus objetivos 

Qualquer ação executada pelo Homem tem um efeito sobre o Ambiente, efeito este que pode 

degradar a qualidade ambiental ou alterar as características paisagísticas de um território de 

forma significativa. Estes efeitos podem contribuir direta ou indiretamente para a ocorrência de 

situações de risco ambiental. A gestão de risco é um processo contínuo e dinâmico e deve 

identificar e avaliar os riscos associados às diferentes atividades desenvolvidas. A tomada de 

medidas adequadas para gerir os riscos e, consequentemente, prevenir ou reduzir o impacto de 

potenciais acidentes ou situações de emergência deve assumir elevada importância em qualquer 

processo de gestão. Sendo assim, a previsão e prevenção de riscos ambientais deverá ser um dos 

fatores cruciais na análise e avaliação dos diferentes planos territoriais. 

A proposta em análise reporta à revisão do PDM de Caminha e pretende avaliar os impactes dos 

seus objetivos em função das características da região. 

A região de Caminha possui um espaço florestal extenso, estando representado em cerca de 

70% do território. Os mesmos caracterizam-se por possuir grandes dimensões e uma 

continuidade, com predominância de produção florestal em manchas de monocultura (pinheiro 

bravo), com presença de algumas áreas de inculto e improdutivos. No que concerne ao tipo de 

povoamento, verifica-se claramente a predominância do Pinheiro Bravo (Pinus Pinaster) e do 

Eucalipto (Eucaliptus Globulus). Esta tão extensa área florestal acarreta em si a possibilidade de 

ocorrência de incêndios florestais, quer pela sua dimensão quer pelas suas características em 

regime de monocultura. Como é referido, grande parte desta floresta tem cariz de produção o 

que a torna extremamente rentável, facto que fortalece as preocupações dos proprietários para a 

prevenção face à ocorrência de incêndios. Estas florestas já contemplam a existência de planos 

de previsão e prevenção face à ocorrência destes eventos, no entanto, devido à sua importância e 

dimensão, também a própria autarquia deverá acompanhar e prevenir estas situações. Para além 

da possibilidade de risco de incêndio florestal, o risco de incêndio antrópico também é uma 

realidade. Qualquer ação humana poderá desenrolar uma situação destas características que 

poderá originar a degradação do património edificado. Sendo assim, é essencial a inclusão dos 

Incêndios enquanto Domínio na avaliação da proposta de revisão do PDM de Caminha. 

A salientar ainda no concelho de Caminha as matas de proteção que ocupam a maioria das 

encostas com um risco elevado de erosão pelo declive acentuado. Estas áreas detêm um fraco 

desenvolvimento do solo e coberto vegetal e evidenciam sensibilidade ao fogo. Quer pelo risco 
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de erosão, quer pela sensibilidade à ocorrência de incêndio, estas áreas também devem ser 

avaliadas face aos riscos a que estão expostas. 

No que se refere ao espaço RAN, este integra os solos mais férteis, ou seja, com maior aptidão 

agrícola que apresentam potencialidade para a viticultura e para proteção, para além de 

constituírem elementos fundamentais para o equilibro ecológico das paisagens. Desta forma, 

estes espaços também devem ser avaliados face à ocorrência de riscos de forma a minimizar os 

seus impactes. 

Para além da presença florestal a região onde se insere o território sob jurisdição da autarquia de 

Caminha também integra espaço classificado como REN e RAN. A REN é constituída por 

ecossistemas costeiros e ecossistemas interiores que integram todas as áreas indispensáveis à 

estabilidade ecológica do meio e à utilização racional de recursos hídricos. O concelho de 

Caminha insere-se na sub-bacia do rio Minho, na sub-bacia do rio Lima e na sub-bacia das 

costeiras entre o Minho e o Lima, pelo que a conservação e preservação das suas margens como 

forma de controlar e minimizar a ocorrência de situações de cheias torna-se essencial. O 

concelho é muito rico em recursos hídricos e o seu caudal e taxas de recarga devem ser 

avaliadas periodicamente para evitar inundações e situações de cheia. 

Para além do exposto importa ainda referir o risco de sismicidade apresentada pelo concelho de 

Caminha. Este encontra-se numa zona cuja intensidade sísmica é de grau VI, em toda a extensão 

do seu território. 

O concelho de Caminha é um concelho costeiro que faz fronteira com o território espanhol. 

Estes dois elementos atribuem-lhe um interesse e uma oportunidade de desenvolvimento 

económico já que representa um veículo de entrada em território nacional por terra e mar. 

Apesar da jurisdição da orla costeira não ser da responsabilidade das autarquias nele inseridas, 

estas devem colaborar com as respetivas entidades na promoção da garantia da segurança e 

qualidade daqueles espaços. Alguns dos problemas face à proximidade ao mar são a erosão 

costeira e a poluição, problemas de índole global. A estes acresce ainda o desordenamento do 

território por favorecimento do desenvolvimento económico, nomeadamente o turismo. Estes 

aspetos não devem ser descurados pelas autarquias e a sua intervenção deverá acompanhar os 

objetivos estratégicos definidos em outros planos para estes espaços.  

Ainda a salientar que a proposta em análise reporta a uma revisão de PDM. Desta forma, e 

como se prevê a implantação de novas zonas industriais/empresariais com um aumento e 

melhoria das condições económicas e de desenvolvimento daquele território, é de esperar uma 

aposta e um investimento no tecido empresarial com o objetivo de aumentar a competitividade e 

a oferta no concelho. Desta forma, a avaliação de riscos industriais, os quais devem integrar, por 

exemplo, as situações de derrame, explosões e incêndios, são de extrema importância.  
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A estes riscos de índole industrial, nomeadamente os riscos de explosão e derrame, que se 

encontram abrangidos pelos riscos ambientais e tecnológicos, associam-se ainda todas as 

infraestruturas ligadas às Novas Tecnologias de Comunicação, às redes de gás, eletricidade, 

telecomunicações, e outras, que poderão determinar a ocorrência de acidentes industriais. 

Em suma, para o FCD - Riscos Ambientais e Tecnológicos os domínios em análise são: 

Incêndio, Cheias, Movimentação de vertentes, Sismicidade, Erosão Costeira e Acidentes 

Industriais. 

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

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

contribuirão para o desenvolvimento de uma região mais sustentável. 

Para auxiliar o nível de pormenorização da análise estratégica que se pretende efetuar 

identificaram-se os vários domínios de avaliação e objetivos de sustentabilidade associados face 

ao FCD - Riscos Ambientais e Tecnológicos, que se apresentam no Quadro seguinte. 

 
Quadro 5.8.1.1 – Domínios de avaliação definidos para o FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos, e 
respetivos objetivos de sustentabilidade 

Domínio de Avaliação Objetivos de Sustentabilidade  

Incêndio 

 Prevenir a ocorrência de incêndios florestais e em edifícios 
 Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais 
 Prevenção da elevada impermeabilização do solo 
 Manter práticas adequadas de utilização e conservação do solo 
 Reduzir a influência dos incêndios na saúde pública e nos ecossistemas 

Cheias 
 Aumentar os níveis de proteção do solo 
 Diminuir os efeitos de ocorrência de cheias 
 Manter e recuperar processos ecológicos chave 

Movimentação de 
vertentes 

 Aumentar os níveis de proteção no solo 
 Manter e recuperar processos ecológicos chave 
 Minimizar a ocorrência de acidentes geomorfológicos 
 Diminuir a população em áreas sensíveis a deslizamento de vertentes  

Sismicidade  Prevenir as consequências provocadas por um sismo 

Erosão Costeira 

 Diminuir a população em áreas vulneráveis à erosão costeira  

 Identificação de áreas costeiras ameaçadas por cheias do Mar  
 Avaliação do recuo da faixa costeira bem como das medidas de proteção 

já implementadas  
 Avaliação das ocupações existentes e medidas de requalificação 

propostas e a implementar  

Acidentes Industriais  

 Prevenir a ocorrência de derrames para o solo e para os recursos hídricos 

 Prevenir a ocorrência de situações de explosão  
 Minimizar os efeitos na população exposta à ocorrência de acidentes 

industriais 
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Para auxiliar o nível de pormenorização da análise estratégica que se pretende efetuar 

identificaram-se os vários domínios de avaliação, critérios e indicadores associados face ao 

FCD – Riscos Ambientais, que se apresentam no quadro seguinte.  
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Quadro 5.8.1.2 – Relação entre os diversos domínios de análise considerados para o FCD - Riscos Ambientais e Tecnológicos, com os critérios de avaliação e os 
principais indicadores estabelecidos 
FCD Domínio Critério de avaliação Indicadores Unidade Fonte 

R
is

co
s A

m
bi

en
ta

is
 e 

T
ec

no
ló

gi
co

s 

Incêndio 

 Recursos florestais 
 Risco de incêndio 
 Edifícios e estado de conservação 

Grau de risco de incêndios Classe PMDFCI 
Área ardida ha ICNF 

Número de ocorrências de incêndio florestal  N.º ICNF 
CMC 

Número de ocorrência de incêndios urbanos* N.º ICNF 
CMC 

 Meios de prevenção e socorro 

Agentes de proteção civil e outras entidades envolvidas no combate 
a incêndios N.º INCF 

CMC 
Meios e verbas concedidas às corporações de bombeiros existentes 
no concelho* N.º CMC 

 Estratégias de minimização de 
ocorrência de incêndios 

Levantamento dos edifícios de categoria de risco 3 e 4 do RJ-SCIE* N.º CMC 

Número de ações/programas previstos nos Eixos Estratégicos do 
PMDFCI de Caminha cumpridos* 

N.º e Tipo de 
ação/Programa 

cumprido 
CMC 

Cheias 

 Situação climatológica Precipitação mm CMC 
  Grau de impermeabilização Área impermeabilizada* ha CMC 

 Efeitos da ocorrência de cheias e 
inundações sobre bens materiais 

Uso do solo em zonas inundáveis* 
Tipologias vs 

N.º de 
ocorrências 

CMC 

Edifícios sensíveis em áreas de risco de cheia/inundação* N.º CMC 
Zonas densamente povoadas* N.º CMC 

Medidas de defesa contra risco de cheia implementadas* Tipologias vs 
N.º CMC 

 Situações de cheias ou inundação Ocorrência de cheias N.º CMC 
Áreas inundáveis ha CMC 

Movimentação 
de vertentes 

 Características do solo Uso do solo em áreas com risco de erosão* Tipologia de 
uso CMC 

 Eventos de erosão 

Elaboração de cartografia de risco* - CMC 
Número de eventos de ocorrência de erosão* N.º CMC 
Medidas de contenção face á ocorrência de erosão* N.º CMC 
Número de pessoas vulneráveis* N.º CMC 

Sismicidade  Ocorrência de sismo Intensidade sísmica do concelho Grau CMC 
Elaboração de cartografia de risco sísmico do concelho* - CMC 
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FCD Domínio Critério de avaliação Indicadores Unidade Fonte 
Ações de sensibilização/divulgação sobre procedimentos de atuação 
face à ocorrência de sismos* N.º CMC 

Erosão 
Costeira  Orla Litoral 

Número de pessoas vulneráveis* N.º CMC 
Número de edificações vulneráveis* N.º CMC 
Avaliação do recuo da linha de costa* m CMC 
Recuperação de zonas de risco fora da margem do mar* ha CMC 

Acidentes 
Industriais 

 Situações de derrame 
 Solo contaminado 
 Avaliação da contaminação de 

aquíferos 

Número de ocorrências de derrame* N.º CMC 
Área de terreno afetada em resultado de ocorrência de derrame* ha CMC 

Número de acidentes com transporte de matérias perigosas* N.º CMC 

 Situações de explosão Número de ocorrências de explosão* N.º CMC 
 Grau de impermeabilização afeto a 

espaço industrial Área do concelho ocupada por espaço de atividades económicas  ha CMC 

 Prevenção de acidentes graves 
 Estratégias de minimização face à 

ocorrência acidentes industriais 

Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de 
Agosto, por classificação de perigosidade N.º CMC 

Área ocupada por estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015 de 5 de Agosto* ha CMC 

Densidade populacional nas áreas condicionadas* Hab/m2 CMC 
Distâncias de segurança m2 CMC 
Estabelecimentos abrangidos pela Diretiva PCIP N.º CMC 

 (CMC - Câmara Municipal de Caminha; PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas; SCIE – Segurança Contra Incêndios em Edifícios) 
* - Indicador com lacuna de informação, analisado na avaliação da implementação da proposta de revisão do PDM
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5.8.2. Situação Existente e Análise de Tendências 

Neste capítulo pretende-se efetuar uma caraterização da atual situação de referência para o 

território abrangido pelo PDM em análise, sistematizada nos domínios de análise considerados 

no FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos. Será efetuada igualmente uma abordagem a 

questões de âmbito territorial mais abrangente, mediante a identificação de relações possíveis 

com o Plano. Trata-se de uma caraterização sintética, efetuada com base na informação 

considerada pertinente para a AAE, contida nos diferentes documentos estratégicos. 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

Domínio: Incêndio 

Risco de ocorrência de incêndios 

De acordo com informação do PMDFCI (2016-2020), o espaço florestal representa uma parte 

significativa do concelho (cerca de 70%). Conforme se pode visualizar pela Figura 5.8.2.1., as 

áreas de povoamentos florestais e matos são as que se destacam, sendo importante salientar que 

estas últimas, em grande parte, apresentam potencial produtivo. Contudo, verifica-se uma 

tendência para o aumento destas áreas, face ao abandono dos espaços florestais e aos incêndios 

florestais, o que fará antever um espaço florestal com crescente combustibilidade com 

consequências para a propagação dos incêndios florestais. 

 
Figura 5.8.2.1. – Mapa de ocupação do solo 
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O quadro seguinte permite constatar que, de 13658,71ha de área total do concelho, verifica-se 

que 9467,48ha correspondem a espaço florestal. Considerando as sub-categorias dos espaços 

florestais, de acordo com o IFN, verifica-se que apesar da tendência decrescente, a área florestal 

(povoamentos florestais) mantém-se como a área mais representativa, seguindo-se as áreas de 

matos (incultos). 

Ao nível do improdutivo, a sua ocupação é mais significativa na Serra de Arga, para além de 

surgirem novos focos no maciço granítico na encosta sul de Vila Praia de Âncora e Vile, o que 

evidencia a intensificação da erosão, assim como no Monte Gois. 

 
Quadro 5.8.2.1. – Ocupação do Solo no concelho de Caminha (PMDFCI 2016-2020) 

Ocupação do Solo (ha) 

Concelho Florestal Incultos Improdutivo Agricultura 
Áreas 

sociais 

Superfícies 

aquáticas 

Zonas 

Húmidas 

Área 

Total 

Caminha 4642,13 3012,61 1812,68 1869,48 1279,53 764,79 277,50 13658,71 

 

Importa salientar que as áreas agrícolas ocupam área semelhante à de improdutivos. Tal situação 

deve-se ao contínuo abandono da atividade agrícola, o que potenciará o alargamento das áreas 

de matos, assim como aos comportamentos de risco a ela associada, como queimas e queimadas 

(PMDFCI 2016-2020). 

Apesar das áreas de ocupação florestal apresentarem elevada representatividade no concelho, é 

importante aferir a qualidade e/ou o valor ecológico dos povoamentos florestais. Assim, 

conforme se pode verificar pelo quadro seguinte, verifica-se que no concelho de Caminha 

predominam os povoamentos monoculturais, destacando-se as espécies de pinheiro bravo 

(Pinus pinaster) e eucalipto (Eucaliptus globullos). Considerando os valores totais, o eucalipto 

ocupa maioritariamente o território florestal (2381,12ha), seguindo-se o pinheiro bravo com 

uma área de 1712,72ha. Estas são espécies que, considerando de igual forma a estrutura dos 

povoamentos (monoculturas), são preocupantes do ponto de vista da propagação dos incêndios, 

podendo verificar-se tipologias de incêndios onde, pelas suas características, o seu combate se 

torne difícil – incêndios de copas, quando associado a ventos fortes, com maior probabilidade 

de projeções, ou incêndios de convectivos, com elevada intensidade linear de fogo. 

A invasora acácia, em ordem de grandeza inferior (291,06ha), é uma espécie que já domina 

alguns espaços, sendo notória a sua presença nas Matas Nacionais, em especial na Gelfa. 

As cortinas de folhosas variadas, associadas sobretudo a cursos de água ou espaços agrícolas 

abandonados, encontram-se circunscritas a determinadas zonas e ocupam uma área de 230,32ha. 
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Quadro 5.8.2.2. – Espécie florestal (PMDFCI 2016-2020) 

Concelho 

Espécie 

Acácia Eucalipto 
Outras 

folhosas 

Pinheiro 

bravo 
Carvalho 

Outras 

resinosas 
Sobreiro Total 

Caminha 291,06 2381,12 230,32 1712,72 15,15 13,60 0,90 4644,87 

 

A figura seguinte apresenta a distribuição dos povoamentos florestais no concelho. 

 

Figura 5.8.2.2. – Povoamentos Florestais (PMDFCI 2016-2020) 

 

Pontualmente ainda é possível encontrar espécies como o Sobreiro (Quercus suber), 

Castanheiro (Castanea sativa) ou Azevinho (Ilex aquifolium), entre outras folhosas. 

Segundo o IFN n.º 5, as ocupações florestais podem ser distinguidas entre povoamentos 

florestais, ardidos, regeneração ou cortes. Como é possível verificar no quadro seguinte, 

identificam-se no concelho as seguintes tipologias: ardido, povoamentos e regeneração. 
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Quadro 5.8.2.3. – Ocupação florestal (PMDFCI 2016-2020) 

Concelho 
Ocupação florestal 

Ardido Povoamentos florestais Regeneração Total 

Caminha 557,83 3369,60 717,43 4644,87 

 

De acordo com o quadro anterior, verifica-se uma predominância das áreas povoadas, seguido 

de áreas de regeneração, sobretudo de pinhal após os Grandes Incêndios Florestais de 1998 e 

2005. 

Os povoamentos ardidos correspondem a áreas afetadas pelos incêndios de 2013, que 

devastaram áreas de povoamento, sobretudo na freguesia de Gondar-Orbacém (sobretudo 

eucaliptal) e Moledo-Cristelo (predominantemente pinhal). 

Com a monocultura do eucalipto e os incêndios florestais que têm assolado toda a região, o 

habitat natural das espécies cinegéticas tem vindo a ser destruído e modificado a uma grande 

velocidade. Assim torna-se importante analisar a perigosidade e o risco de incêndio no 

território.  

Analisando a Carta de Perigosidade e a respetiva ocupação do solo das manchas de perigo, 

verifica-se que as áreas mais afetadas se concentram em área afeta a floresta, a improdutivos e 

incultos. Estas áreas detêm uma maior suscetibilidade já que existe uma maior carga de 

combustível. Observa-se ainda uma elevada influência do histórico dos incêndios florestais, já 

que as áreas de maior risco também se localizam em zonas com elevada probabilidade de 

incêndios (Figura 5.8.2.3.). 
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Figura 5.8.2.3. – Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal (PMDFCI 2016-2020) 

 

Em termos morfológicos, observa-se que a classe de perigosidade Muito Alta ocorre nas zonas 

de maior altitude, onde se concentram as áreas com declives mais acentuados (> 10%). 

No que se refere ao risco de incêndio, encontram-se no território áreas com risco classificado 

de baixo, a risco muito elevado a máximo. Na Figura 5.8.2.4. apresenta-se o risco de incêndio 

identificado para o concelho de Caminha. 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

224 
 

 

Figura 5.8.2.4. – Carta de Risco de Incêndio Florestal (PMDFCI 2016-2020) 

 

Área ardida e Número de ocorrência de incêndios 

Considerando o histórico de incêndios para o período estabelecido, e observando a figura 

seguinte, facilmente se verifica que os incêndios florestais marcam fortemente os espaços 

florestais. Verificando a cartografia oficial do ICNF, é possível destacar duas zonas que desde 

2000 tem sido fustigadas pelos incêndios florestais: Monte Santo Antão e Serra Poda Arga 

(PMDFCI 2016-2020). 
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Figura 5.8.2.5. – Distribuição das áreas ardidas no concelho de Caminha (PMDFCI 2016-2020) 

 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição anual de área ardida e o número de ocorrências. 

 
Figura 5.8.2.6 – Distribuição anual de área ardida e número de ocorrências no concelho de Caminha 
(ICNF, 2004-2013) 
 

Analisando a informação da figura anterior, quer ao nível da área ardida, quer ao nível das 

ocorrências, destacam-se três anos: 2005, 2010 e 2013. No que concerne ao número de 

ocorrências é no início da segunda década do seculo XX que se verificam os picos mais 
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elevados dos últimos dez anos, sendo que é em 2010 que se verifica o maior valor (154). Este é 

na verdade o valor mais elevado constatado desde os registos de 1980, sendo apenas 

ultrapassado pelo valor de 159 ocorrências verificadas no ano de 1996. Relativamente à área 

ardida, foi 2005 o ano mais negro do histórico dos incêndios florestais no concelho de Caminha, 

tendo-se verificado a destruição de 40% da sua área florestal. Mesmo considerando um espaço 

temporal superior, não se registou no concelho ano com tal elevada área ou próximo. A 2005, 

seguem-se 2010 e 2013 com áreas ardidas significativas, grande parte dela resultante de grandes 

incêndios florestais (PMDFCI 2016-2020). 

Nos anos referidos anteriormente, constataram-se dois denominadores comuns: elevada carga de 

combustível e períodos prolongados de temperaturas estivais e sem ocorrência de precipitação. 

De facto, o concelho de Caminha é ciclicamente afetado por grandes incêndios florestais, sendo 

evidente da análise do histórico, que o intervalo de recorrência é cada vez menor, sendo 2005, 

2010 e 2013 os piores anos. Com base na informação do PMDFCI constata-se a recorrência da 

passagem dos grandes incêndios florestais nos complexos montanhosos de Santo Antão e Serra 

de Arga. 

No que concerne à área ardida, ao nível dos grandes incêndios, os meses mais críticos são 

Agosto e Setembro, sendo que este último se destacou apenas em 2013, quando se verificaram 

dois grandes incêndios. A ocorrência de grandes incêndios está relacionada sobretudo com as 

condições de ambiente do fogo, especialmente as meteorológicas que condicionam quer o 

estado dos combustíveis, quer o comportamento do fogo aquando da ocorrência (PMDFCI 

2016-2020).  

Como forma de reduzir a ocorrência de incêndios florestais, o PMDFCI define uma área relativa 

às faixas de gestão de combustível, dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Assim, o 

PMDFCI estabelece as seguintes regras: 

“1 – As novas edificações e reconstruções inseridas nas áreas classificadas em PDM como 

Espaço Florestal ou Natural deverão garantir uma faixa de proteção contra incêndios 

florestais com uma largura mínima de 50m  

2 – As novas edificações e reconstruções inseridas nas áreas classificadas em PDM como 

Espaço Agrícola, deverão garantir na sua implantação uma faixa de proteção contra incêndios 

florestais de 50m sem ocupação florestal (povoamentos, matos ou pastagens). Não se 

verificando ocupação florestal num raio de 50m, deverá ser garantida uma faixa de proteção 

com as seguintes larguras mínimas:  

a) 50m relativamente aos terrenos com perigosidade alta ou muito alta  
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b) 25m relativamente aos terrenos com perigosidade moderada  

c) 10 m relativamente aos terrenos com perigosidade baixa ou muito baixa  

3 – Nos casos em que se verifique a interseção da faixa de proteção com áreas edificada 

consolidada ou solo urbano definido em PDM, poderão as faixas de proteção estabelecidas no 

nº 1 e nº 2 possui uma faixa inferior no(s) lado(s) de interseção;  

4- Em caso de reconstruções, nos casos em que se verifique ampliação da área edificada, a 

faixa de proteção estabelecida no nº 1 e nº 2, deverá ser contabilizada/implementada a partir 

da alvenaria exterior da área final prevista.  

5 – Caso se verifique que o terreno envolvente à nova edificação se encontra abrangido por 

uma Faixa de Gestão de Combustível da rede Primária ou Secundária prevista em PMDFCI, 

infra-estruturas viárias ou planos de água, a área das mesmas é contabilizada na distância 

mínima exigida por aquela faixa. 

6- As regras aqui presentes para a definição das faixas de gestão dos combustíveis deverão ser 

complementadas pela adoção de medidas especiais relativas à resistência dos edifícios à 

passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nos edifícios e 

respetivos acessos, de acordo com o definido no anexo do Decreto-Lei nº124/2006 de 28 de 

junho, alterado pelo Decreto-lei nº17/2009, de 14 de janeiro e ainda as seguintes:  

a) Nos casos em que se verifique na faixa de proteção a existência de espécies arbóreas 

inflamáveis e de elevada combustibilidade, tais como Pinheiro, Eucalipto ou Acácia, deverá 

promover-se a substituição progressiva por espécies não inflamáveis, nomeadamente 

Quercineas;  

b) Após o corte do estrato arbustivo e promovida desrama ou correção de densidades, deverão 

os sobrantes ser remoídos do local;  

c) Botijas de gaz ou outras substâncias inflamáveis deverão ser mantidas em compartimentos 

fechados e devidamente acondicionados;  

d) Deverão ser adotados materiais de construção não inflamáveis ou de difícil combustão;  

e) Chaminés das edificações ou grelhadores deverão dispor de rede de retenção de faúlhas”. 

 

De acordo com o PMDFCI “a elevada representatividade dos espaços florestais no concelho de 

Caminha, “obriga” a um esforço superior na manutenção de estruturas de prevenção dos 

incêndios florestais. Tal fato observa-se na vasta tipologia de FGC e na sua elevada área com 

necessidade de intervenção, para além da cobertura na homogénea no concelho, aumentando-

se assim a resiliência do território à ocorrência de incêndios florestais”. 
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Agentes de proteção civil e outras entidades envolvidas no combate a incêndios 

De acordo com os Estudos de Caracterização Sectorial, desenvolvidos no âmbito da proposta 

de revisão do PDM de Caminha, neste concelho, os serviços de prevenção e segurança pública 

são assegurados pelos: 

 Bombeiros Voluntários de Caminha 

 Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora 

 Sapadores florestais 

O concelho de Caminha possui ainda um Serviço Municipal de Proteção Civil, sendo que a 

Comissão Municipal de Proteção Civil (criada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho), elaborou o 

Plano Municipal de Emergência de Caminha (PMEE), orientado pelas emergências que podem 

ter origem ou influência na área do município. 

Importa ainda referir que, no município de Caminha, o Serviço de Proteção da Natureza e do 

Ambiente (SEPNA) promove ações de patrulhamento no âmbito da proteção do ambiente, que 

possam colidir com a salvaguarda da floresta. Na missão definida para este organismo da 

Guarda Nacional Republicana reconhece-se, entre outros aspetos igualmente importantes, a sua 

atuação no cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à conservação e 

proteção da floresta previstas na legislação ambiental e do ordenamento do território, bem como 

na investigação e repressão dos respetivos ilícitos. 

Neste contexto, e de acordo com informação do Núcleo de Proteção Ambiental pertencente ao 

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente de Viana do Castelo, nos últimos cinco anos, 

constatou-se a ocorrência de 3 infrações ambientais relativas à proteção florestal, 39 crimes e 26 

contra-ordenações efetuadas no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais. 

 
Quadro 5.8.2.4. - Dados relativos a infrações ambientais no âmbito da proteção florestal, no município 
de Caminha, nos últimos cinco anos (Fonte: SEPNA de Viana do Castelo, 2016) 

Freguesias Proteção Florestal DFCI - Incêndios Florestais 
Crime Contra-Ordenações 

Âncora 1 4 4 
Dem  2  
Lanhelas  1 1 
Argela  7 1 
Ribeira de Âncora 1 5 1 
Seixas  5 7 
Vila Praia de Âncora  1 4 
Vilar de Mouros   1 
Vile 1   
Argas  3  
Vilarelho/Caminha  1  
Gondar/Orbacém  3  
Moledo/Cristelo   4 
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Freguesias Proteção Florestal DFCI - Incêndios Florestais 
Crime Contra-Ordenações 

Venade/Azevedo  7 3 

 

Domínio: Cheias 

Em termos hidrológicos, e conforme já referido anteriormente, o concelho de Caminha 

“apresenta uma bacia hidrográfica bastante densa, encontrando-se retalhado por uma malha 

apertada de cursos de água de vários tamanhos como consequência da profusão de nascentes 

naturais. Tal facto deve-se aos elevados níveis de precipitação e sua frequência que marcam o 

Minho e que se fazem sentir principalmente nas zonas montanhosas, associado ao facto de, no 

concelho, estarem bastante presentes terrenos graníticos que detém um grau baixo de 

permeabilidade e permite a escorrência da água da precipitação” (PMDFCI 2016-2020). 

Dos numerosos cursos de água do concelho, destacam-se três rios sendo estes: o Minho, Coura e 

Âncora, dois dos quais desaguam em Caminha (Matriz). De acordo com o PMDFCI (2016-

2020), “apenas uma parte da bacia hidrográfica do rio Minho se desenvolve em território 

caminhense, cerca de 11,5km de comprimento e, numa bacia hidrográfica com 809,0 km2 de 

área, apenas o troço final bordeja o concelho de Caminha. No rio Minho desagua o rio Coura 

importante pelo seu sapal que reúne a principal singularidade ecológica. O rio Âncora nasce 

na Serra da Arga, a montante e nordeste da povoação de São Lourenço da Montaria (Viana do 

Castelo), correndo até desaguar em Vila Praia de Âncora com uma extensão de 18km e uma 

bacia hidrográfica com uma área de 80km2. No interior predominam os inúmeros cursos de 

água encaixados, de forma rectilínea no relevo granítico e que o vão moldando ou então cursos 

com um percurso mais suave no relevo xistoso; estes cursos de água aumentam de número 

assim como de caudal na época das chuvas”.  

A densa rede hidrográfica, como referido anteriormente, marca profundamente o relevo do 

território, associando-se a vales encaixados por si formados (Figura 5.8.2.7.). Tais formações 

influenciam claramente a velocidade de propagação da água. 
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Figura 5.8.2.7. – Rede hidrográfica do concelho de Caminha (PMDFCI 2016-2020) 

 

Para análise do domínio “Cheias” considera-se relevante a análise da geologia/litologia e da 

geomorfologia do concelho.  

O concelho de Caminha localiza-se no Maciço Antigo, na parte Central da Zona Centro-Ibérica. 

Neste concelho predominam os granitos e os xistos que sofreram deformações resultantes do 

metamorfismo e magmatismo intensos ligados à orogenia hercínica, que marcou 

significativamente o Maciço (Agenda XXI Local de Caminha – Caracterização e Diagnóstico do 

Concelho, 2008). 

Na carta geológica de Caminha (Figura 5.8.2.8.) é possível identificar “grandes áreas ocupadas 

por rochas graníticas, existindo igualmente muitos filões na maior parte relacionada com a 

transição do xisto para o granito. Quanto à textura, identificam-se desde granitos de grande 

grão grosseiro – porfiróides - até granitos de grão fino” (Agenda XXI Local de Caminha – 

Caracterização e Diagnóstico do Concelho, 2008). 
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Figura 5.8.2.8. – Carta Geológica do concelho de Caminha (Agenda XXI Local de Caminha – 

Caracterização e Diagnóstico do Concelho, 2008) 

 

A área ocupada por granito, na vertente nascente do concelho, coincide com as zonas de “Área 

Improdutiva” identificada no mapa de ocupação do solo. 

A notícia explicativa da Carta Geológica, realça “as rochas filonianas, por estas ocorrerem em 

grande número, destacando o elevado número de filões de quartzo, sendo notável o filão que 

tem início na Chã das Cortelhas, até formar as Pedras Ruivas, passando por Venade e 

atravessando o rio Coura. Os filões quartzo – andaluziticos são frequentes em pontos ocupados 

por xistos andaluziticos e podem ser observados em Azevedo, Capela da Senhora das Neves, em 

Dem ou na Arga de Cima. Ainda os filões granito – aplito – pegmatiticos encontram-se 

encaixados nos xistos, principalmente na periferia de alguns maciços graníticos, nas 

proximidades de Azevedo e Caminha, na serra da Salgosa em Argela, e em Arga de Cima. Estas 

rochas filonianas, deram origem à existência na Serra de Arga de vestígios de explorações 

mineiras destes tempos imemoriais. Em termos geológico-mineiros ainda hoje existe o 

denominado Distrito Mineiro da Serra de Arga, onde abundam recursos minerais, alguns ainda 

até há pouco tempo explorados, nomeadamente de Estanho (Argela, Azevedo, Arga de Cima, 

Dem, Gondar, Orbacém e Vilar de Mouros), Tungsténio (Arga de Baixo, Arga de Cima e Vilar 

de Mouros), Nióbio (Arga de Baixo e Arga de Cima), Tântalo (Arga de Baixo e Arga de Cima), 
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Chumbo, Ouro (Arga de Baixo e Arga de Cima) e Prata (Arga de Baixo e Arga de Cima). São 

ainda visíveis os vestígios de explorações mineiras de estanho e tungsténio nalgumas das 

freguesias referidas, nomeadamente em Arga de Baixo, Vilar de Mouros, Dem e Orbacém” 

(Agenda XXI Local de Caminha – Caracterização e Diagnóstico do Concelho, 2008).  

Por outro lado, os “depósitos de praias antigas desenvolvem-se na pequena enseada de Moledo, 

localizando-se na base da arriba fóssil e prolongando-se para Sul. Entre Caminha e Moledo, 

encontra-se a importante formação dunar do pinhal do Camarido, na Foz do Minho. As areias 

formam um cabedelo e a sua grande acumulação forma um delta no rio, que dificulta a 

circulação fluvial. (…) Ao longo dos rios Minho, Coura e Âncora existem acumulações e 

depósitos resultantes do transporte de sedimentos. A sul de Moledo o litoral é rochoso ou 

cascalhento, até à foz do Âncora. A sul na zona entre a foz do Âncora e a Gelfa, existe uma 

outra formação dunar, esta não fixada” (Agenda XXI Local de Caminha – Caracterização e 

Diagnóstico do Concelho, 2008). 

Ao nível geomorfológico, o concelho de Caminha “apresenta um relevo bastante acidentado e 

abupto, resultado da presença de uma geologia dominada pelos granitos que condicionam o 

percurso de água. As zonas xistosas, também presentes numa parte do Concelho detêm uma 

forma mais arredondada e suave. Como consequência das mesmas características litológicas, 

podem-se encontrar declives bastante acentuados, normalmente como observamos associados 

aos granitos. É marcado por uma sucessão de relevos com uma considerável importância, 

separados por vales estreitos e declivosos ou por pequenas depressões originadas pela erosão 

diferencial” (Teixeira, Carlos, 1961 in Agenda XXI Local de Caminha – Caracterização e 

Diagnóstico do Concelho, 2008) 

O concelho é dominado por uma crescente progressão altimétrica, de poente para nascente, 

culminando com a Serra de Arga que chega a atingir os 800m de altitude e constitui o complexo 

montanhoso mais importante do concelho. 

A zona litoral, onde as altitudes são muito baixas, é marcada por um cordão de praias, dunas e 

rochedos marinhos, e pelo Estuário do Minho e os sapais dos rios Coura e Âncora.  

Nas cotas baixas os rios deixam de circular encaixados e em vales estreitos, e passam a correr 

em vales muito amplos e alargados, e no caso do rio Âncora em forma de meandro, e sobre 

aluviões resultantes do transporte e deposição dos sedimentos (Agenda XXI Local de Caminha 

– Caracterização e Diagnóstico do Concelho, 2008). 

Outro elemento biofísico importante é a análise do declive do concelho. A sobreposição do 

mapa de declives com o mapa hipsométrico permite constatar que os declives mais 

significativos encontram-se, na sua maioria, acima dos 200 metros de altitude que progridem 

para o interior, onde naturalmente aumentam em certas zonas (Figura 5.8.2.9.). 
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Figura 5.8.2.9. – Carta de declives do concelho de Caminha (PMDFCI 2016-2020) 

 

Em comparação com a carta geológica, “na maioria dos casos, os declives mais acentuados 

encontram-se em zonas graníticas. Na Serra da Arga podemos encontrar declives desde os 

zero, nos topos de montanha aplanados, até valores superiores a 40%, demonstrando assim a 

existência de um relevo bastante declivoso e escarpado. No Monte de Góis em Lanhelas, de 

solo granítico, os declives também são acentuados podendo chegar a valores superiores a 40%. 

No afloramento granítico que se prolonga desde Caminha (Matriz), até à Serra de Santa Luzia, 

também é possível encontrar declives entre os 25% e 40%. Nas zonas de xisto, a maioria dos 

declives encontra-se igualmente ou na classe dos 5-15% ou dos 15 – 25%, explicado pela 

existência de vales. Nas zonas de terrenos atuais, os declives são baixos e por vezes 

inexistentes, pois situam-se em zonas dos rios principais e seus sapais, como já referido 

(Agenda XXI Local de Caminha – Caracterização e Diagnóstico do Concelho, 2008). 

Resultado destas caraterísticas o concelho apresenta na condicionante da Reserva Ecológica 

Nacional uma extensa mancha (Figura 5.8.2.10.). 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

234 
 

 

 Figura 5.8.2.10. – Carta de Condicionantes em vigor  

(http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/plantas.aspx?CONCNAME=CAMINHA&TI=PDM&IDIGT=
239&TP=Plano%20Diretor%20Municipal) 

 

Resultado destas características a ocorrência quer de inundações ou cheias, quer de erosão são 

um risco para o território.  



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

235 
 

Precipitação, Ocorrência de cheias, Áreas inundáveis 

Dada a influência que a precipitação tem sobre o clima de uma região, quer intensificando o 

desenvolvimento vegetativo das plantas, tanto herbáceas como lenhosas, quer afetando o regime 

hidrológico dos cursos de água existentes ou ainda contribuindo para a destruição da camada 

arável dos solos mal protegidos, é fundamental averiguar até certo ponto, a média anual das 

precipitações totais e como estão repartidas ao longo dos meses do ano, por forma a permitir um 

planeamento de reservatórios, valas e valetas e também dos sistemas de drenagem. 

De acordo com o definido no PMDFCI, “No Alto Minho o clima é sobretudo de influência 

atlântica, embora se identifiquem características mediterrânicas. Assim, se por um lado se 

verifica um clima fresco e húmido, com Verões e Invernos amenos, devido à abertura para o 

Atlântico, por outro lado, na mesma região, o clima pode ser bastante quente e seco, com 

luminosidade forte, grande insolação e carência de chuvas no verão e um inverno chuvoso e 

frio por influência mediterrânea (Ribeiro et al., 1988)”. 

A caracterização climática, relativamente à precipitação, tem por base as Normais 

Climatológicas (de Viana do Castelo) dos períodos de 1971-2000 e 1981-2010, estes últimos 

ainda provisórios. 

Relativamente a este parâmetro, verifica-se que os valores médios mensais variam entre 28 mm 

e 220,8 mm (Figura 5.8.2.11.). Os níveis mais baixos verificam-se naturalmente entre os meses 

de junho e setembro. A variação entre normais, em determinados meses do ano, é negativa 

inclusivamente em meses de inverno como dezembro, janeiro ou fevereiro. A evolução ao longo 

dos meses é semelhante para os dois períodos, apresentando decréscimos nos meses de março e 

posteriormente entre maio e agosto, sendo julho o mês que mais baixos valores de precipitação 

observa (PMDFCI 2016-2020). 
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Figura 5.8.2.11. – Precipitação em Viana do Castelo - Normais Climatológicas 1971-2000 e 1981-2010 

(PMDFCI 2016-2020) 

 

Considerando os valores de precipitação, disponibilizados pelo SNIRH, da estação mais 

próxima do concelho de Caminha (Ponte de Lima), verifica-se que os valores médios se situam 

entre os 76 e 168 mm. Ao longo das décadas tem-se verificado tendencialmente um decréscimo 

da quantidade anual de precipitação, sendo mais visível na década de 2000-2010 (PMDFCI 

2016-2020). 

 
Figura 5.8.2.12. – Precipitação mensal ocorrida no período entre 1981-2011 (PMDFCI 2016-2020) 
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Sob o ponto de vista físico, uma cheia é “um fenómeno temporário que corresponde à 

ocorrência de caudais elevados num curso de água. O escoamento desses caudais, ao 

ocasionar o aumento da velocidade da corrente e a subida do nível da superfície livre 

respectiva, torna-se responsável por eventuais ataques e erosão das fronteiras sólidas em 

contacto com o escoamento e pelo transbordamento do leito normal (leito menor) desse curso 

de água e consequente inundação dos terrenos marginais” (PGBHML, 2012).  

As cheias podem ser caracterizadas como progressivas ou repentinas (PROTN, 2007): 

 “As cheias progressivas relacionam-se principalmente com eventos pluviosos 

prolongados no tempo e afectam principalmente as grandes bacias. Estes eventos 

saturam os solos, geram escoamentos superficiais superiores ao encaixe no leito 

normal dos rios e excedem por vezes a capacidade de armazenamento das albufeiras 

das barragens (PNA, 2001). Não é comum neste tipo de cheias verificar-se a 

ocorrência directa de vítimas mortais; 

 A irregularidade pluviométrica que se verifica em Portugal, dá origem a eventos de 

precipitação intensos e concentrados que podem provocar problemas de inundações e 

cheias repentinas, quando a capacidade de escoamento dos leitos dos cursos de água é 

insuficiente para drenar o volume de água afluente, provocando a vazão para as áreas 

ribeirinhas (PNA, 2001). As cheias repentinas foram responsáveis pela morte de 

algumas pessoas, devido ao seu carácter imprevisível e rápido desenvolvimento na 

sequência de episódios de precipitação de muito forte intensidade e curta duração. 

Além disso, os prejuízos materiais são quase sempre avultados”. 

No que se refere aos locais mais afetados por cheias progressivas na Região Norte destaca-se a 

totalidade do Rio Minho no seu percurso em território nacional. Porém, realçam-se alguns 

locais, onde a ocupação humana condiciona e facilita situações potenciais de risco: concelhos de 

Valença, Vila Nova de Cerveira, Monção e, com menor gravidade, o concelho de Caminha 

(PROTN, 2007). 

No que respeita a inundações e cheias repentinas, situações de forte perigosidade desenvolvem-

se sobretudo ao longo das áreas montanhosas, onde o relevo é mais acentuado e com declives 

mis fortes. Assim, com a ocorrência de episódios extremos de precipitação desenvolvem-se 

processos de escoamento superficial muito rápidos de carácter torrencial, que normalmente 

coexistem com outros tipos de riscos, nomeadamente os movimentos de vertente. 

A figura seguinte apresenta a suscetibilidade a cheias repentinas, nos concelhos da Região 

Norte. 
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Figura 5.8.2.13. – Suscetibilidade a cheias repentinas (PROT Norte, 2007). 

 

Conforme se pode verificar pela figura anterior, o concelho de Caminha apresenta um grau de 

perigosidade a cheias naturais e repentinas de grau forte, principalmente na vertente nascente do 

concelho, onde o declive é mais acentuado. 

As inundações são desastres naturais com impacte na vida das populações. Os danos causados 

pelas inundações tendem a aumentar com a ocorrência de eventos climáticos extremos e com as 

constantes alterações do uso do solo, nomeadamente com o aumento da ocupação dos leitos de 

cheia com áreas urbanas (PGBHML, 2012) 

De acordo com informação presente no PGBHML (2012), a zona ribeirinha da cidade de 

Caminha está considerada como área com risco de inundação. 
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Figura 5.8.2.14. – Zonas inundáveis inseridas em zonas urbanas, no concelho de Caminha (PGBH, 2012) 

 

Domínio: Movimentação de terras (deslizamento de terras) 

A erosão dos solos pode ser definida, num sentido lato, pelo conjunto de processos responsáveis 

pela desagregação e transporte de partículas superficiais dos solos expostas ao escoamento 

superficial. Neste sentido, o estudo destes processos é imprescindível no que respeita à Gestão 

Ambiental Estratégica. A prevenção da erosão dos solos é um processo fundamental na gestão 

dos recursos naturais, na medida que a sua adequada conservação estabiliza as perdas naturais, 

conduzindo ao seu equilíbrio natural, ao aumento da produtividade de nutrientes, à redução dos 

níveis de poluição das águas e dos níveis de sedimentação em albufeiras (PROTN, 2009). 

Na Região Norte, as ocorrências ao nível de movimentos de vertente estão espaçadas no tempo 

e no espaço, sendo na maioria das vezes desencadeadas na sequência de períodos extremos de 

precipitação. Embora a área afetada por este tipo de processos não seja significativa, a dinâmica 

que desenvolvem afeta a atividade humana de forma muito significativa, dando origem a perdas 

materiais e humanas importantes. 

Predominam as ocorrências de processos de evolução de vertentes destrutivos, nomeadamente 

os fluxos de lama e de detritos e os desabamentos de rocha, responsáveis por graves perdas 
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matérias. Normalmente, as estruturas afetadas por este tipo de movimentos em massa são 

parcial ou totalmente destruídas. 

Relativamente ao concelho de Caminha, ao nível da erosão dos solos e da movimentação de 

terras “o grau de susceptibilidade elevado e muito elevado, encontra-se fortemente marcado nos 

vales do Noroeste, onde os declives são mais fortes, o encaixe da rede hidrográfica é vigoroso, 

conjugado com quantitativos de precipitação anuais muito elevados. Este é o factor que mais 

contribui de forma activa e constante para desagregação das partículas do solo, sobretudo no 

que respeita ao impacto das gotas da chuva (“Splash”) em áreas de coberto vegetal esparso. 

Os vales do Noroeste caracterizam-se por áreas onde predominam as culturas anuais 

associadas a culturas permanentes de regadio, mas essencialmente são espaços marcados nos 

últimos anos pelos incêndios” (Estudos de Caracterização Territorial – Enquadramento e 

Caracterização físico-morfológica). 

Em zonas de litoral, devido à ausência de relevos importantes, o perigo relativamente a 

movimentos de vertente é pouco significativo. 

No relatório do PROT Norte – Plano Regional do Ordenamento do Território do Norte (Maio de 

2007), foi elaborada uma classificação de risco de movimentos de vertente para toda a zona 

Norte do país, com recurso a três categorias: 

 Perigosidade fraca ou nula. 

 Perigosidade média. 

 Perigosidade forte, a muito forte. 

A distribuição destas categorias na Região Hidrográfica onde se insere o concelho de Caminha é 

ilustrada pela figura seguinte, extraída do PROT Norte. Os fatores tidos em conta para o 

estabelecer dos zonamentos indicados nesta figura foram o relevo dos terrenos, as suas 

características geológicas (litologia, fracturação, estratificação, etc) e as precipitações médias 

máximas acumuladas em três meses consecutivos. 
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Figura 5.8.2.15. – Suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes (PROT Norte) 

 

A análise da figura anterior permite concluir que o concelho de Caminha apresenta 

maioritariamente uma perigosidade média a nula relativamente à ocorrência de movimentos de 

vertente. 

 

Domínio: Sismicidade 

Intensidade sísmica do concelho 

A sismicidade de uma região encontra-se diretamente relacionada com a distribuição das 

magnitudes dos sismos que nela ocorrem, estando estes diretamente relacionados com a 

movimentação subterrânea das placas tectónicas, da atividade vulcânica e do deslocamento de 

gases no interior da superfície terrestre. 

A sismicidade pode ser indicada através da intensidade sísmica, medida qualitativa que descreve 

a extensão dos efeitos produzidos pelos sismos na superfície terrestre, nas populações, 

construções e ambiente. Para ilustrar a intensidade sísmica recorre-se à utilização da escala de 

Mercalli modificada. Por outro lado, a sismicidade pode ser indicada também através da 

magnitude sísmica, pelo que se recorre à utilização da escala de Richter.  

Relativamente à área da região hidrográfica do Minho e Lima, no que respeita à sismicidade, o 

Atlas do Ambiente tem publicado a Carta de Sismicidade Histórica e Atual - Isossistas de 
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Intensidades Máximas (AA, 1996), que abrange elementos macrossísmicos observados desde as 

origens (1755-1996). 

Assim, conforme se pode observar pela Figura 5.8.2.16., no que diz respeito à atividade sísmica 

histórica, na escala de Mercalli modificada, na Região Norte predominam as zonas de 

intensidade V e VI. Normalmente são poucos os casos de sismos registados sentidos pela 

população e os prejuízos materiais são reduzidos. 

Relativamente a esta matéria, o concelho de Caminha é parte integrante de uma região que no 

contexto nacional corresponde à região de risco sísmico mais reduzido (grau de intensidade VI 

na escala de Mercalli modificada), considerada uma área onde não se receiam efeitos dos sismos 

sobre construções. 

 

Figura 5.8.2.16. – Carta de Sismicidade Histórica e Atual na da região hidrográfica do Minho e Lima 

(Fonte: adaptado de Altas do Ambiente, 1996) 

 

No que respeita à intensidade sísmica, conforme se pode constatar pela Figura 5.8.2.17., toda a 

região hidrográfica do Minho e Lima (incluindo naturalmente o concelho de Caminha) pertence 

à zona sísmica D do Regulamento de Segurança e Ações Sísmicas para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83 de 31 de Maio), a que corresponde um coeficiente de 

sismicidade de α = 0.3 (numa escala de 1 a 0.3, de alto a baixo, respetivamente) (PGBHML, 

2012). 
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Figura 5.8.2.17 – Intensidade sísmica (1901-1971)  

 

Importa ainda sobre esta matéria salientar que a prevenção do risco sísmico assenta em quatro 

domínios (PGBHML, 2012): 

 Redução das vulnerabilidades; 

 Construção anti-sísmica; 

 Utilização e ocupação dos solos; 

 Informação preventiva dos cidadãos. 

 

Domínio: Erosão Costeira 

Conforme referido no PROTN (2009), “em Portugal desde há algumas décadas que se tem 

vindo a assistir à degradação sistemática do litoral. A linha de costa mesmo quando apresenta 

estar em equilíbrio, está sujeita a um fenómeno dinâmico. Grandes quantidades de areia 

encontram-se em movimento, quer por acção da capacidade de transporte das correntes 

longitudinais (transporte litoral), quer devido à acção directa da ondulação que provoca 

alterações no perfil da praia. O processo erosivo pode ser atribuído, nalguns casos, à elevação 

do nível do mar ou, mais genericamente, ao rompimento do equilíbrio dinâmico longitudinal da 

orla costeira. Relativamente a este último processo, não havendo registo de alterações 

significativas do clima de agitação ao longo da costa portuguesa, o rompimento do equilíbrio 

terá como principais causas a alteração da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral, a 

degradação antropogénica das estruturas naturais e as obras de engenharia costeira”. 
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O concelho de Caminha dispõe de uma zona costeira integrada no Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira (POOC) Caminha – Espinho (Figura 5.8.2.18.).  

 

Figura 5.8.2.18. – Enquadramento do POOC Caminha – Espinho (Adaptado da Planta de enquadramento 

do POOC Caminha – Espinho, 2006). 

 

O POOC Caminha-Espinho identifica o trecho entre a foz do rio Minho e Forte do Cão como 

uma situação que não é crítica, ao nível da erosão. Ainda assim, verificam-se alguns sinais de 

erosão dunar e a proximidade da mata à praia, sendo que a vegetação ainda apresenta um estado 

preservado. De acordo com este Plano, “as evidências de erosão dunar prolongam-se até 

Moledo, onde a existência de afloramentos rochosos a sul conferem alguma estabilidade à 

praia. A comparação entre as fotografias aéreas de 1996 e 2001 revela recuo generalizado em 

todo o trecho Caminha/Moledo. Na zona sul de Moledo, e já em frente aos afloramentos 

rochosos, as construções existentes e a erosão revelam um sistema dunar reduzido” (POOC 

Caminha – Espinho, 2006).  

Por outro lado menciona a mesma fonte que “a comparação entre as fotografias aéreas de 1996 

e 2001 no trecho entre Vila Praia de Âncora e o Forte do Cão revelam avanço da posição da 

linha de costa, mas a sul do Portinho há actualmente evidência de problemas de erosão. A 
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dinâmica costeira associada à fragilidade do cordão dunar junto ao meandro da foz do Âncora 

permite prever eventual rotura. No trecho a sul da foz do Âncora verifica-se a degradação de 

algumas paliçadas para retenção de areias, pelo que se pensa necessário a reabilitação destes 

elementos, incluindo a reposição dunar com a colocação de vegetação onde o cordão se mostre 

mais enfraquecido. Mais a sul (praia da Gelfa) o sistema dunar apresenta evidentes sinais de 

erosão” (POOC Caminha – Espinho, 2006). 

Conforme referido ainda no PGBHML (2012), “o troço entre Caminha e a foz do Lima, apesar 

de ser bastante solicitado pela energia da onda, apresenta menores áreas de risco de erosão, 

devido à existência de inúmeros promontórios e troços de características rochosas. Os 

aproveitamentos do rio Minho e a extracção de areias conduzem a menor afluência de 

sedimentos à foz e, por conseguinte à costa a sul. A extracção de areia tem aumentado devido 

às dragagens de manutenção do canal do ferry que liga Caminha a Espanha e da dragagem de 

um canal de acesso ao núcleo de apoio à pesca e respectiva bacia de estacionamento no rio 

Minho junto a Caminha”. 

Relativamente à praia do Camarido, esta “é relativamente estável, com um areal extenso, 

estabelecendo-se por vezes, a ligação com a Ínsua. A periodicidade desta ligação, cerca de 

meio século, tende a diminuir devido aos aumentos das extracções de areia. A sul da Ponta 

Ruiva desenvolve-se um extenso areal que inclui a praia de Moledo. Este trecho, bastante 

estável é reforçado por dunas, apresentando, no entanto, pequenas falésias de erosão” 

(PGBHML, 2012). 

Entre Moledo e Vila Praia de Âncora “a costa é rochosa, surgindo de novo o areal a sul do 

porto de Vila Praia de Âncora. A norte do rio Âncora, praia de Vila Praia de Âncora, a faixa 

arenosa é bastante estreita e está protegida na base por um maciço rochoso” (PGBHML, 

2012). 

A sul do rio Âncora “as dunas encontram-se razoavelmente protegidas por vegetação, e são 

bem desenvolvidas em altura. No entanto, a duna existente entre a foz do Âncora e a zona em 

que um meandro do rio se aproxima da praia - duna do Caldeirão - tem sido bastante 

danificada, quer pelo pisoteio, quer pela erosão fluvial e, mais recentemente, depois da 

ampliação do porto de Vila Praia de Âncora, pela erosão costeira, tendo-se assistido ao 

rompimento da duna e ao acesso directo ao mar do rio Âncora. Esta zona apresenta 

instabilidade considerável. O areal prolonga-se até ao promontório rochoso do Forte do Cão, 

retomando a sul na praia de Afife. Os afloramentos rochosos na base desta praia têm sustido o 

processo erosivo, tendo-se no entanto verificado erosões junto aos dois restaurantes da praia 

que estão, actualmente protegidos com defesas frontais de enrocamento. Também a ETAR 

localizada imediatamente a sul da saliência rochosa do Forte do Cão está protegida na base 
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por enrocamento, mas esta protecção deve-se, sobretudo, devido à meandrização de uma linha 

de água” (PGBHML, 2012). 

 

De seguida apresentam-se as áreas críticas do ponto de vista do PGBHML (2012), presentes no 

concelho de Caminha: 

 “Ponta do Camarido/ligação à Ínsua - a dinâmica do transporte sedimentar neste local 

pode ter influência nas maiores ou menores quantidades de areia que influenciam o 

estuário do rio Minho.  

 Foz do rio Âncora/duna do Caldeirão - esta zona é bastante instável e o processo de 

erosão costeira pode ser agravado na presença de caudais de cheia e de agitação 

marítima; a rotura da duna na zona do meandro altera o escoamento (e a embocadura) 

do rio Âncora, introduzindo alterações na zona húmida que este delimita, e pode ainda 

dar origem ao fecho da actual embocadura e assoreamento/deterioração da qualidade 

da água nesse troço do rio”. 

 

O principal processo de fornecimento de sedimentos para o litoral encontra-se associado aos 

rios que afluem a esta zona e respetivos estuários. A maior parte deste material é debitado para a 

plataforma litoral quando o jacto de maré ou de cheia rompe a “barreira energética litoral” 

transportando grande quantidade de partículas em suspensão (PGBHML, 2012). 

A análise do quadro seguinte permite constatar que o rio Minho desempenha um papel muito 

significativo no fornecimento de partículas para este setor do litoral. 

 

Quadro 5.8.2.5. – Fontes aluvionares. Caudal sólido litoral médio produzido (m3/ano) (PGBHML, 2012) 

Rio Volume aluvionar anual (m3/ano) 
Minho 94.500 
Âncora 1.500 
Lima 22.500 

 

Segundo PGBHML (2012), o rio Minho “apresenta uma bacia bastante extensa (relativamente 

aos rios que se lhe situam a sul), com elevada precipitação e afluindo à plataforma 

precisamente no limite norte do território português, pelo que os produtos debitados vão 

influenciar profundamente todo o sector do litoral. Os aproveitamentos do rio Minho e a 

extracção de areias (dragagens de manutenção do canal do ferry e do canal de acesso ao 

núcleo de apoio à pesca) têm vindo a reduzir a afluência de sedimentos à foz e, por conseguinte 

à costa a sul, não sendo, no entanto, conhecidos os valores actuais”. 
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Por outro lado, segundo PGBHML (2012) “a capacidade de recarga do litoral está também 

dependente da erosão dos depósitos aluvionares mais antigos (zona de Anha-Amorosa-Pedra 

Alta e Foz do Neiva), que poderão contribuir para a recarga de alguns troços ou, pelo menos, 

para evitar um processo erosivo mais marcado dado que a capacidade de transporte da onda é 

temporariamente alimentada pela erosão desses depósitos aluvionares, pelo menos até que 

ocorra o esgotamento desses depósitos ou o realinhamento da costa arenosa para uma nova 

posição de equilíbrio. Existindo uma deriva litoral potencial elevada, dirigida para sul, como 

resultado da elevada energia das ondas que actuam sobre esta zona costeira, o escasso 

fornecimento sedimentar fluvial faz com que o balanço sedimentar seja em geral negativo e que 

a deriva seja apenas parcialmente saturada, sendo notável a inexistência de sedimentos junto a 

zonas rochosas. Os volumes removidos constituem uma parte significativa da carga sólida 

potencialmente transportada por deriva litoral”. 

De acordo com o PROTN (2009), “Nas últimas décadas, na Orla Costeira de Caminho a 

Espinho, o recuo médio que se verifica nos troços identificados como mais críticos, está em 

grande parte associado ao enfraquecimento das fontes aluvionares por razões antrópicas. É 

essencial o reconhecimento de que situações naturais altamente dinâmicas na Orla Costeira 

que no passado não suscitavam qualquer intervenção (nem existiam meios técnicos para o 

fazer) são actualmente contrariadas pelo tipo de ocupação do solo (edificações na restinga de 

Ofir, em cordões dunares e mesmo em praias) e pelos usos (exploração portuária) que 

actualmente se verificam nessas zonas”. 
 

Domínio: Acidentes Industriais 

O transporte de mercadorias perigosas constitui um potencial perigo tendo em consideração as 

vias que o atravessam. Um acidente no transporte de substâncias perigosas origina risco de 

explosão e potencial perda de contenção da mercadoria, permitindo o contacto da mercadoria, 

potencialmente tóxica, com o Homem. 

O “Regime Jurídico e Regulamentação Nacional do Transporte Terrestre de Mercadorias 

Perigosas (RNTMP)” – Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

206-A/2012 de 31 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 19A/2014 de 07 de fevereiro, e o Código da 

Estrada, constituem a regulamentação de base para o transporte de mercadorias. O regulamento 

estabelece disposições, para cada mercadoria, agrupando-as em diferentes classes. 

O município de Caminha dispõe do Plano Municipal de Emergência o qual define um conjunto 

de mecanismos de atuação face à ocorrência destes eventos. 
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Área do concelho ocupada por espaço de atividades económicas 

Segundo dados do INE de 2013 a superfície de uso industrial do solo identificado no PMOT é 

de 35 ha. O concelho de Caminha conta com a presença de uma zona industrial denominada 

Gelfa, localizada na freguesia de Âncora, sendo que este loteamento apresenta uma área de 

54.044,62 m² e subdivide-se em 28 lotes. 

No entanto, encontram-se dispersas pelo território concelhio várias unidades industriais, sem 

estarem incluídas nos espaços definidos pelo PDM em vigor. 

 

Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de Agosto, por 

classificação de perigosidade 

Tendo em consideração os limiares de substâncias perigosas indicados no Anexo I do Decreto-

Lei n.º 150/2015 de 5 de Agosto, regista-se a existência de uma instalação Seveso no concelho 

de Caminha (Quadro 5.8.2.5.). O nível de perigosidade das instalações Seveso é determinado 

consoante a quantidade de substâncias perigosas presentes, tal como referido no diploma 

supramencionado. 

 

Quadro 5.8.2.6. - Instalações Seveso segundo o nível de perigosidade e localização 

Nível de perigosidade Designação da instalação Concelho, Freguesia Sub-bacia 

Nível inferior 
Anhas – Comércio de Automóveis 

e Equipamentos, Lda 
Caminha, Lanhelas Minho 

 

Distâncias de Segurança 

No que respeita à prevenção de acidentes graves, de acordo com o n.º 1, artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de Agosto, as Câmaras Municipais asseguram, na elaboração, 

revisão e alteração dos planos municipais de ordenamento do território, a manutenção das 

distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos abrangidos pelo presente 

Decreto-Lei e zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público e 

zonas ambientalmente sensíveis, de forma de acautelar e minimizar os efeitos decorrentes face 

à ocorrência de acidentes graves. De acordo com o mesmo diploma, a manutenção as 

distâncias de segurança será efetuada através da aplicação dos critérios de ocupação definidos 

por uma portaria que ainda não foi publicada. Por essa razão, para o estabelecimento 

abrangido pelo diploma, localizado em território sob jurisdição da Câmara Municipal de 

Caminha, estas distâncias ainda não se encontram definidas. 
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Estabelecimentos abrangidos pela Diretiva PCIP 

De acordo com informação disponível no PGBH Vouga e Minho, não existe no concelho de 

Caminha nenhuma instalação abrangida pela Diretiva PCIP, pelo que desta forma, considera-

se que não existe probabilidade de risco de poluição acidental. 

 

Análise SWOT 

A análise SWOT, apresentada de seguida, pretende traçar o diagnóstico geral e o resumo das 

características ambientais e das tendências existentes ao nível do concelho de Caminha no que 

se refere ao FCD - Riscos Ambientais e Tecnológicos.  

A análise SWOT toma como referência todo o território municipal e identifica as tendências de 

evolução provável no cenário de não implementação da proposta de revisão do PDM. 

 
 
Quadro 5.8.2.7. - Análise SWOT no âmbito do FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Forças Fraquezas 

 Grande variedade de paisagens: montanha, 
floresta, cursos de água, praias fluviais 

 Existência de um sistema de proteção civil 
capaz de responder a emergências 

 Grande dinâmica de investimento nos espaços 
florestais 

 Território com extensa mancha florestal 
 Tendência para o aumento das áreas de matos, 

face ao abandono dos espaços florestais e aos 
incêndios florestais, o que fará antever um espaço 
florestal com crescente combustibilidade com 
consequências para a propagação dos incêndios 
florestais 

 Abandono da atividade agrícola, o que potenciará 
o alargamento das áreas de matos 

 Crescente impermeabilização dos solos pela 
ocupação urbana 

 Existência de zonas urbanas sujeitas a um risco 
significativo de cheias e inundações 

 Ausência de cartas de riscos e/ou lacunas na sua 
divulgação e aplicação 

 Concelho ciclicamente afetado por grandes 
incêndios florestais 

 Dispersão do tecido industrial 
 Condicionantes várias com elevada presença no 

concelho 
 Não definição das distâncias de segurança, 

decorrente do estabelecido no Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de Agosto 

Oportunidades Ameaças 
 Aplicação do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios 
 Aplicação do Plano de Emergência Municipal 
 Potencial para o recreio nos espaços florestais e 

com grande interesse paisagístico com a 
existência de atividades de recreio 

 Floresta: recurso natural importante  
 Recuperação e valorização paisagística dos 

vales e linhas de água 

 Risco de incêndio florestal  
 Risco de acidentes industriais, como explosão e 

derrames 
 Risco de acidentes decorrente de transporte de 

matérias perigosas 
 Risco de inundação e cheia 
 Risco de erosão 
 Risco de recuo da linha de costa 
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ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A realização da análise de tendências atende à evolução provável prevista para o território na 

ausência da proposta de elaboração, alteração e/ou revisão de um qualquer plano ou programa 

que esteja sujeito à AAE, sendo um processo decorrente do estabelecido na alínea b, n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio). 

Na ausência da implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha, para o FCD – 

Riscos Ambientais e Tecnológicos, não se prevêem alterações significativas relativamente à 

tendência caracterizada na situação de referência ao nível dos diversos domínios de avaliação 

analisados. As principais tendências de evolução identificadas para o concelho de Caminha, na 

perspetiva da não revisão do PDM, serão analisadas seguidamente e incidem nos domínios de 

avaliação estabelecidos. 

No domínio “Incêndio”, e dado que a autarquia tem vindo a implementar as ações estabelecidas 

no âmbito do PMDFCI de Caminha, é de esperar que se verifique uma redução na ocorrência de 

incêndios, situação francamente positiva para a gestão florestal.  

Mantendo-se a continuidade da atual gestão territorial prevista para o concelho, é de esperar 

uma evolução que segue os padrões atuais com repercussões ao nível da ocorrência de cheias e 

de erosão resultado da existência de ações e estratégias de gestão que reduzem a ocorrência 

daqueles riscos. 

Ao nível dos indicadores “Precipitação” e “Intensidade sísmica”, estes não são diretamente 

influenciáveis pelas ações que venham a ser desenvolvidas no concelho, sendo sim o resultado 

de características e condicionantes do território, devendo ser monitorizados como forma de 

acompanhamento e prevenção dos seus efeitos em casos extremos de ocorrência de eventos. 

Mesmo assim, não são de esperar alterações significativas nestes indicadores no futuro próximo 

sendo que no âmbito da avaliação da evolução prevista para o território, se considera que a 

mesma não deverá ser considerada. 

No que respeita à “Erosão costeira”, não se prevêm alterações significativas relativamente à 

tendência caracterizada na situação de referência, no entanto, uma vez que toda a zona costeira 

do concelho se enquadra no POOC, considera-se que a implementação das ações previstas 

naquele Plano serão uma mais-valia para o concelho. 

Ao nível dos “Acidentes Industriais” refira-se que a não definição das distâncias de segurança 

para os estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de Agosto como um 

aspeto a merecer destaque com possíveis efeitos negativos no futuro caso se venha a registar a 

ocorrência de acidentes graves. 
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Deste modo, e face ao estabelecido no atual PDM em vigor, é de esperar que na maioria das 

situações a tendência de evolução não registe alterações, salvo as situações em que existam 

referenciais estratégicos específicos, como sejam o PMDFCI de Caminha e o PME, os quais 

integram ações específicas para a gestão da ocorrência de riscos no território. 

No Quadro 5.8.2.7. que se apresenta de seguida demonstra-se a evolução esperada para cada 

indicador estabelecido para a análise do FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos, na ausência 

da implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha. 

 
Quadro 5.8.2.8. – Avaliação da tendência de evolução de cada indicador do FCD – Riscos Ambientais e 
Tecnológicos, na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha 

FCD Domínio Critério de avaliação Indicadores 
Tendência de 
evolução sem 

PDM 

R
is

co
s A

m
bi

en
ta

is
 e

 T
ec

no
ló

gi
co

s 

Incêndio 

 Recursos florestais 
 Risco de incêndio 
 Edifícios e estado de 

conservação 

Grau de risco de incêndios  

Área ardida  

Número de ocorrências de incêndio 
(florestal) 

 

Número de ocorrências de 
incêndios urbanos 

 

 Meios de prevenção e 
socorro 

Agentes de proteção civil e outras 
entidades envolvidas no combate a 
incêndios 

 

Meios e verbas concedidas às 
corporações de bombeiros 
existentes no concelho  

 

 Estratégias de minimização 
de ocorrência de incêndios 

Levantamento dos edifícios de 
categoria de risco 3 e 4 do RJ-SCIE 

 

Número de ações/programas 
previsto nos Eixos Estratégicos do 
PMDFCI cumpridos 

 

Cheias 

 Situação climatológica Precipitação n.a.* 
 Grau de impermeabilização Área impermeabilizada  

 Efeitos da ocorrência de 
cheias e inundações sobre 
bens materiais 

Uso do solo em zonas inundáveis  
Edifícios sensíveis em áreas de 
risco de cheia/inundação 

 

Zonas densamente povoadas  
Medidas de defesa contra risco de 
cheia implementadas 

 

 Situações de cheias ou 
inundação 

Ocorrência de cheias  

Áreas inundadas  

Movimentação 
de terras 

 Caraterísticas do solo Uso do solo em áreas com risco de 
erosão 

 

 Eventos de erosão Número de eventos de erosão  

Sismicidade  Ocorrência de sismo 

Intensidade sísmica do concelho n.a.* 

Ações de sensibilização/divulgação 
sobre procedimentos de atuação 
face à ocorrência de sismos 

 

Erosão costeira  Orla Litoral Número de pessoas vulneráveis  
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FCD Domínio Critério de avaliação Indicadores 
Tendência de 
evolução sem 

PDM 

Número de edificações vulneráveis  

Avaliação do recuo da linha de 
costa 

 

Recuperação de zonas de risco fora 
da margem do mar 

 

Acidentes 
Industriais 

 Situações de derrame 
 Solo contaminado 
 Avaliação da contaminação 

de aquíferos 

Número de ocorrências de derrame*  
Área de terreno afetada em 
resultado de ocorrência de derrame* 

 

Número de acidentes com 
transporte de matérias perigosas  

 

 Situações de explosão Número de ocorrências de 
explosão* 

 

 Grau de impermeabilização 
afeto a espaço industrial 

Área do concelho ocupada por 
espaço de atividades económicas 

 

 Prevenção de acidentes 
graves 

 Estratégias de minimização 
face à ocorrência acidentes 
industriais 

Estabelecimentos abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
Agosto, por classificação de 
perigosidade 

 

Área ocupada por estabelecimentos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de Agosto 

 

Densidade populacional nas áreas 
condicionadas 

 

Distâncias de segurança  

Estabelecimentos abrangidos pela 
Diretiva PCIP 

 

        - Indicador evolui de forma positiva (relativamente a situação de referência) 
        - Indicador não apresenta alteração (relativamente à situação de referência) 
        - Indicador evolui de forma negativa (relativamente à situação de referência) 
* n.a.- não aplicável 

 

5.8.3. Efeitos esperados da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha 

 

5.8.3.1. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os indicadores definidos para o Fator Crítico para a Decisão – 

Riscos Ambientais e Tecnológicos 

A análise dos efeitos esperados pela proposta de revisão do PDM de Caminha será efetuada 

tendo por base os efeitos significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 

correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de Caminha. Assim, as opções 

estratégicas e respetivos objetivos da proposta de revisão do PDM em análise podem 

consubstanciar diferentes contributos ou conflitos ao nível dos elementos caracterizados pelos 

indicadores selecionados para a análise do FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos. No 

quadro seguinte apresentam-se os resultados desta análise. 
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Quadro 5.8.3.1.1 – Efeitos esperados negativos e positivos identificados para os indicadores definidos no âmbito do FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 
Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 

Incêndio 

Grau de risco de incêndios n.a.* 

Área ardida 
A proposta de revisão do PDM assume princípios e objetivos de 
sustentabilidade bem como de preservação e manutenção da 
qualidade do espaço natural que integra o território. A 
componente florestal, sendo um importante valor natural deve ser 
conservada, sendo tal aspeto umas das preocupações expressas 
pela revisão do PDM. Deste modo, os efeitos esperados para os 
indicadores apresentados são positivos e significativos. 

- 

Número de ocorrências de 
incêndio florestal - 

Número de ocorrências de 
incêndios urbanos - 

Agentes de proteção civil e 
outras entidades envolvidas no 
combate a incêndios 

Não sendo apontadas orientações específicas que respondam ao 
indicador apresentado, em virtude das suas funções e intervenção 
na sociedade e no território, espera-se um efeito positivo 
significativo na medida em que os meios de prevenção e combate 
à ocorrência de incêndios deverão ser mantidos e deverão 
satisfazer o cumprimento do estabelecido no PMDFCI bem como 
no PME. 

- 

Meios e verbas concedidas às 
corporações de bombeiros 
existentes no concelho 

Com o cumprimento do estabelecido no PMDFCI, é expectável 
que sejam disponibilizados meios e verbas às corporações de 
bombeiros existentes no concelho, pelas responsabilidades que 
estas detêm no combate aos incêndios florestais. 

- 

Levantamento dos edifícios de 
categoria de risco 3 e 4 do RJ-
SCIE 

Não existe uma orientação específica que vise a concretização 
deste indicador, no entanto, decorrente das ações e 
responsabilidades da autarquia, bem como das opções estratégicas 
que visam a qualificação urbana, é espectável que sejam 
planeados e desenvolvidos diagnósticos de reconhecimento por 
forma a definir programas de atuação direcionados para as 
necessidades. Assim, pese embora não de forma direta, a proposta 
do plano permitirá contribuir de forma positiva para o 
cumprimento deste indicador. 

- 

Número de ações/programas 
previstos nos Eixos Estratégicos 
do PMDFCI de Caminha 
cumpridos 

Espera-se que as ações definidas no PMDFCI tenham uma 
continuidade, resultando numa maior consciencialização dos 
cidadãos no que se refere às questões relacionadas com a temática 
dos incêndios bem como uma maior colaboração aquando da 
ocorrência de incêndios. Deste modo, considera-se que o efeito é 
positivo e significativo. 

- 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 

Cheias 

Precipitação n.a.* 

Área impermeabilizada - 

É de esperar que se verifique um aumento da área 
impermeabilizada no concelho, fruto do desenvolvimento 
económico e social que se pretende alcançar, sendo para tal 
necessário, em grande parte dos casos, promover a edificação 
em novos espaços. Inevitavelmente, este facto alterará as 
funções naturais do solo, diminuindo a sua capacidade de 
infiltração e promovendo o escoamento superficial. Sendo 
assim, considera-se que o efeito esperado é significativo mas 
não relevante. 

Uso do solo em zonas 
inundáveis 

O regulamento da proposta de revisão do PDM de Caminha prevê 
uma secção para “Zonas Inundáveis”, impondo restrições para a 
edificabilidade nestas zonas e a necessidade de parecer da 
autoridade competente, aquando da realização de qualquer ação, 
plano, projeto ou operação urbanística.  

O concelho de Caminha é atravessado por várias linhas de 
água (nomeadamente pelo rio Minho, rio Âncora e rio 
Coura). Assim, em áreas contíguas a espaço residencial, em 
situação de evento extremo, considera-se que os efeitos 
poderão ser significativos sobre pessoas e bens. Deste modo, 
importa que as ações de limpeza e manutenção nestas áreas 
possuam uma rotina e que sejam efetivamente executadas 
(limpeza das sarjetas ou desobstrução de canais de drenagem) 
por forma a que os efeitos sejam minimizados. 

Edifícios sensíveis em áreas de 
risco de cheia/inundação - 

Zonas densamente povoadas - 

Medidas de defesa contra risco 
de cheia implementadas 

A proposta de revisão do PDM visa prevenir e minimizar riscos 
ambientais, situação que favorecerá o acompanhamento do 
indicador apresentado. Ainda, e sendo também objetivo o 
estabelecimento de equilíbrios entre o sistema biofísico, e 
naturalmente as suas condicionantes, com o desenvolvimento 
económico e social, serão de esperar que sejam desenvolvidas 
ações que visem a minimização dos efeitos face à ocorrência de 
cheias/inundação. Desta forma, o efeito sobre este indicador será 
positivo e significativo. 

- 

Ocorrência de cheias 
Espera-se que os efeitos ao nível dos indicadores apresentados 
sejam positivos e significativos, resultado das regras de 
ordenamento do território impostas pela revisão do PDM. É, no 
entanto, de todo impossível prever se face à ocorrência de eventos 
extremos imprevisíveis, estas serão o garante da segurança total 
de bens e pessoas. 

- 

Áreas inundáveis - 

Movimentaç Uso do solo em área com risco A proposta de revisão do PDM não prevê o desenvolvimento de - 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 
ão de 

vertentes 
de erosão atividades urbanísticas em áreas com risco de erosão, pelo que o 

indicador sofrerá um efeito positivo. Estas áreas encontram-se em 
solos com usos florestal e natural, na sua maioria, pelo que 
assumem especial interesse as atividades de reflorestação e 
minimização da ocorrência de incêndios florestais como forma de 
minimizar, de forma indireta, a ocorrência de erosão. Para tal, o 
PMDFCI assume-se como um instrumento de valor para que os 
efeitos sobre o indicador sejam positivos. 

Elaboração de cartografia de 
risco 

A proposta de revisão do PDM não apresenta nenhum objetivo 
específico que vise a concretização do indicador apresentado, no 
entanto, atendendo aos meios atualmente disponíveis para a 
gestão do território bem como às responsabilidades e atribuições 
da autarquia, é de esperar que sejam definidas ações que levem à 
elaboração de cartografia de risco específica (tal como proposto 
no PROT-N). Não havendo uma relação direta entre os objetivos 
da proposta de revisão do PDM e o indicador, considera-se, no 
entanto, que o efeito será positivo quando forem desenvolvidos os 
mecanismos de responsabilidade da autarquia no que concerne às 
atividades ligadas à proteção civil. 

- 

Números de eventos de erosão 

Espera-se que os efeitos ao nível do indicador apresentado sejam 
positivos e significativos, resultado das regras de ordenamento do 
território impostas pela revisão do PDM. É, no entanto, de todo 
impossível prever se face à ocorrência de eventos extremos 
imprevisíveis, estas serão o garante da segurança total de bens e 
pessoas. 

- 

Medidas de contenção face à 
ocorrência de erosão 

Não estando previstas ações específicas que permitam assumir o 
cumprimento do indicador “Medidas de contenção face à 
ocorrência de erosão”, a própria implementação do estabelecido 
no PDM e PMDFCI assumirá esta função, podendo vir a ser 
definidas outras medidas em função das características e 
necessidades do território, facto que permite inferir sobre um 
efeito positivo. 

- 

N.º de pessoas vulneráveis - 

Sismicidade 
Intensidade sísmica do concelho n.a.* 
Elaboração de cartografia de 
risco sísmico do concelho 

A proposta de revisão do PDM não apresenta nenhum objetivo 
específico que vise a concretização do indicador apresentado, no - 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 
entanto, atendendo aos meios atualmente disponíveis para a 
gestão do território bem como às responsabilidades e atribuições 
da autarquia, é de esperar que sejam definidas ações que levem à 
elaboração de cartografia de risco específica (tal como previsto no 
PROT-N). Não havendo uma relação direta entre os objetivos da 
proposta de revisão do PDM e o indicador, considera-se, no 
entanto, que o efeito será positivo quando forem desenvolvidos os 
mecanismos de responsabilidade da autarquia no que concerne às 
atividades ligadas à proteção civil. 

Ações de 
sensibilização/divulgação sobre 
os procedimentos de atuação 
face à ocorrência de sismos 

É de esperar que a Proteção Civil desenvolva campanhas ao nível 
da sensibilização e divulgação, bem como de preparação para a 
ocorrência destes eventos, considerando-se que existe um maior 
conhecimento dos procedimentos face à ocorrência de sismos e 
por conseguinte uma melhoria dos meios e mecanismos de 
atuação bem como de participação da população. Por este facto 
considera-se que os efeitos do indicador serão positivos e 
significativos. 

- 

Erosão 
costeira 

Número de pessoas vulneráveis  A proposta de revisão do PDM não apresenta nenhum objetivo 
específico que vise a concretização dos indicadores apresentados, 
no entanto, atendendo ao estipulado no PROT-N e ao previsto no 
POOC Caminha-Espinho, o município, em articulação com outras 
entidades, deverá desenvolver ações específicas que permitam 
garantir as condições de sustentabilidade para o desenvolvimento 
das zonas costeiras. 

- 

Número de edificações 
vulneráveis 
Avaliação do recuo da linha de 
costa 
Recuperação de zonas de risco 
fora da margem do mar 

Acidentes 
Industriais 

Número de ocorrências de 
derrame 

A proposta de revisão do presente PDM pretende reforçar os 
espaços destinados às atividades económicas, através da criação 
da UOPG 16 - Zona Empresarial Argela, que irá receber futuras 
unidades industriais exigentes (quer em termos de ocupação quer 
em termos de segurança) que se pretendam instalar no concelho. 
Neste sentido, a proposta de revisão do PDM prevê a instalação 
nesta área de unidades industriais abrangidas pela diretiva 
SEVESO. É de prever que os mecanismos de gestão de acidentes 
industriais desta área permitam uma redução destas ocorrências, 
pelo que se considera que o efeito é positivo e significativo. 

Pese embora a instalação de futuras indústrias se venha a 
localizar num espaço próprio criado para o efeito, em caso de 
ocorrência de acidentes de maior gravidade e 
dimensão/expansão, o efeito poderá ser negativo e 
significativo em resultado das caraterísticas de um território 
com extensa predominância de áreas de máxima infiltração. 
Este facto poderá levar a que eventuais derrames venham a 
contaminar, para além do solo, as águas subterrâneas. 

Área de terreno afetada em 
resultado de ocorrência de 
derrame 

Número de acidentes com 
transporte de matérias perigosas - 

Número de ocorrências de - 
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Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 
explosão 

Área do concelho ocupada por 
espaço de atividades 
económicas 

- 

A proposta de revisão do PDM de Caminha pretende reforçar 
os espaços destinados às atividades económicas, através da 
criação de uma UOPG 16 (Zona Empresarial de Argela), que 
irá receber futuras unidades industriais que se pretendam 
instalar no concelho. Para além disso pretende ainda reforçar 
a vocação empresarial de Âncora (através da UOPG 15 
Ancora-Areia) e criar um centro/polo empresarial (através da 
UOPG 6 – Regency). 
Assim, e no que diz respeito à ocupação do solo, a proposta 
de revisão do PDM prevê um aumento da área ocupada por 
espaço de atividades económicas. Nestes espaços e resultado 
das atividades praticadas podem resultar um conjunto de 
situações de risco com influência em bens e pessoas, pelo 
que importa que cada indústria avalie os seus riscos e defina 
planos de prevenção e atuação face a eventuais ocorrências. 

Estabelecimentos abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, 
de 5 de Agosto, por 
classificação de perigosidade 

O concelho dispõe de um estabelecimento abrangido pelo 
Decreto.º 150/2015, de 5 de Agosto.  
A proposta de revisão do Plano prevê que as unidades que se 
venham a instalar futuramente no concelho, e que estejam 
abrangidas pelo diploma supramencionado, sejam inseridas na 
UOPG 16 – Zona Empresarial de Argela que contará com um 
programa particularmente associado a unidades industriais mais 
exigentes quer em termos de área, quer em termos de requisitos 
de segurança. Assim sendo, não será expectável a localização 
deste tipo de indústrias na proximidade de aglomerados 
populacionais. Considera-se este efeito como positivo. 

- Área ocupada por 
estabelecimentos abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, 
de 5 de Agosto 

Densidade populacional nas 
áreas condicionadas - 

Distâncias de segurança A definição das distâncias de segurança por parte da Câmara Municipal está dependente da publicação de uma Portaria específica, 
que irá estabelecer as regras e a metodologia para a definição dessas mesmas distâncias. 

(-) Não são esperados efeitos positivos/negativos resultantes do processo de revisão do PDM de Caminha sobre o indicador 
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5.8.3.2. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os objetivos de sustentabilidade do Quadro de Referência 

Estratégico  

 

Com o intuito de avaliar a importância deste FCD e a forma como este contribui para o 

cumprimento do estabelecido no Quadro de Referência Estratégico em termos de 

sustentabilidade, apresentam-se no quadro seguinte os resultados da análise efetuada sobre esta 

relação. Os resultados reportam-se apenas aos objetivos sobre os quais se verifica um efeito 

positivo (+) ou negativo (-). Importa desde já mencionar que, aquando da definição dos 

objetivos da revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha, foram desde logo tidos em 

consideração critérios de sustentabilidade ambiental, estando prevista a integração de medidas 

ambientais na concretização dos mesmos, nomeadamente nas opções estratégicas “Coesão e 

Articulação Territorial” e “Preservação do Património Natural e Cultural do Concelho”. Desta 

forma, é de esperar uma contribuição francamente positiva no cumprimento dos objetivos dos 

planos e referenciais estratégicos com aplicação na área de intervenção do PDM de Caminha em 

revisão. 

Refere-se ainda que, resultado de um maior conhecimento do território e dos objetivos da 

proposta de revisão do plano, se considera importante a introdução da Estratégia Nacional de 

Gestão Integrada da Zona Costeira e do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de 

Caminha, como instrumentos de referência no domínio de avaliação da ocorrência de riscos 

ambientais. Sendo assim, colmata-se esta lacuna e a análise que se segue já integra os objetivos 

daquele instrumento. 
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Quadro 5.8.3.2.1 - Contribuição da proposta de revisão do PDM de Caminha para o alcance dos objetivos de sustentabilidade do QRE, no âmbito do FCD – Riscos 
Ambientais e Tecnológicos 

QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 
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N
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T
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Conservar e valorizar a 
biodiversidade e o património 
natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os 
recursos energéticos e 
geológicos, e prevenir e 
minimizar os riscos 

+ 
A revisão do PDM de Caminha contribuirá para a promoção deste objetivo através da concretização dos 
objetivos expressos na opção estratégica “Preservação do património natural e cultural do concelho”, 
nomeadamente no que se refere à prevenção de riscos naturais e às vulnerabilidades do território, estando estas 
associadas aos leitos de cursos de água e às áreas com declives acentuados ou de elevado risco natural (focos de 
incêndio ou leitos de cheia) e a outras que, de algum modo, prejudiquem a qualidade estética da paisagem ou do 
enquadramento cénico. 

Sobre este aspeto, destacam-se ainda os artigos do Regulamento da revisão do PDM, os quais vinculam 
obrigações de gestão do espaço florestal e condicionalismos à edificação e regras de florestação. 
Também a opção estratégica que visa a “Coesão e Articulação Territorial”, na implementação do objetivo 
“Articular a capacidade de acolhimento das diversas áreas concelhias à capacidade de carga do meio 
(justificada pela pressão urbanística que ocorre na orla costeira e nas imediações de alguns aglomerados 
polarizadores)” contribuirá para a concretização deste objetivo.  
Ressalva-se que no domínio das suas responsabilidades de proteção civil a autarquia deve prevenir também a 
ocorrência de riscos. 
Ainda no domínio dos riscos ambientais, devem considerar-se as orientações expostas nas diretrizes de 
seguimento, que contemplam a prevenção, monitorização e acompanhamento dos riscos ambientais. 
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Gestão dos riscos naturais e 
tecnológicos mobilizando a 
participação da população 
interessada 
 
 

+ 
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Antecipar, prevenir e gerir 
situações de risco e de 
impactos de natureza 
ambiental, social e económica 
 

+ 
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  Reforçar a monitorização nos 

diversos setores e alargar o 
esforço de cumprimento do 
Protocolo de Quioto, “através de 
medidas nos setores não 
abrangidos pelo Comércio 
Europeu de Licenças de 
Emissão” 

+ 

Não havendo um objetivo estratégico da proposta de revisão do PDM que permita responder a este objetivo em 
específico, salienta-se que a atual revisão se rege pelos instrumentos de gestão ambiental em aplicação e que, de 
forma indireta, o objetivo que visa a “Criação de novas áreas empresariais para instalação de indústrias e 
armazéns” contribuirá para o alcance dos objetivos. Desta forma, salvaguardar-se-á a avaliação dos impactes 
ambientais bem como a minimização dos mesmos, sendo a componente atmosférica um dos fatores de análise. 
Assume neste contexto, especial importância a alocação das indústrias nos devidos espaços industriais 
(nomeadamente na UOPG da Zona Industrial da Argela), sendo que a sua implantação neste espaço as obrigará 
ao cumprimento de regras e padrões ambientais e de sustentabilidade que permitirão a melhoria da qualidade 
ambiental. 
Dever-se-á ainda atender às diretrizes de seguimento e às necessidades de monitorização e acompanhamento 

Acautelar que os diversos 
setores desenvolvam um esforço + 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 

de monitorização apertado de 
modo a garantir a execução 
das diferentes medidas 

dos fatores identificados como promotores de riscos ambientais, nomeadamente no que se refere à possibilidade 
de incêndio. 
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Proteção, conservação e 
requalificação dos meios 
hídricos e dos ecossistemas 
associados 

+ 

O cumprimento deste objetivo será assegurado pela prossecução do objetivo estratégico da revisão do PDM que 
visa “Proteger e Valorizar o Ambiente (…)” o qual se integra na opção estratégica “Preservação do Património  
Natural e Cultural do concelho”. Desta forma, conseguir-se-á compatibilizar as intervenções no território, com 
a proteção dos recursos hídricos existentes bem como com a minimização das ocorrências de eventos de riscos. 
Destaca-se ainda o Regulamento da proposta de revisão do PDM como um importante instrumento de gestão 
territorial o qual impõe restrições em zonas inundáveis. 
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Intervir ao nível dos fatores 
ambientais para promover a 
saúde da pessoa e das 
comunidades a eles expostos 

+ 

Sendo adotado um objetivo que pretende “Proteger e valorizar o Ambiente com enfoque na Estrutura Ecológica 
Municipal e na Prevenção dos Riscos Naturais”, como é expresso na proposta de revisão do PDM, e adotadas 
as diretrizes de seguimento propostas, a proposta de revisão do PDM tenderá a responder a este objetivo dado 
que deverá salvaguardar os fatores ambientais e minimizar a ocorrência de riscos. 

Promover a adequação de 
políticas e a comunicação do 
risco 

0 

Não se verificam quaisquer relações entre as opções ou objetivos estabelecidos, nem no Regulamento da revisão 
do PDM de Caminha, que permitam afirmar que existirá uma contribuição para o cumprimento deste objetivo 
no âmbito do FCD - Riscos Ambientais. Ao nível do município existem outros instrumentos, como sejam o 
PMDFCI de Caminha e o PME os quais integram medidas de sensibilização e informação à população, devendo 
assim dar-se cumprimento ao neles estabelecido de forma a colmatar esta lacuna. Destaca-se ainda a 
necessidade de uma maior promoção da participação e envolvimento dos cidadãos nos domínios da informação 
e da tomada de decisão. 
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 Prevenir uma maior 

degradação do solo e 
preservar as suas funções nas 
situações em que o solo é 
utilizado e as suas funções são 
exploradas, sendo, portanto, 
necessário tomar medidas 
relativas aos modelos de 
utilização e gestão de solos 

- 

Qualquer ação/atividade sobre o solo tem um impacte negativo uma vez que este deixa de conseguir realizar as 
suas funções naturais. No presente caso verifica-se a preocupação de minimização destes efeitos a qual será 
conseguida concretizando os diferentes objetivos estratégicos definidos bem como o estabelecido no 
Regulamento da Revisão do PDM de Caminha. Mesmo assim, face às funções naturais, bem como às 
caraterísticas e condicionantes presentes no território (extensa área ameaçada por cheia, áreas de máxima 
infiltração), considera-se que os efeitos negativos se sobrepõem às medidas previstas. No entanto, o território já 
se encontra intervencionado e é impossível deslocalizar na totalidade atividades e funções humanas já 
estabelecidas de longa data, pelo que a preocupação demonstrada para a realização das atividades futuras é já 
um reflexo de consciencialização de erros passados pretendendo a mitigação dos efeitos das atuais ações. 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Prevenir uma maior 
degradação do solo e 
preservar as suas funções nas 
situações em que o solo 
funciona como 
sumidouro/recetor dos efeitos 
de atividades humanas ou 
fenómenos ambientais, sendo 
necessário tomar medidas na 
fonte 

- 

Sendo assim, peso embora se verifique um efeito negativo no solo resultado das atividades humanas 
preconizadas, o articulado do Regulamento contribuirá para minimizar os efeitos que venham a ser gerados. 
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 A concretização das opções 

constantes dos instrumentos 
de gestão territorial de âmbito 
nacional, no respeito pelos 
princípios gerais da coesão, da 
equidade, da competitividade, 
da sustentabilidade dos 
recursos naturais e da 
qualificação ambiental, 
urbanística e paisagística do 
território 

+ 

Dar-se-á cumprimento aos objetivos apresentados na medida em que a revisão do PDM de Caminha em análise 
atende a princípios de sustentabilidade ambiental, destacando-se os objetivos expressos na opção estratégica 
“Preservação do Património Natural e Cultural do Concelho ”, nomeadamente o que atende a “Proteger e 
valorizar o Ambiente com enfoque na Estrutura Ecológica Municipal e na Prevenção dos Riscos Naturais - 
Preservar - acautelando-se a interdição à edificabilidade em áreas geomorfologicamente inadequadas, como 
sejam os leitos de cursos de água e as áreas com declives acentuados ou de elevado risco natural (focos de 
incêndio ou leitos de cheia) e as que, de algum modo, prejudiquem a qualidade estética da paisagem ou do 
enquadramento cénico”. Sobre este aspeto, destaca-se ainda o Regulamento da proposta de revisão do PDM, os 
quais vinculam obrigações de gestão do espaço florestal, condicionalismos à edificação e regras de florestação. 

Ainda no domínio dos riscos ambientais, devem considerar-se as orientações expostas nas diretrizes de 
seguimento, que contemplam a prevenção, monitorização e acompanhamento dos riscos ambientais. Desta 
forma contribuir-se-á para a prossecução da proteção e valorização dos recursos naturais (hídricos, florestais e 
outros), nomeadamente na gestão do risco de incêndio e inundação. 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 

O desenvolvimento de uma 
política integrada para o 
litoral 
 

+ 

A prossecução deste objetivo será alcançada visto que a revisão do PDM de Caminha em análise integra no seu 
objetivo estratégico “Articular a capacidade de acolhimento das diversas áreas concelhias à capacidade de 
carga do meio (justificada pela pressão urbanística que ocorre na orla costeira e nas imediações de alguns 
aglomerados polarizadores)”. 

Ainda de referir que a revisão do PDM de Caminha teve em consideração as directrizes emanadas do Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho, de forma a atender aos seus objetivos, nomeadamente ao 
objetivo relativo ao “Ordenamento dos diferentes usos e atividades específicos da orla costeira” e ao objetivo 
de “Orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira”. 

Destaca-se o Regulamento da revisão do PDM, o qual vincula obrigações ao nível da Orla Costeira, 
condicionalismos à edificação e regras de ocupação. Salienta-se que, sendo o PDM um instrumento de 
ordenamento do território, e dado que na atual revisão do PDM de Caminha se integram questões que atendem à 
gestão da Orla Costeira, o presente objetivo estará assegurado. 
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Defender e prevenir as áreas 
florestais da região PROF das 
ameaças que constituem os 
fogos florestais 

+ 
A prossecução destes objetivos será alcançada visto que a revisão do PDM de Caminha em análise integra no 
seu objetivo estratégico “Proteger e valorizar o ambiente com enfoque (…) na prevenção dos riscos naturais” 
atendendo-se assim à adoção de um modelo de gestão sustentável e à integração dos princípios de 
sustentabilidade ambiental do espaço florestal do concelho.  
Refere-se ainda o PMDFCI de Caminha como um importante instrumento municipal na gestão florestal, 
sobretudo na sua preservação e conservação. 
Por outro lado importa salientar que o Regulamento contempla um anexo específico relativo às orientações do 
PROF-AM e medidas de defesa da floresta. Neste sentido o município pretende dar cumprimento a estes 
objetivos na medida em que, conservando e preservando o espaço florestal, permitirá que este esteja disponível 
para usufruto das suas funções.  

Diminuição do risco de 
incêndio e, consequentemente, 
da área florestal ardida  

+ 

Diminuição do número de 
ignições através da 
sensibilização 

+ 
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O ordenamento dos diferentes 
usos e atividades específicos 
da orla costeira 
 

+ 

A prossecução deste objetivo será alcançada visto que a revisão do PDM de Caminha em análise integra no seu 
objetivo estratégico “Articular a capacidade de acolhimento das diversas áreas concelhias à capacidade de 
carga do meio (justificada pela pressão urbanística que ocorre na orla costeira e nas imediações de alguns 
aglomerados polarizadores). 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 

A orientação do 
desenvolvimento de atividades 
específicas da orla costeira 

+ 

Ainda de referir que a revisão do PDM de Caminha teve em consideração as directrizes emanadas do Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho, de forma a atender aos seus objetivos, nomeadamente ao 
objetivo relativo ao “Ordenamento dos diferentes usos e atividades específicos da orla costeira” e ao objetivo 
de “Orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira”. 

Destaca-se o Regulamento da revisão do PDM, o qual vincula obrigações ao nível da Orla Costeira, 
condicionalismos à edificação e regras de ocupação. Salienta-se que, sendo o PDM um instrumento de 
ordenamento do território, e dado que na atual revisão do PDM de Caminha se integram questões que atendem à 
gestão da Orla Costeira, o presente objetivo estará assegurado. 
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Gestão de riscos e valorização 
do Domínio Hídrico - 
Assegurar uma gestão 
integrada do domínio hídrico, 
procedendo à prevenção e 
mitigação dos efeitos 
provocados por riscos 
naturais ou antropogénicos, 
com especial enfoque para as 
cheias, secas e poluição 
acidental. 

+ 
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Aumentar a resiliência do 
território aos Incêndios 
Florestais 

+ 
A prossecução destes objetivos será alcançada visto que a revisão do PDM de Caminha em análise integra no 
seu objetivo estratégico “Proteger e valorizar o ambiente com enfoque (…) na prevenção dos riscos naturais” 
atendendo-se assim à adoção de um modelo de gestão sustentável e à integração dos princípios de 
sustentabilidade ambiental do espaço florestal do concelho.  
Refere-se ainda o PMDFCI de Caminha como um importante instrumento municipal na gestão florestal, 
sobretudo na sua preservação e conservação. 
Desta forma, será tida em consideração a componente florestal, sendo esta monitorizada pela aplicação das 
ações estabelecidas no PMDFCI de Caminha, bem como assegurada a execução e manutenção das faixas de 
gestão de combustível, complementada por uma gestão mais eficaz dos espaços florestais envolventes. 
Desta forma, o município dará cumprimento a estes objetivos na medida em que, conservando e preservando o 
espaço florestal, permitirá que este esteja disponível para usufruto das suas funções. 
Por ouro lado, no Regulamento que suporta a atual revisão de PDM são também expressos princípios de gestão 
do espaço florestal. 

Reduzir a incidência dos 
incêndios  + 

Melhorar a eficácia e a 
eficiência do ataque e da 
gestão dos incêndios 

+ 
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QRE Objetivos de Sustentabilidade Efeito FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 
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Promoção da informação das 
populações através de ações 
de sensibilização, tendo em 
vista a sua preparação, a 
assunção de uma cultura de 
autoproteção e o entrosamento 
na estrutura de resposta a 
emergência 

- 

Não se verificam quaisquer relações entre as opções ou objetivos estabelecidos no Regulamento da revisão do 
PDM de Caminha, que permitam afirmar que existirá uma contribuição para o cumprimento deste objetivo no 
âmbito do FCD - Riscos Ambientais e Tecnológicos. No entanto, o PME em si, integra medidas de 
sensibilização e informação à população, devendo assim dar-se cumprimento ao nele estabelecido de forma a 
colmatar esta lacuna. Destaca-se ainda a necessidade de uma maior promoção da participação e envolvimento 
dos cidadãos nos domínios da informação e da tomada de decisão. 

Diminuição da perda de vidas 
e bens, atenuando ou limitando 
os efeitos de acidentes graves ou 
catástrofes e restabelecimento o 
mais rapidamente possível, das 
condições mínimas de 
normalidade 

+ 

Sendo dado cumprimento ao estabelecido no objetivo estratégico “Proteger e valorizar o Ambiente com enfoque 
na Estrutura Ecológica Municipal e na Prevenção dos Riscos Naturais (…)” e adotadas as diretrizes de 
seguimento definidas, a proposta de revisão do PDM tenderá a responder a este objetivo dado que deverá 
salvaguardar os fatores ambientais, minimizar a ocorrência de riscos e assim diminuir a perda de vidas e bens. 
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A análise do quadro anterior permite verificar que os objetivos estratégicos inerentes à proposta 

de revisão do PDM de Caminha terão, de uma forma geral, uma contribuição positiva para o 

alcance dos objetivos estratégicos dos instrumentos definidos no QRE, no que diz respeito ao 

FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos.  

Destaca-se ainda o Regulamento da proposta de revisão do Plano, como um instrumento que 

integra questões de sustentabilidade, nomeadamente no que se refere ao domínio dos riscos 

ambientais, obrigando ao cumprimento de determinadas medidas que garantam a gestão e 

sustentabilidade ambiental das ações previstas para a área de intervenção afeta à proposta de 

revisão do PDM de Caminha. O seu cumprimento contribuirá de forma direta para a redução da 

ocorrência de riscos na fase de execução do Plano por via da consagração de medidas de 

prevenção da degradação ambiental. Sendo assim, embora os objetivos estratégicos do plano 

não pressuponham a minimização dos riscos ambientais, estes acabam por estar incluídos, direta 

ou indiretamente, por via da sustentabilidade ambiental e decorrendo do cumprimento da 

legislação ambiental específica. 

Um aspeto menos positivo diz respeito ao facto de não ter sido possível fazer qualquer tipo de 

relação entre as opções e objetivos estratégicos e Regulamento da revisão do PDM de Caminha 

com o domínio “Sismicidade” definido no FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos. 

Considera-se que este estaria associado à comunicação do risco, que não é estabelecida com o 

PNAAS pois estamos perante um risco natural que dificilmente poderá ter algum controlo por 

parte do Homem. Neste sentido, importa realçar as funções da Proteção Civil Municipal, que 

vão para além dos objetivos da revisão do PDM de Caminha, e que têm em permanência o dever 

de informar os cidadãos como atuar em caso de ocorrência destes eventos. 

 

5.8.4. Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Caminha 

Com a proposta de revisão do PDM em análise, pretende-se organizar o espaço atendendo aos 

objetivos estratégicos de desenvolvimento, conservação e preservação dos recursos bem como 

de gestão territorial, promovendo um Concelho sustentável e de qualidade.  

Para o FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos, e para a concretização da presente proposta de 

revisão ao PDM, estudaram-se as oportunidades e as ameaças decorrentes das possíveis 

alterações que o Plano permitirá concretizar no território. Pretende-se desta forma analisar os 

aspetos mais positivos bem como os negativos em resultado da revisão do PDM, como se 

apresenta no quadro seguinte. 
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Quadro 5.8.4.1 - Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do PDM de Caminha no que 
respeita ao FCD – Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Oportunidades Ameaças 

 Criação de novos pólos de desenvolvimento 
económico com um aumento da competitividade 
do concelho  
 Adoção de boas práticas ambientais em todas as 
fases de construção, exploração e desativação das 
unidades industriais a instalar 
 Desenvolvimento de uma economia mais 
sustentável 
 Preservação e valorização da floresta 
 Preservação da componente florestal e garantia 
das características locais 
 Redução da pressão urbanística sobre áreas de 
inundação e reforço das medidas de prevenção e 
adaptação ao risco de cheia – decorrente da adoção 
das recomendações internacionais (IPCC) em 
matéria de desocupação de zonas inundáveis 
 Adoção de medidas de requalificação e gestão de 
risco da orla costeira (decorrente da 
implementação de estratégias de defesa e 
ordenamento das faixas costeiras inseridas 
nomeadamente no POOC Caminha-Espinho) 
 

 Risco de incêndio florestal e sobre património 
edificado por ação antrópica 
 Em consequência do ponto anterior, redução da 
capacidade e dos índices de sumidouro de carbono 
 Possibilidade de ocorrência de cheia/inundação 
face às caraterísticas do território em análise 
 Mobilização dos solos face à implementação de 
novos projetos 
 Risco de erosão dos solos em consequência da 
ocorrência de incêndios 
 Risco de derrame e explosão em consequência 
das atividades a instalar nas UOPG’s e da gestão 
da mesma bem como de outras unidades 
industriais dispersas no concelho 
 Risco de ocorrência de sismo 
 Aumento expectável da ocorrência e intensidade 
de cheias progressivas e repentinas 
 Aumento da erosão costeira e subida expectável 
do nível médio das águas do mar, aliada à 
densificação das frentes urbanas da orla costeira, o 
que aumenta a vulnerabilidade das populações 
destas zonas aos riscos de cheias e movimentos de 
vertentes 
 Situação de regressão/recuo da linha de costa, 
associada à subida do nível médio das águas do 
mar, aumenta o risco de erosão costeira e 
consequentemente a vulnerabilidade das 
populações e atividades instaladas nas zonas 
costeiras (ocupação humana densa) 
 Aumento da vulnerabilidade à erosão hídrica, 
decorrente do aumento expectável de fenómenos 
meteorológicos extremos, nomeadamente nas 
zonas de suscetibilidade elevada e muito elevada  

 

A presente proposta de revisão do PDM pretende uma valorização do território em estudo 

através da melhoria das condições económicas e sociais, do reordenamento do espaço e suas 

infraestruturas bem como da promoção das suas caraterísticas naturais e paisagísticas como 

vetor de desenvolvimento turístico e aumento da competitividade na região.  

Esta proposta de revisão do PDM dará suporte à criação de novas zonas empresariais e 

industriais, que se pretendem que promovam o desenvolvimento económico e social da região, e 

que aumentem a competitividade daquele território. A implantação destes novos pólos de 

atividades económicas atrairá novos investimentos e criará, consequentemente, um aumento das 

oportunidades de emprego bem como da diversidade da oferta laboral, facto que incentivará a 

fixação das populações e estimulará a economia do concelho.  

No entanto, e resultado das caraterísticas biofísicas do concelho, importa analisar cada uma das 

condicionantes e perceber qual o efeito do plano nas mesmas. As condicionantes associadas ao 

risco de incêndio e à probabilidade de ocorrência de cheias deverão ser alvo de 
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acompanhamento adequado e monitorização para fazer face à probabilidade de degradação do 

ambiente natural. A implantação de novas estruturas ou equipamentos deverá ter em conta estas 

condicionantes naturais como forma de minimizar os efeitos das ações e aumentar a 

conservação e preservação dos recursos, bem como servir de vetores de ordenamento no 

território naquela região. 

As ações previstas prevêem uma conservação e valorização dos valores naturais do território, 

dentro dos quais a componente florestal. No entanto, existem riscos associados, como sejam o 

de incêndio. Esta possibilidade acarretará destruição da biodiversidade bem como efeitos ao 

nível económico e social. Em consequência da ocorrência de incêndios também se registará uma 

degradação ao nível dos solos e das suas caraterísticas. Na sequência destes eventos de 

incêndios florestais a dimensão da floresta sofrerá uma redução, facto que contribuirá para uma 

redução das quantidades de carbono capturadas, o que irá interferir com o equilíbrio entre 

emissão e captura de CO2. Estando hoje todas as regiões prementes em virtude dos cenários de 

emissão de gases com efeito de estufa e das suas consequências, este aspeto torna-se essencial e 

serve como vetor de atuação face à prevenção de todas estas situações de risco. Todas as 

medidas de prevenção de incêndio devem ser estudadas e implementado um plano de prevenção 

e emergência face ao incêndio, com soluções de contingência em virtude de cenários distintos.  

Ainda a referir que a implantação de novas estruturas ou equipamentos deverá ter em conta este 

risco e deverá atender ao estabelecido nos instrumentos com influências neste domínio como 

forma de minimizar os efeitos das ações e aumentar a conservação e preservação dos recursos, 

bem como servir de vetores de ordenamento no território naquela região. Salienta-se neste 

contexto o PMDFCI como um instrumento de gestão territorial no âmbito da preservação da 

floresta, nomeadamente nos seus elementos da Carta de Risco e das linhas orientadoras para a 

execução e manutenção das faixas de gestão de combustível aquando da intenção de execução 

de um qualquer projeto. 

Outras medidas podem ser tomadas na prevenção de incêndios como manter certas áreas sem 

árvores (em zonas mais sensíveis) e optar por usar espécies que são mais resistentes aos fogos 

(e.g. bétola, carvalho roble) na envolvente das populações aquando da florestação. Um fator 

importante a considerar é a necessidade de sensibilizar, informar e controlar as populações 

acerca das espécies de árvores que podem e/ou devem plantar nos seus terrenos de forma a obter 

um esquema contra incêndios mais amplo (considerando toda a área florestada como um todo) e 

eficaz. Desta forma pode controlar-se a crescente exploração dos eucaliptos incentivando-se o 

cultivo de outras espécies, que possam estar em risco de extinção, recuperando as espécies 

naturais dos locais e ao mesmo tempo formar descontinuidades que previnem a rápida 

propagação dos incêndios. Deve ter-se em conta o valor da floresta dado a sua grande 

potencialidade a nível ambiental, económico e humano e como tal deve ser protegida e mantida.  
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É necessário, também, criar um conjunto de infraestruturas de apoio, nomeadamente postos de 

vigia com vigilantes, aeródromos, pontos de água terrestre, ponto de água mistos, ponto de água 

aéreo. Para além destes equipamentos de apoio, deve haver uma rede estratégica de 

infraestruturas viárias que abranjam todo o concelho, tal como caminhos e aceiros e estradas e 

caminhos florestais acessíveis aos carros dos bombeiros.  

Ressalva-se, no entanto, que as ações definidas no PMDFCI já estão em implementação bem 

como as diversas ações de sensibilização e informação que a autarquia desenvolve junto da 

população em geral com o intuito de alertar para os benefícios da presença do espaço florestal e 

de como este poderá ser conservado. Ainda sobre aquele instrumento importa referir que a sua 

elaboração, execução e revisão (por períodos de 5 anos ou anual) decorre de exigência legal, 

dando a Câmara Municipal cumprimento a este facto. Desta forma, dado o prazo de revisão, e 

como o PDM tem um tempo de vigência superior (10 anos), importa que aquele instrumento e 

os objetivos do PDM se acompanhem mutuamente, e que cada um deles seja reflexo do outro, 

pelo que se atenta para a necessidade de adaptação aquando de alterações/revisões realizadas. 

O PMDFCI de Caminha refere que o concelho apresenta uma área significativa ocupada por 

espaços florestais sendo por isso motivo de atenção, devido ao risco que representam em termos 

de continuidade dos incêndios, aumentando assim a probabilidade de ocorrência de incêndios 

em maior extensão de área. 

Deste modo importa conhecer o risco de incêndio no concelho e analisar os conflitos face à 

proposta de programação prevista com a revisão do PDM. Da análise da carta de risco com a da 

programação prevista na proposta de revisão do PDM, constata-se que existem conflitos entre o 

risco de incêndio e algumas das UOPG previstas. Em relação ao Risco de Incêndio classificado 

como "alto" e "muito alto", foi detetada a sua sobreposição com área afeta à UOPG 3 

(Empreendimento Turístico de Marinhas), UOPG 9 (Empreendimento turístico de santo Antão) 

e UOPG 16 (Zona Empresarial de Argela). 

Sobre este aspeto importa referir que qualquer uma das UOPG referidas é fundamental para a 

estratégia de desenvolvimento do concelho, que assenta em dois princípios: 

 Compactação do solo urbano (aposta na beneficiação de infraestruturas evitando novas 

infraestruturas) que irá acolher sobretudo a função habitacional. 

 Delimitação de UOPG em solo rústico, potenciando recursos devidamente identificados 

(património natural e paisagístico, acessibilidades e outros) capazes de promover 

atividade económica geradora de emprego (favorecendo a fixação e a atração local). 

As UOPG 3 e 9 são estratégicas para o acolhimento de empreendimentos de natureza turística 

promotores de uma oferta diferenciada, distinta, atrativa e de qualidade, que posiciona o 
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município num elevado patamar de preferência. De referir que os próprios Planos de Pormenor 

a que estarão sujeitas as UOPG’s deverão acautelar as medidas que minimizem esta 

circunstância.  

Relativamente à UOPG 16, esta diz respeito a um polo industrial importante para acomodar 

eventuais indústrias que exijam áreas e condições de segurança especiais (não existe no 

concelho outro local com características semelhantes). A UOPG 16 – Zona Empresarial de 

Argela, afeta à categoria de espaço Industrial, só é abrangida por classe de risco alto numa área 

restrita, também condicionada com outras servidões. Assim sendo, estando a UOPG sujeita a 

Plano de Pormenor, será no âmbito desse plano encontrada (e suportada no desenho) a sua 

compatibilização.   

Por outro lado, da análise da carta de perigosidade e da programação prevista na proposta de 

revisão do PDM, constata-se a existência de conflito entre o risco de incêndio classificado como 

Alto e Muito Alto e a UOPG 9 - Empreendimento Turístico de Santo Antão (Figura 5.8.4.1.). 

Conforme referido no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, “a 

construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas 

edificadas consolidadas é proibida, designadamente nos terrenos classificados nos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com risco de incêndio das 

classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infra-estruturas definidas nas redes de defesa da 

floresta contra incêndios (RDFCI)”.  

Sobre este aspeto importa evidenciar que o articulado referido anteriormente não faz qualquer 

referência aos empreendimentos turísticos, pelo que o município considera não ter 

aplicabilidade para estes casos. Por outro lado, o Plano de Pormenor a que estará sujeita esta 

UOPG deverá acautelar as medidas que minimizem esta circunstância. 

Ainda assim, dever-se-á atender a medidas de prevenção e minimização face a ocorrências de 

incêndio, nomeadamente ao cumprimento do definido no PMDFCI bem como às “condições 

gerais de edificabilidade” definidas na proposta de regulamento da revisão do PDM. De igual 

forma, o Plano Municipal de Emergência deverá atender a estes riscos sob pena de danos em 

pessoas e bens. Não se impondo nenhum imperativo legal nestes conflitos, eles não devem ser 

menosprezados e deverão ser evidenciados aquando da execução dos diferentes projetos. 
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Figura 5.8.4.1 – Mapa de análise de conflitos entre perigosidade de incêndio “Alto” e “Muito alto” e o 
solo afeto à programação no concelho de Caminha 
 

Face às caraterísticas biofísicas do território, os riscos de ocorrência de erosão e de cheia 

representam um condicionalismo que merece especial destaque em todo o processo de 

ordenamento do território bem como de projeção de novas unidades, edifícios ou equipamentos, 

os quais, potenciados pela impermeabilização do solo e consequente perda de capacidade de 

infiltração das águas pluviais, poderão levar ao desenvolvimento daqueles eventos. O sistema 

biofísico da REN integra a identificação deste risco e como tal apresenta-se na figura seguinte o 

atual espaço REN definido para o concelho de Caminha. A visualização da figura permite 

constatar que uma extensa área do concelho de Caminha encontra-se inserido em REN. Face a 

este facto, será importante analisar os possíveis efeitos decorrentes da proposta de programação 

apresentada pela revisão do PDM.  
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Figura 5.8.4.4. – Carta de análise de conflitos entre a proposta de programação da revisão do PDM e a 

REN        

 

Relativamente às Áreas com Risco de Erosão, estas coincidem com área afeta ao solo rústico, 

nomeadamente com as seguintes classes de espaço: 

 Espaços Agrícolas – 28,44 ha; 

 Espaços de Ocupação Turística – 11,04 ha; 
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 Espaços Florestais – 3099,95 ha; 

 Espaços Naturais – 534,38 ha. 

Ao nível da sobreposição deste sistema biofísico da REN com as UOPG previstas na proposta 

de revisão do PDM, a figura seguinte permite constatar a intersecção com área afeta à UOPG 3 

(Empreendimento Turístico de Marinhas) e UOPG 9 (Empreendimento Turístico de Santo 

Antão) (sendo que ambas as UOPG também se inserem no sistema biofísico “Cabeceiras de 

Linhas de Água”). 

 

Figura 5.8.4.5. – Carta de análise de conflitos entre a proposta de programação da revisão do PDM e 

áreas com risco de erosão  

 

Por outro lado, no que diz respeito às Zonas Ameaçadas por Cheia, conforme se pode visualizar 

pela figura seguinte, constata-se que existem Unidades Operativas previstas na revisão do PDM 

que intersectam área afeta a este sistema biofísico, nomeadamente a UOPG 1, UOPG 2, UOPG 

5, UOPG 10, UOPG 13 e UOPG 14. 
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Figura 5.8.4.4 – Carta de análise de conflitos entre a proposta de programação da revisão do PDM e as 

zonas ameaçadas por cheias 
 

A presente revisão do PDM visa também uma requalificação do espaço, com melhoria e 

implantação de infraestruturas e equipamentos. A este nível poder-se-á associar uma alteração 

do solo. Sendo assim, será de contabilizar as caraterísticas do solo e as suas condicionantes 

aquando da decisão de novos projetos em virtude das caraterísticas do território. Para tal requer-

se a adoção de medidas e técnicas de conservação adequadas, eficazes e eficientes face à 

implantação de projetos futuros.  

Reforça-se ainda a importância da existência de um plano de emergência para avaliação dos 

riscos que defina linhas orientadoras e medidas que promovam a minimização dos efeitos acaso 

da ocorrência destes eventos. Desta forma garantir-se-á que os ecossistemas naturais e 

património edificado e a implantar não sejam gravemente afetados pela ocorrência de situações 
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de emergência, quer por ocorrência natural quer pelo facto de poderem advir do aumento da 

afluência humana de que passará a ser alvo aquele território. 

A revisão do PDM de Caminha tem prevista a criação de uma nova zona industrial, a UOPG 16 

– Zona Empresarial de Argela, a qual congregará novas atividades industriais. Esta UOPG 

apresentará assim a probabilidade de ocorrência de derrames ou de explosões. Estes riscos estão 

intimamente relacionados com as atividades industriais e com a gestão das mesmas. Sendo 

assim, a prevenção e minimização destas ocorrências deverão estar previstas em planos e 

procedimentos de emergência, bem como em planos de recuperação de espaços contaminados 

ou destruídos. A proposta de Regulamento define desde logo um conjunto de orientações e 

obrigatoriedades na gestão das áreas de atividades económicas atendendo a estas e outras 

questões que promovam a sustentabilidade ambiental, devendo garantir-se o seu cumprimento 

bem como de outra legislação aplicável e com relevância na área. Ainda, a UOPG será 

concretizada através de um plano de pormenor específico que regulará o seu funcionamento, 

sendo neste expressas de forma mais detalhada os critérios e condições de implantação. 

De igual modo, no plano de emergência do concelho deverão também ser traduzidas estas 

preocupações uma vez que os mesmos integram as medidas de mitigação do risco. Resultado da 

dispersão industrial no concelho e da preocupação da autarquia em preservar o ambiente e 

garantir a segurança das suas populações, estes aspetos assumem-se como ferramentas de gestão 

do território que permitem o desenvolvimento económico, a par com um contributo para a 

sustentabilidade. 

Importa também fazer referência à presença de zonas inundáveis no concelho, as quais 

“correspondem às áreas contíguas à margem dos cursos de água ou do mar que se estendam 

até à linha alcançada pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de 

retorno de um século”, sendo que o regulamento condiciona a edificabilidade e remete para 

parecer da entidade competente a realização de qualquer ação/plano/projeto/operação 

urbanística nestas áreas. Para além disso, e sob pena de em caso de eventos extremos poderem 

ocorrer danos sobre pessoas e bens, torna-se necessário garantir o cumprimento das ações de 

limpeza e desobstrução de canais de drenagem por forma a minimizar os efeitos destas 

ocorrências. 

Ainda relacionado com as caraterísticas do território em análise um outro aspeto que merece 

atenção é o risco de sismicidade. Pese embora não se ter registado até à data nenhum evento que 

mereça destaque e tenha gerado efeitos significativos na região, não se poderá esquecer a 

localização do concelho sobre uma falha que, em caso de movimento, poderá destruir parte do 

território. Sendo assim, aquando da implantação de novos projetos, este aspeto deverá ser tido 
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em consideração bem como a minimização dos seus efeitos na possibilidade de ocorrência de 

um evento desta natureza. 

Relativamente ao risco de erosão costeira, e tal como referido nos instrumentos de gestão 

estratégica dessas áreas (nomeadamente na ENGIZC), é fundamental promover o conhecimento 

da evolução da linha de costa. De acordo com aquele instrumento, “o reconhecimento que a 

zona costeira funciona como um espaço tampão — função especialmente relevante no quadro 

das alterações climáticas e de subida geral do nível médio das águas do mar e que não se 

inverterá nos próximos anos — é um conceito fundamental que deve ser assumido como um 

princípio de ordenamento do território a integrar nos instrumentos de gestão do território. A 

introdução deste princípio associado a um estatuto non aedificandi da orla costeira deverá ser 

considerada um mecanismo de salvaguarda fundamental para as situações de risco e para os 

troços de maior vulnerabilidade da zona costeira”.  

A proposta de revisão prevê, no seu regulamento, a existência de uma Faixa de Proteção 

Costeira, “que constitui a parcela de território fundamental para a estabilidade do litoral e 

para o seu equilíbrio ecológico” e de Faixas de Salvaguarda à erosão, galgamento e inundação 

costeira que “incluem as áreas passíveis de virem a integrar zonas ameaçadas pelo mar”, e 

dividem-se em Faixas de salvaguarda de nível I e Faixas de salvaguarda de nível II. 

Relativamente à UOPG 7- Complexo da Foz do Minho, foi detetado um conflito desta área com 

a "Faixa de salvaguarda" e a "Faixa de proteção costeira”. Sobre este aspeto importa referir que 

esta UOPG será enquadrada por um Plano de Praia, pelo que não se prevê qualquer 

incompatibilidade com o regulamento. 

Foram igualmente detetados conflitos entre a "Faixa de salvaguarda" com área afeta à UOPG 

11, UOPG 12 e UOPG 18. Em relação à UOPG 11 – Moledo, a maior parte desta área encontra-

se afeta à faixa de salvaguarda de nível II, sendo que este regime não admite a construção e 

caves. Uma vez que esta UOPG tem como objetivo a reestruturação/reorganização de vias 

rodoviárias, considera-se não haver qualquer incompatibilidade. No que diz respeito às UOPG 

12 e 18, estas encontram-se parcialmente abrangidas por faixa de salvaguarda de nível II, 

estando a UOPG 12 sujeita a PP e a UOPG 18 a concretizar no âmbito de Unidade de Execução. 

Neste contexto, qualquer um destes instrumentos irá oportunamente acautelar a compatibilidade 

com as prescrições do Regulamento para as faixas de salvaguarda.  

A aposta na contenção da dispersão urbana contribui para uma não ocupação das faixas de 

proteção costeira e das faixas de salvaguarda. Assim sendo, a estratégia do município de 

Caminha encontra-se em consonância com o estabelecido na estratégia do PROTN, sendo que 

“a diminuição do risco de afectação de bens humanos e patrimoniais na linha de costa pela 

contenção da ocupação urbana nesta zona e pela não abertura de vias ao longo da costa 
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configura igualmente uma oportunidade de redução dos riscos associados à maior fragilidade 

das zonas costeiras da Região à continuação expectável do recuo da linha de costa e ao 

agravamento dos fenómenos climáticos extremos com incidência nestas zonas, nomeadamente 

tempestades. Configura igualmente uma menor pressão sobre os aquíferos costeiros 

contribuindo para a diminuição da ocorrência de fenómenos de intrusão salina” (PROTN, 

2009). 

 

5.8.5. Diretrizes para Seguimento 

As diretrizes de seguimento constituem orientações ou recomendações, que podem contribuir 

para um acompanhamento dos efeitos da proposta de revisão do PDM de Caminha e que melhor 

integram os princípios da sustentabilidade. Com base nos indicadores identificados, e nos 

efeitos previsíveis que a implementação da proposta de revisão do PDM poderá ter sobre estes, 

foram identificadas medidas de minimização e/ou prevenção dos efeitos bem como de 

monitorização face à execução do mesmo. As diretrizes para seguimento serão apresentadas por 

domínio, ao nível do risco de: incêndio, cheias, movimentação de vertentes, sismicidade, erosão 

costeira e acidentes industriais. 

 

Incêndio 

Apresentam-se de seguida as medidas de acompanhamento a ter em conta face à possibilidade 

de ocorrência de risco de incêndio: 

 Avaliação periódica do risco de incêndio no concelho e divulgação do mesmo; 

 Implementação das medidas e ações estabelecidas nos planos de prevenção e combate a 

incêndios florestais e sobre património edificado (quer no que se refere a dotação de 

meios - pontos de água, equipas de prevenção, sistemas de alerta e combate, 

equipamentos disponíveis, etc. – ou realização de atividades específicas); 

 Elaboração de relatórios de situações de risco e/ou emergência face à 

probabilidade/ocorrência de incêndio florestal ou sobre património edificado, com 

avaliação do espaço ardido (número de acontecimentos, área ardida, edifícios afetados, 

população humana afetada), tempos de resposta dos meios de intervenção (min) bem 

como das perdas patrimoniais em consequência de incêndio (euros); 

 Adoção de técnicas construtivas dos edifícios que contribuam para o aumento da 

resistência destes ao risco de incêndio. 
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Dever-se-á também garantir o cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente no que se 

refere às obrigatoriedades estabelecidas no Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndio 

em Edifícios (RG-SCIE) (Decreto-lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro). 

Cheias 

Ao nível dos riscos de cheia e inundação devem ser equacionadas algumas medidas que 

previnam estes riscos naturais, nomeadamente: 

 Estabelecimento do zonamento do risco de cheia com identificação clara das 

fragilidades e condicionamentos daquelas zonas bem como estabelecimento de um 

plano de prevenção, alerta e minimização dos efeitos face à ocorrência de eventos desta 

natureza; 

 Os processos de licenciamento de obras devem assegurar que as intervenções nas linhas 

de água sejam amplas e não apresentem estrangulamentos por via de construção de 

travessias, para que a água que converge rapidamente para as depressões, oriundas das 

áreas adjacentes, tenha condições para uma rápida drenagem para os grandes cursos de 

água; 

 Assegurar que áreas adjacentes a zonas a intervencionar apresentem setores permeáveis 

significativos, nomeadamente, assegurar a manutenção e/ou criação de espaços verdes, 

permitindo desta forma a infiltração da água da chuva; 

 As linhas de drenagem devem ser libertas de qualquer intervenção e limpas com alguma 

regularidade, pois poderão ser importantes durante episódios de forte intensidade de 

precipitação. 

 

Movimentação de Vertentes 

Resultado das características biofísicas do território, para o risco de movimentação de vertentes 

devem ser consideradas as seguintes orientações: 

 Implementação de medidas estruturais que envolvam microdrenagem, macrodrenagem, 

estabilização de talvegues e taludes e medidas não estruturais (preventivas) como por 

exemplo realizar o planeamento urbano e a gestão do uso do solo nas áreas identificadas 

com risco de erosão; 

 Sempre que se registar a necessidade de uma nova construção, deverão ser tidas em 

consideração as medidas que acautelem os processos erosivos do solo devendo para tal, 

quando necessário, ser equacionadas medidas de estabilização de taludes, contemplando 

as necessárias intervenções de reflorestação; 
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 Deverão ser asseguradas todas as condições de estabilidade sobretudo ao nível da 

abertura de taludes e aterros construídos; 

 Estes mesmos taludes e aterros devem manter funcionais todas as estruturas de 

drenagem construídas. A sua reflorestação evitará a escorrência das águas, garantindo a 

sua estabilidade e diminuindo os riscos de erosão; 

 Fomentar a reabilitação ecológica da área florestal e outras onde tal seja possível através 

da implementação de um plano de requalificação do coberto vegetal, designadamente 

nas áreas de REN classificadas como áreas com risco de erosão; 

 Deve ainda ser tida em consideração a implementação de medidas de prevenção da 

erosão hídrica e de proteção do solo já que estas contribuem para a redução do risco de 

cheias. 

 

Sismicidade 

No que concerne às medidas de acompanhamento face ao risco de ocorrência de sismos, as 

mesmas são: 

 Estabelecimento de regras adequadas à construção anti-sísmica, em função dos índices 

de intensidades de perigosidade do concelho; 

 Estabelecimentos de planos de prevenção e emergência face à ocorrência de sismos; 

 Promoção de ações de informação e sensibilização da população e instituições; 

 Promoção da realização de exercícios de simulacro. 

Importa ainda referir que se torna importante a informação e sensibilização das populações e 

entidades face às caraterísticas biofísicas do concelho e às possibilidades de risco decorrentes 

das mesmas. A Câmara Municipal de Caminha deve preparar e disponibilizar informação, 

garantindo a sua divulgação e atualização. Este aspeto é crucial pois permitirá às populações 

uma atuação rápida e eficaz em situação de risco.  

 

Erosão Costeira 

Tal como referido no PROT-N (2009), “considerando que a zona costeira é uma área de 

equilíbrio frágil e dinâmico, com grande diversidade e concentração e de recursos naturais e 

paisagísticos que servem de suporte a numerosos processos ecológicos e a uma diversidade de 

atividades humanas, e tendo presente que se trata de uma área especialmente vulnerável no 

contexto das alterações climáticas, impõe-se que os princípios de prevenção e precaução, 
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sejam assumidos no ordenamento do território, tendo em vista garantir as condições de 

sustentabilidade para o seu desenvolvimento”. 

Neste contexto apresentam-se as seguintes diretrizes de seguimento (estabelecidas em 

concordância com o PROTN): 

 Promover a desconcentração urbana na zona costeira, em articulação com o POOC de 

Caminha-Espinho, nomeadamente, através do estabelecimento de alternativas 

estratégicas à pressão urbanística nesta área; 

 Promover ações de requalificação da orla costeira, relacionadas com condições de 

segurança e de dinâmica do litoral; 

 Consagrar a possibilidade de relocalização ao longo do tempo de aglomerados 

edificados, edificações e infraestruturas ameaçadas; 

 Concretizar os programas e ações de valorização ambiental da zona costeira; 

 Articular de forma unificada os corpos especializados de intervenção em situações de 

emergência, através da co-responsabilização das entidades competentes, de ações de 

formação contínua específicas e de adequação dos meios humanos e operacionais; 

 Promover uma crescente sensibilização para a vulnerabilidade das frentes urbanas 

litorais, traduzidas em intervenções de requalificação urbana, assim como em regras de 

ordenamento da zona costeira; 

 Elaborar estudos com a previsão da evolução da linha de costa; 

 Elaborar estudos para identificar na zona costeira os diferentes tipos de risco e tipificar 

mecanismos de salvaguarda. 

 

Acidentes Industriais 

Dado que estes riscos integram a probabilidade de risco de derrame, de explosão ou de incêndio, 

propõem-se as seguintes medidas: 

 Sempre que se justificar, proceder à instalação de bacias de retenção; 

 O pavimento das instalações deverá ser impermeável e anti-derrapante e possuir uma 

ligeira inclinação que permita o fácil escoamento em situações de ocorrência de 

derrame; 
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 As regras e boas práticas de armazenagem de produtos químicos ou outros, bem como 

de resíduos e óleos devem ser salvaguardadas, devendo estes locais, quando for 

necessário, possuir extração forçada de ar; 

 Todos os produtos químicos utilizados devem ser acompanhados pelas respetivas fichas 

de segurança; 

 Os locais de armazenamento devem estar isolados da exposição direta ao sol e deverão 

possuir também uma ventilação adequada de modo a evitar a acumulação de vapores 

tóxicos; 

 Os locais de trabalho devem estar dotados dos meios necessários para um combate 

eficaz a incêndios, preferivelmente, instalação de meios automáticos de deteção e 

extinção de incêndios e adicionalmente, os meios manuais, ex.: extintores; 

 Deverão ser criados planos de manutenção periódica dos equipamentos; 

 Deverão existir sistemas adequados de extração de gases e vapores; 

 Deverá ser assegurado o planeamento, realização e registo de programas de manutenção 

e inspeções regulares que assegurem que o equipamento e instalações se mantêm 

adequadas aos riscos e com as caraterísticas com que foram concebidas, construídas e 

instaladas; 

 Deverão ser realizadas inspeções regulares dos meios de proteção contra explosões, 

incluindo: vias de evacuação, meios de combate a incêndios, meios de deteção de 

incêndios, meios de deteção de atmosferas explosivas, selagens das tubagens elétricas; 

 Consoante a natureza e a finalidade dos locais a proteger dos efeitos de um acidente 

num edifício contendo produtos que oferecem risco de fogo ou de explosão, assim se 

devem distinguir, por ordem crescente de exigências de segurança, a identificação e 

estudo dos perigos e avaliação dos riscos medidas técnicas de projeto, os sistemas de 

segurança, a construção, a seleção de substâncias químicas, de operação e de 

manutenção e a inspeção sistemática da instalação; 

 Atuar ao nível da conceção e métodos de funcionamento das instalações, de maneira a 

eliminar vapores, gases ou poeiras inflamáveis, e adotar procedimentos corretos de 

evacuação; 

 Garantir a instalação de dispositivos para detetar aumentos da pressão finos recipientes 

e de sistemas automáticos de redução de gases, destinados a evitar explosões; 

 Garantir a articulação entre PMDFCI e o PME. 
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5.9. FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO – GOVERNANÇA 

 

5.9.1. Descrição do Fator Crítico para a Decisão e seus objetivos 
 

A revisão de um Plano Diretor Municipal pode constituir uma oportunidade e um desafio para 

as autarquias melhorarem a sua relação e interação com os cidadãos, instituições e agentes de 

desenvolvimento em geral, instituindo e promovendo parcerias, assumindo uma atitude de 

proximidade com todos os interlocutores.  

Está em causa a capacidade de efetuar uma segmentação de públicos alvo e de decisores chave e 

de estabelecer as estratégias de promoção adequadas às caraterísticas de cada um desses 

segmentos, estimulando formas eficazes de organização e de cooperação estratégica. 

Pretende-se apoiar um modelo sócio-económico de desenvolvimento alicerçado num 

planeamento participativo que aborde aspetos determinantes para garantir padrões de qualidade 

ambiental e de competitividade. 

O papel dos agentes de desenvolvimento poderá ser fundamental para assegurar esta dinâmica, 

na medida em que o perfil profissional destes agentes remete para o desenvolvimento de um 

conjunto de competências transversais relacionadas com o apoio às comunidades locais na 

medida em que se verifica uma melhoria dos serviços prestados ao cidadão e aos agentes sócio-

económicos. 

A este nível, a autarquia de Caminha pretende criar sinergias com outros parceiros, gestores 

públicos ou agentes privados, nacionais, ou internacionais, e promover o estabelecimento de 

parcerias, públicas e privadas, validadas por processos claros de defesa do interesse público. 

O Quadro 5.9.1.1 apresenta os domínios de avaliação definidos para o FCD Governança, e 

associa-lhes os objetivos de sustentabilidade que se pretendem atingir. 

 
 
Quadro 5.9.1.1. – Domínio de avaliação definido para o FCD – Governança, e respetivos objetivos de 
sustentabilidade 

Domínio Objetivos de Sustentabilidade  

Ação Social 

 Definir critérios, suficientemente flexíveis, que permitam acolher o desenvolvimento 
do concelho sem comprometer o equilíbrio funcional. 

 Proporcionar maior visibilidade e protagonismo interno e externo à sub-região e aos 
agentes locais, estimulando formas eficazes de organização e de cooperação 
estratégica. 

 Envolver a comunidade na valorização e aproveitamento dos seus recursos, 
mobilizando vontades e capacidades organizativas. 

 

De forma a auxiliar o nível de pormenorização da análise que se pretende efetuar sobre o FCD - 

Governança, identificaram-se para os domínios de avaliação, os respetivos critérios de avaliação 

e indicadores (Quadro 5.9.1.2). 
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Quadro 5.9.1.2. - Relação entre o domínio de análise considerado para o FCD – Governança, com os 
critérios de avaliação e os principais indicadores estabelecidos 

FCD Domínio Critérios de 
Avaliação Indicadores Unidade Fonte 

G
ov

er
na

nç
a 

Ação 
social 

Agentes locais 
envolvidos 

 Número de e tipologias de 
agentes envolvidos 

N.º e 
Tipo CMC 

 Graus de influência dos agentes 
na decisão e sua evolução * % CMC 

Fontes de 

informação 

 

 Locais com informação 
disponível * N.º CMC 

 Utilização de novas tecnologias 
de comunicação e informação 
(SIG) * 

Tipo CMC 

Envolvimento da 
comunidade 

 Participação em consultas 
públicas * N.º CMC 

 Participação eleitoral N.º CMC 
(CMC – Câmara Municipal de Caminha)  
*Indicador a ser analisado na avaliação da implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha 
 
 

5.9.2. Situação Existente e Análise de Tendências 

Neste capítulo pretende-se caracterizar o município de Caminha, desenvolvendo uma análise de 

tendências relativa a cada um dos domínios de análise propostos, tendo por base os indicadores 

definidos, sem contudo considerar a atual proposta de revisão do PDM. 

 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

No concelho de Caminha, as associações ligadas à atividade cultural, recreativa e desportiva, 

têm vindo a desenvolver atividades em prol da comunidade, onde contribuem para a valorização 

do património e tradições locais, promovem atividades de âmbito desportivo e recreativo, 

proporcionando à população local a participação ativa em dinâmicas saudáveis. Verifica-se que 

as Associações e Coletividades do concelho desenvolvem atividades em áreas muito 

diversificadas, encontrando-se particularmente vocacionadas para atividades desportivas 

(Quadro 5.9.2.1.). 

 
Quadro 5.9.2.1. - Associações no Concelho, por Grupo de Atividade e Freguesia (Fonte: CMC) 

Concelho Tipo de Associação 
A B C D E F 

Âncora 1 1 1 - - - 
Arga de Baixo  1 - - - - - 
Argela 1 - - - 1 - 
Caminha 1 6 2 1 - - 
Dem  1 - - - 1 - 
Gondar  1 - - - - - 
Lanhelas 1 1 1 - - 1 
Moledo 1 3 1 - - 1 
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Concelho Tipo de Associação 
A B C D E F 

Orbacém  1 - - - - - 
Ribeira de âncora  1 - 1 - - 1 
Seixas  1 - 2 - 1 - 
Venade 2 - - - - - 
Vila Praia de Âncora - 5 3 1 1 3 
Vilar de Mouros 1 1 - - - - 

Legenda: A - Recreativa, Cultural e Desportiva; B – Desportiva; C – IPSS; D – Escuteiros; E - Grupos Folclóricos e 
etnográficos; F – Outras. 
 

 

As dezenas de coletividades que se dedicam, em regime de exclusividade ou não, ao 

desenvolvimento de atividades desportivas, permitem a experimentação de um extenso conjunto 

de modalidades, onde está bem patente a possibilidade de rentabilização da diversidade e da 

riqueza natural do concelho: o mar, o rio, a montanha e o campo.  

Os diferentes agentes apresentados têm desenvolvido diversas ações no território, quer por 

promoção individual de atividades e ações que dinamizem as suas áreas de ação ou por 

participação em eventos ou atividades promovidos por outros atores mas nos quais se considera 

essencial a integração destes agentes de desenvolvimento. Salienta-se ainda que, aquando da 

existência de projetos que se vinculem as áreas de intervenção dos agentes, os mesmos devem 

desempenhar uma ação participativa com o intuito de integrar os interesses e promover a 

prossecução dos objetivos dos grupos. 

No entanto, de realçar que atualmente estas associações debatem-se com falta de recursos 

humanos, ausência de voluntariado e pouca organização funcional, fraca articulação com as 

Juntas de Freguesias e falta de programação das atividades a desenvolver a longo prazo (Agenda 

XXI Local, 2008). 

Em termos gerais, a Câmara Municipal de Caminha apresenta e divulga as suas iniciativas sob 

diferentes formas, nomeadamente através de: 

 Boletim Informativo de Caminha; 

 Agenda – Caminha (frequência mensal);  

 Site da Câmara Municipal de Caminha;  

 Página de Facebook da Câmara Municipal de Caminha;  

 Cartazes e flyers dos eventos distribuídos pelo concelho e região;  

 Outdoors digitais da autarquia;  

 Nota de Imprensa relativas aos eventos enviadas para os meios de comunicação social, 

regionais e nacionais;  
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 Publicidade em jornais, revistas e rádios.  

Para além dos meios de comunicação referidos anteriormente, a Câmara Municipal de Caminha 

dispõe de um Sistema Integrado de Informação ao Munícipe (SIIM Caminha). Este projeto, que 

tem o objetivo de melhor comunicar com os Munícipes, pretende utilizar os novos meios de 

comunicação disponíveis, em especial os e-mails e as SMS’s, com o objetivo de aproximar os 

cidadãos da vida da Autarquia, favorecendo assim uma participação cívica mais ativa e maior 

justiça no acesso à informação pública.  

Um outro aspeto importante e que merece destaque no que respeita à governança prende-se com 

os índices de participação eleitoral da população, facto que permite compreender o grau de 

cidadania e a execução dos direitos e participação dos cidadãos nas ações do seu território. 

Segundo dados do INE (2012) as taxas de abstenção no concelho de Caminha face aos 

diferentes atos eleitorais são as apresentadas no quadro seguinte. 

 
Quadro 5.9.2.2. - Taxas de abstenção por ato eleitoral para o Concelho de Caminha (INE, 2012) 

Período de 
referência 
dos dados 

Taxa de abstenção 
nas eleições para a 

Assembleia da 
República (%) por 
Local de residência 

Taxa de abstenção 
nas eleições para a 

Presidência da 
República (%) por 
Local de residência 

Taxa de abstenção 
nas eleições para as 

Câmaras Municipais 
(%) por Local de 

residência 

Taxa de abstenção 
nas eleições para o 

Parlamento 
Europeu (%) por 

Local de residência 
%  %  %  %  

2009 - - - 64,5 
2011 44,2 53,1 - - 
2013 - - 35,8 - 

 

Apesar da taxa de abstenção no ato eleitoral ser significativa, o concelho de Caminha pretende 

“desenvolver uma estratégia de reforço da participação dos cidadãos na vida do concelho e na 

gestão da autarquia, baseada nos princípios do diálogo democrático, da transparência e da 

justiça redistributiva dos recursos públicos”. Para o efeito o concelho dispõe de um Orçamento 

Participativo. 

O Orçamento Participativo de Caminha é um processo de participação dos cidadãos, que visa 

assegurar o envolvimento dos munícipes na decisão anual sobre as prioridades de investimento 

público autárquico, reforçando, desse modo, os mecanismos de interação com a população, de 

transparência na alocação dos recursos públicos e de aprofundamento da democracia a nível 

local. O Orçamento Participativo de Caminha é um processo de carácter evolutivo, que pretende 

despoletar e simultaneamente beneficiar de uma dinâmica de aprendizagem coletiva de todos os 

envolvidos sobre o exercício da democracia participativa. 

Com a participação dos agentes de desenvolvimento, sensibilização e informação da população, 

os cidadãos podem contribuir para um desenvolvimento efetivo do concelho com uma melhoria 
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significativa da sua qualidade de vida, fator de atratividade para o concelho e promotor para a 

implementação de outras e novas atividades. 

A Câmara Municipal de Caminha, pretendendo apostar em processos de transparência e de 

democracia mais participativa, criou o Provedor do Munícipe, possibilitou a transmissão online 

das Assembleias Municipais e criou os gabinetes de apoio à oposição (na Câmara e na 

Assembleia Municipal). 

 

Análise SWOT 

A análise SWOT, apresentada no quadro seguinte pretende traçar o diagnóstico geral e o resumo 

das caraterísticas da governança e das tendências existentes ao nível do concelho de Caminha, 

no cenário de não implementação da proposta de revisão do PDM (Quadro 5.9.2.3). 

 
Quadro 5.9.2.3. – Análise SWOT no âmbito do FCD - Governança. 

Forças Fraquezas 
 Identidade forte 
 Dinâmica associativa contribui para o 

desenvolvimento de atividades culturais, sociais e 
desportivas 

  Orçamento Participativo de Caminha 

 Insuficientes recursos humanos nas associações 
 Fracos índices de participação eleitoral da 

população 
 Dificuldade em afirmar uma imagem e uma 

marca diferenciadora 
Oportunidades Ameaças 

 Crescente atenção nas áreas da inovação e da 
tecnologia 

 Dinamização e promoção dos projetos por parte 
da população e dos diferentes agentes de 
desenvolvimento 

 Notoriedade e visibilidade da marca “Caminha” 

 Fraca adesão participativa por parte da 
população nos processos de tomada de decisão 

 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A presente análise de tendências (decorrente de uma obrigação legal, conforme alínea b, n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio) tem em consideração a evolução provável do estado do 

ambiente na ausência da proposta de revisão do PDM de Caminha.  

De uma forma geral, na ausência da implementação da proposta de revisão do PDM de 

Caminha, não se preveem alterações significativas relativamente à tendência caracterizada na 

situação de referência ao nível dos diversos domínios de avaliação analisados.  

O quadro que se segue apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na 

ausência de implementação da proposta de revisão do PDM. 
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Quadro 5.9.2.4. – Avaliação da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação 
da proposta de revisão do PDM de Caminha 

FCD Domínio Critérios de 
Avaliação Indicadores 

Tendência de 
evolução sem 

PDM 

G
ov

er
na

nç
a 

Ação 
social 

Agentes locais 
envolvidos 

 Número de e tipologias de 
agentes envolvidos 

 

 Graus de influência dos 
agentes na decisão e sua 
evolução 

 

Fontes de informação 

 Locais com informação 
disponível 

 

 Utilização de novas 
tecnologias de comunicação e 
informação (SIG) 

 

Participações 
 Participação em consultas 

públicas 
 

 Participação eleitoral  
        - Indicador evolui de forma positiva (relativamente a situação de referência) 
        - Indicador não apresenta alteração (relativamente à situação de referência) 
        - Indicador evolui de forma negativa (relativamente à situação de referência) 
 
 

5.9.3. Efeitos esperados da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Caminha 

 

5.9.3.1. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os indicadores definidos para o Fator Crítico para a Decisão – 

Governança  

 

A análise dos efeitos esperados pela proposta de revisão do PDM de Caminha será efetuada 

tendo por base os efeitos significativos das opções estratégicas (e objetivos estratégicos 

correspondentes) assumidas pela proposta de revisão do PDM de Caminha que poderão ser 

observados ao nível dos indicadores definidos. Assim, as opções estratégicas e respetivos 

objetivos da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha podem consubstanciar 

diferentes contributos ou conflitos ao nível dos elementos caracterizados por alguns indicadores 

selecionados para a análise do FCD – Governança, que são sistematizados no Quadro 5.9.3.1.1.  
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Quadro 5.9.3.1.1. – Efeitos esperados negativos e positivos identificados para os indicadores definidos no âmbito do FCD – Governança 
Domínios Indicadores Efeitos esperados positivos Efeitos esperados negativos 

Ação social 

Número de e tipologias de agentes 
envolvidos 

Uma vez que a proposta de revisão do PDM de 
Caminha apresenta como instrumento de referência o 
PNPOT, a sua base de desenvolvimento será orientada 
para “reforçar a qualidade e a eficiência da gestão 
territorial, promovendo a participação informada, 
ativa e responsável dos cidadãos e das instituições”.  
A proposta de revisão do PDM de Caminha contempla 
ainda um objetivo estratégico relacionado com o 
“Aumento da Eficiência da Governação”, e outro 
relacionado com “Promover a associação de 
investidores dos diversos sectores de atividade do 
Concelho na criação de insígnias e marcas do 
Concelho com base em recursos e produtos endógenos 
sustentabilidade reconhecida (certificados)”. 
Neste contexto a proposta de revisão pretende 
promover uma integração dos principais agentes e 
atores nos projetos territoriais. Pelo referido 
anteriormente, considera-se o efeito positivo como 
significativo. 

- 

Graus de influência dos agentes na decisão 
e sua evolução - 

Locais com informação disponível - 

Utilização de novas tecnologias de 
comunicação e informação (SIG) - 

Participação em consultas públicas - 

Participação eleitoral - 

 (-) Não são esperados efeitos negativos resultantes do processo de revisão do PDM de Caminha sobre os indicadores definidos 
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5.9.3.2. Análise da relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Caminha e os objetivos de sustentabilidade do Quadro de Referência 

Estratégico 

 

No presente capítulo será promovida uma análise que visa evidenciar a forma como o modelo 

de desenvolvimento da proposta de revisão do PDM de Caminha, que se traduz nas suas opções 

e objetivos estratégicos e mais concretamente no seu Regulamento, contribui para o 

cumprimento dos objetivos de sustentabilidade estabelecidos no Quadro de Referência 

Estratégico. 

Neste contexto, pretendem-se avaliar os efeitos significativos no ambiente resultantes da 

implementação da proposta de revisão do Plano atendendo aos “objetivos de proteção ambiental 

estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o 

Plano ou programa e a forma como estes objetivos e todas as considerações ambientais foram 

tomadas em consideração durante a sua elaboração” (alínea d, n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, 

de 4 de Maio). 

A presente proposta de revisão do PDM implica uma estratégia de desenvolvimento da 

autarquia que tenha em consideração as questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, 

refletidas nos instrumentos considerados importantes na presente AAE, e cujos objetivos e 

metas se pretendem alcançar com a concretização da presente proposta de revisão, 

nomeadamente: o PNPOT, a ENDS e o PNAAS. 

Esta análise permitirá avaliar em que medida o objeto de estudo contribui (+) (criando 

oportunidades) ou conflitua (-) (criando ameaças) com os objetivos delineados pelos 

instrumentos do QRE definido para a presente proposta de revisão do Plano (Quadro 5.9.3.2.1). 
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Quadro 5.9.3.2. 1. – Contribuição da proposta de revisão do PDM de Caminha para o alcance dos objetivos de sustentabilidade do QRE, no âmbito do FCD – Governança 
QRE Objetivos Estratégicos Efeito FCD – Governança 

Pl
an

o 
N

ac
io

na
l d

a 
Po

lít
ic

a 
de

 
O

rd
en

am
en

to
 d

o 
T

er
ri

tó
ri

o 
Expandir as redes e infraestruturas 
avançadas de informação e 
comunicação e incentivar a sua 
crescente utilização pelos cidadãos, 
empresas e administração pública 

+ 

As diferentes opções estratégicas e objetivos estratégicos do PDM de Caminha prevêem a informação e 
participação dos cidadãos e população em geral.  
A proposta de revisão do PDM de Caminha contempla um objetivo estratégico relacionado com o 
“Aumento da Eficiência da Governação”, e outro relacionado com “Promover a associação de 
investidores dos diversos sectores de atividade do Concelho na criação de insígnias e marcas do 
Concelho com base em recursos e produtos endógenos sustentabilidade reconhecida (certificados)”. 
Por outro lado, importa referir que a implementação da Agenda XXI Local pode traduzir-se numa mais-
valia e oportunidade de envolvimento da população, como principais atores do processo de 
desenvolvimento concelhio. 
Pelo referido anteriormente, considera-se que a proposta de revisão do PDM de Caminha contribui para a 
prossecução destes objetivos do QRE. 

Reforçar a qualidade e a eficiência da 
gestão territorial, promovendo a 
participação informada, ativa e 
responsável dos cidadãos e das 
instituições 

+ 

E
st

ra
té

gi
a 

N
ac

io
na

l d
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
t

o 
Su

st
en

tá
ve

l   
 
 
Dinâmica de coesão social e 
responsabilidade individual. 
 
 

+ 

Pl
an

o 
N

ac
io

na
l d

e 
A

çã
o 

A
m

bi
en

te
 e

 S
aú

de
 

Construir uma rede de informação 
que reforce o conhecimento das inter-
relações Ambiente e Saúde 

+ 
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A integração e participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão é uma mais-valia 

nas futuras relações e na implementação de projetos que direta ou indiretamente dependem da 

participação e satisfação das populações para a própria promoção do Concelho.  

 

5.9.4. Oportunidades e Ameaças da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Caminha 

 

Com a proposta de revisão do PDM em análise, pretende-se organizar o espaço atendendo aos 

objetivos estratégicos de desenvolvimento, conservação e preservação dos recursos bem como 

de gestão territorial, promovendo um concelho sustentável e de qualidade. Para que tal seja 

conseguido, e para que estes respondam às necessidades efetivas da sua população, a integração 

dos agentes de desenvolvimento nos diferentes processos revela-se um fator essencial a atender. 

Para o FCD – Governança, e para a concretização da presente proposta de revisão ao PDM, 

estudaram-se as oportunidades e as ameaças decorrentes das possíveis alterações que o plano 

permitirá concretizar no território. Pretende-se desta forma analisar os aspetos positivos bem 

como os negativos em resultado da revisão do PDM. 

 
Quadro 5.9.4.1. – Oportunidades e Ameaças resultantes da execução da proposta de revisão do PDM de 
Caminha no que respeita ao FCD – Governança 

Oportunidades Ameaças 
 Desenvolvimento de uma cultura própria por 

participação e informação 
 Dinamização e promoção dos projetos por parte 

da população e dos diferentes agentes de 
desenvolvimento 

 Notoriedade do território 
 Aumento dos índices de qualidade de vida por 

integração dos cidadãos nos processos de 
decisão 

 Fixação populacional 
 Desenvolvimento económico e social 
 Coesão social 
 Aumento da adesão participativa através do 

orçamento participativo 

 Insatisfação populacional 
 População enquanto barreira à 

concretização do desenvolvimento 

 

Nos dias que correm, a integração da governança nos processos participativos e a relação entre a 

autarquia e os cidadãos/instituições/agentes de desenvolvimento em geral reveste-se de extrema 

importância. A promoção de um desenvolvimento alicerçado num planeamento participativo 

que aborde aspetos determinantes para garantir padrões de qualidade de vida, qualidade 
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ambiental e de competitividade nos quais a população se reveja, é fundamental para tornar o 

processo de planeamento eficaz.  

No entanto, poderá existir por parte da população alguma dicotomia na medida em que os 

interesses podem diferir e nestes casos a ação dos agentes poderá ser colocada em causa por 

insatisfação da população. Neste caso, a população poderá constituir-se como uma barreira no 

processo de decisão e comprometer a tomada de decisão e o desenvolvimento económico e 

social previsto para o território. Pelo referido, é de extrema importância a informação e 

sensibilização dos cidadãos bem como o seu esclarecimento. Estes elementos são a força e 

vetores da cidadania, que levam ao desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e 

interventiva, e onde a ação social e responsabilização integra as atividades da sociedade.  

Desta forma, e dado que o Plano em análise integra objetivos que vinculam à participação 

pública e informação, é de esperar um contributo no desenvolvimento de uma cultura própria e 

de agentes de desenvolvimento que efetivem as suas missões. Conseguir-se-á desenvolver neste 

território índices de qualidade de vida elevados os quais serão dinamizadores de fixação 

populacional e de desenvolvimento da região, contribuindo para uma notoriedade de excelência 

do território do concelho de Caminha.  

Por outro lado importa salientar a mais-valia de existir um Orçamento Participativo no 

município de Caminha, que coloca à disposição dos cidadãos a possibilidade de intervenção 

prática na vida do concelho e na gestão da autarquia. 

Todos estes aspetos serão elementos fundamentais para a prossecução das diferentes opções 

estratégicas assumidas na revisão do PDM de Caminha e são o elemento central no contributo 

para a sustentabilidade do território. 

 
 

5.9.5. Diretrizes para Seguimento 

 

As diretrizes para seguimento constituem orientações ou recomendações para se efetivar um 

acompanhamento dos efeitos da proposta de revisão do PDM de Caminha que tenha em vista a 

integração dos princípios da sustentabilidade. Com base nos indicadores identificados, e nos 

efeitos previsíveis que a implementação da proposta de revisão do PDM poderá ter sobre estes, 

foram identificadas medidas de minimização e/ou prevenção dos efeitos bem como de 

monitorização face à execução do mesmo: 

 Estabelecimento de ações de informação, sensibilização e esclarecimento face às 

diferentes temáticas a atender; 
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 Realização de Workshops temáticas para públicos-alvo distintos; 

 Divulgação de atividades garantindo-se que esta é dada a conhecer a toda a população; 

 Dinamização de atividades em parceria com os agentes de desenvolvimento que 

demonstrem a relação entre os decisores e poder local e regional e os cidadãos e 

população em geral; 

 Desenvolvimento de uma cultura de transparência e visibilidade das atividades 

concelhias com proximidade à população. 
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6. Quadro de Governança para a Ação 

 

O quadro de governança para a ação constitui um suporte fundamental para o sucesso do 

processo de implementação da proposta de revisão do PDM de Caminha, uma vez que identifica 

as responsabilidades institucionais dos vários intervenientes na AAE, em todo o processo de 

implementação do próprio Plano. 

Entendendo-se a governança “como o conjunto de regras, processos e práticas relativas ao 

exercício do poder, em relação à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e 

eficácia” (Partidário 2012), pretendeu-se estabelecer um quadro de governança que garanta o 

cumprimento dos objetivos definidos para cada um dos FCD, bem como a concretização das 

diretrizes propostas. 

São assim identificadas as entidades e os agentes com competências específicas na 

operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas na futura implementação do PDM 

em avaliação (Quadro 6.1). 

 
Quadro 6.1. - Quadro de Governança para a Ação 

Entidades Ações 

Agência Portuguesa do 
Ambiente 

- Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da água 
superficial e subterrânea constante no SNIRH. 
- Dar cumprimento ao estabelecido no âmbito do Decreto-Lei n.º 115/2010, 
de 22 de Outubro, mantendo a informação atualizada e disponível. 
- Colaborar na elaboração de estudos sobre a previsão da evolução da linha de 
costa e de estudos para identificar na zona costeira os diferentes tipos de risco 
e tipificar mecanismos de salvaguarda, em articulação com outras entidades. 
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 

Instituto da Conservação 
da Natureza e Florestas, 

IP 

- Manter atualizados e divulgar os relatórios provisórios dos incêndios 
florestais. 
- Disponibilizar informação relativa ao estado de conservação dos valores 
naturais nas Áreas Classificadas. 
- Assegurar a execução das ações necessárias à manutenção em estado de 
conservação favorável dos valores naturais integrados nas Áreas Classificadas 
de acordo com o inscrito no diploma legal que define a missão e atribuições 
do ICNF, I.P (Decreto-Lei n.º 135/2012, de 29 de junho). 

Autoridade Nacional de 
Proteção Civil 

- Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 
- Garantir o acompanhamento na articulação das orientações e das políticas 
regionais de proteção civil com o Plano Municipal de Emergência. 
- Colaborar na informação e divulgação dos riscos de cheias/inundação bem 
como de acidentes graves e sismos.  
- Colaborar na elaboração de estudos sobre a previsão da evolução da linha de 
costa e de estudos para identificar na zona costeira os diferentes tipos de risco 
e tipificar mecanismos de salvaguarda, em articulação com outras entidades. 

Administração Regional 
da Saúde do Norte, IP - Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

Comissão de 
Coordenação e 

Desenvolvimento 
Regional do Norte 

- Colaborar na elaboração de estudos sobre a previsão da evolução da linha de 
costa e de estudos para identificar na zona costeira os diferentes tipos de risco 
e tipificar mecanismos de salvaguarda, em articulação com outras entidades. 
- Desenvolver mecanismos estruturados e permanentes de circulação de 
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Entidades Ações 
informação entre entidades responsáveis pelo ordenamento do território e pela 
proteção civil, a nível regional e local, por forma a articular plenamente o 
ordenamento do território com a prevenção do risco. 
- Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade do ar. 
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 
- Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

Direção Geral do 
Património Cultural 

- Proceder à monitorização e gestão das ações previstas para o 
desenvolvimento e execução do Plano (como entidade que tutela os bens 
classificados)  

Direção Regional de 
Cultura do Norte 

- Proceder à monitorização e gestão das ações previstas para o 
desenvolvimento e execução do Plano (como entidade que tutela o património 
arqueológico) 

GNR – SEPNA - 
Serviço de Proteção da 

Natureza e do Ambiente 

- Garantir a prossecução de ações de fiscalização nas Áreas Classificadas 
presentes no Município de Caminha. 

Câmara Municipal de 
Caminha 

- Desenvolver processos de participação pública. 
- Garantir a execução da solução urbanística do Plano de uma forma integrada 
no suporte biofísico. 
- Colaborar na elaboração de estudos sobre a previsão da evolução da linha de 
costa e de estudos para identificar na zona costeira os diferentes tipos de risco 
e tipificar mecanismos de salvaguarda, em articulação com outras entidades. 
- Elaborar cartas de risco, isoladamente ou em conjunto com outras entidades 
e /ou municípios. 
- Assegurar o programa de monitorização da qualidade da água para consumo 
humano, procedendo a análises periódicas dos parâmetros indicadores da 
qualidade da água 
- Tratar os espaços não edificados e garantir um enquadramento paisagístico 
adequado. 
- Prestar apoio e informação ao nível da procura e oferta de emprego. 
- Promover ações de formação e valorização profissional.  
- Articular com todas as entidades intervenientes no processo de AAE para 
que a implementação das ações previstas no PDM decorram de forma 
sustentável. 
- Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração Ambiental. 
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.  

Valorminho – 
Valorização e 

Tratamento de Resíduos 
Sólidos, SA 

- Garantir e acompanhar a recolha dos resíduos recolhidos de forma seletiva.  

Juntas de Freguesia - Operacionalização de operações de gestão de resíduos. 
- Fomentar diferentes formas de participação pública. 

População em geral - Contribuir para o alcance das metas estabelecidas. 
- Participar ativamente nos processos de consulta pública. 
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7. Orientações para a implementação de um Plano de Controlo 

 

Para que a proposta de revisão do PDM de Caminha apresente uma contribuição efetiva e 

positiva para o desenvolvimento sustentável local, regional e global, foram desenvolvidas 

orientações para a implementação de um Plano de Controlo que visam assegurar a garantia de 

cumprimento das diretrizes de planeamento, de gestão, de monitorização e avaliação, na fase de 

execução do plano. Nestas orientações encontram-se incluídas a maioria das medidas 

preconizadas anteriormente, na fase de avaliação de cada um dos FCD analisados. 

Neste contexto, as orientações para a implementação de um Plano de Controlo inserem-se na 

Fase de Seguimento do processo da AAE, uma vez que pretendem acompanhar o ciclo de 

planeamento, programação e execução do PDM de Caminha.  

Para cada um dos indicadores, foram definidas medidas de gestão ambiental a desenvolver 

durante a execução do Plano, que permitirão ao município atingir as metas de sustentabilidade 

que profetizou, alcançando deste modo as metas definidas em documentos estratégicos. 

Importa que a aplicação das orientações definidas seja monitorizada através dos indicadores de 

avaliação estratégica previamente selecionados, com o objetivo de garantir a eficácia e 

eficiência na execução do Plano.  

Tendo em conta o referido no Artigo 11.º da Diretiva 2001/42/CE, de 25 de Junho, e no Artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio), os resultados do previsto no Plano de Controlo deverão ser 

atualizados com uma periodicidade mínima anual pela entidade responsável pela elaboração do 

Plano (Câmara Municipal de Caminha), serão divulgados pela entidade referida através de 

meios eletrónicos e posteriormente remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente. 

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

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

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

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

momento a uma revisão do Plano de Controlo da fase de seguimento. 
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A Figura 7.1 resume e identifica as etapas que devem ser seguidas durante a Fase de 

Seguimento do Plano. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.1. - Esquema concetual das etapas que constituem o Plano de Controlo da Fase de Seguimento 

 

O Quadro 7.1 apresenta os objetivos de sustentabilidade, os indicadores considerados 

pertinentes para a fase de acompanhamento e seguimento das diferentes fases de implementação 

da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha, e define as medidas de gestão 

ambiental a desenvolver. 

Não 

Definição de Medidas e Metas 
para cada indicador 

Desenvolvimento das 
Medidas previstas  

Adição e/ou ajuste de Medidas 

Revisão 

Sim 

Alcance 
das 

Metas 
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Quadro 7.1. – Orientações para a implementação do Plano de Controlo: Indicadores de sustentabilidade e medidas de gestão ambiental  
FCD Objetivos de sustentabilidade Critério Indicadores Medidas 
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Ordenamento do Território 

 Fomentar o desenvolvimento sustentável, 
através da organização espacial do território 

 
 Incentivar processos de regeneração e 

requalificação urbana 
 
 Promover a criação de centralidades urbanas 
 
 Modificar a vulnerabilidade das zonas 

sujeitas a inundação 

Dinâmica populacional 

População Residente 
- Criar condições para a fixação da população no concelho, 
nomeadamente a população em idade ativa 

População residente por grupos 
etários 
Densidade Populacional 

Uso do Solo 

Solo Rústico - Promover um equilibrado e estruturado ordenamento do solo 
rústico e do solo urbano 
- Promover o correto ordenamento e gestão das UOPG, através 
da realização de Projetos, Planos de Pormenor ou Áreas de 
Reabilitação Urbana. 
- Garantir o cumprimento do estabelecido no regulamento de 
todos os Planos de Pormenor criados para a concretização das 
UOPG previstas. 
- Relativamente às UOPG previstas, todas as situações de risco 
que se verifiquem deverão ser salvaguardadas através da 
criação/implementação de medidas que terão de ser previstas e 
cauteladas nos respetivos Instrumentos de Execução (quer nos 
Planos de Pormenor, nos Projetos ou nas Áreas de Reabilitação 
Urbana), de forma a inverter possíveis conflitos verificados. 

Solo Urbano 
UOPG 
Taxa de execução do solo 
programado 
Percentagem de reclassificação 
do solo rústico em solo urbano 

Organização espacial do 
território 

Planos Municipais de 
Ordenamento do Território 

Reabilitação/Requalificação 
Urbana 

Programas de Ação de 
Reabilitação Urbana 

 Promover um correto ordenamento biofísico 
e paisagístico, tendo em conta as 
condicionantes existentes 

Ordenamento biofísico e 
paisagístico (Classes de 
espaços e Condicionantes 
existentes no território) 

Espaços naturais  

- Preservar e valorizar as áreas naturais, nomeadamente os 
ecossistemas ribeirinhos 
- Sensibilizar a população para a conservação e valorização do 
património natural e edificado do concelho 

Estrutura Ecológica Municipal - Definir e valorizar a Estrutura Ecológica Municipal 
Reserva Ecológica Nacional  

- Salvaguardar, Preservar e Valorizar cada um dos Subsistemas 
que integram a REN 

Percentagem de Reserva 
Ecológica Nacional com 
ocupações compatíveis 
Espaço Agrícola 

- Salvaguardar os Solos Agrícolas em especial os classificados 
como integrantes da RAN 

Reserva Agrícola Nacional  
Percentagem de Reserva 
Agrícola Nacional utilizada para 
fins não agrícolas 
Rede Natura  - Preservar e valorizar as áreas pertencentes à Rede Natura 
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FCD Objetivos de sustentabilidade Critério Indicadores Medidas 
- Sensibilizar a população para a conservação e valorização do 
património natural do concelho 

Espaço Florestal - Promover a proteção e valorização da área florestal 
- Promover o ordenamento e proteção da floresta de acordo com 
as orientações do PROF-AM e do PMDFCI 

Regime Florestal 
Faixas de Gestão de 
Combustível 
Espaço Agrícola  - Promover o ordenamento do espaço agrícola 

 Melhorar e potenciar o quadro das 
acessibilidades intraconcelhia 

 Garantir a mobilidade para todos 
Acessibilidades  

Rede Viária 

- Promover um correto ordenamento, gestão e manutenção da 
Rede Viária e dos transportes coletivos intra e interconcelhia  
- Promover uma correta gestão da rede ferroviária e fluvial e das 
ligações intra e interconcelhia existentes 
- Garantir, quer nos espaços públicos, quer nas estruturas 
edificadas, condições de acessibilidade adequadas que se 
enquadrem e respondam aos desafios da “acessibilidade para 
todos”. 

Rede Ferroviária 
Rede Fluvial 
N.º de vias intervencionadas 
Taxa de execução de novas 
vias propostas 
Transportes Coletivos 
Evolução do número de 
utilizadores da rede de 
Transportes Coletivos 
N.º de estacionamentos 

Competitividade de Desenvolvimento Regional 

 
 Aumentar a competitividade e atratividade 

do município no contexto regional 
 

 Criar condições para a atração e fixação de 
novas empresas, inovadoras e competitivas 
no contexto regional 

 
 Fomentar o desenvolvimento sustentável, 

racionalizando e qualificando os espaços 
para a implantação e desenvolvimento de 
atividades económicas 

Atratividade empresarial 

Espaços de Atividades 
Económicas 

- Promover o correto ordenamento e gestão das áreas destinadas 
a espaços empresariais e industriais, tendo em conta a legislação 
que se possa aplicar de acordo com as indústrias a implantar 
- Promover a definição de espaços públicos e espaços verdes 
qualificados 

Taxa de ocupação dos espaços 
de atividades económicas 

Serviços instalados nos espaços 
de Atividades económicas 

- Promover a oferta de espaços empresariais atrativos e com 
soluções ambientalmente sustentáveis, oferecendo todas as 
infraestruturas ambientais e tecnológicas disponíveis 

Dinâmica Empresarial e 
Económica 

Atividades económicas 
instaladas no concelho 

- Promover políticas seletivas e diversificadas de atração e de 
fixação de novas atividades económicas 

N.º de empresas instaladas em 
Espaços de Atividade económica 

- Promover e incentivar a instalação de empresas, 
nomeadamente empresas que possam ser consideradas exemplos 
e referências, quer do ponto de vista ambiental, quer da 
implementação de práticas de eficiência energética e do uso da 
água 
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FCD Objetivos de sustentabilidade Critério Indicadores Medidas 

 Criar novos postos de emprego, diminuindo 
a taxa de desemprego 

Nível de Empregabilidade e 
formação profissional 

População residente, segundo a 
qualificação académica 

- Promover ações de qualificação e formação profissional e em 
especial direcionada para a população ativa desempregada 

Evolução da população ativa por 
sector de atividade 

- Promover a qualificação da população ativa desempregada 
- Promover o desenvolvimento de projetos que envolvam as 
principais unidades empresariais locais e os principais polos de 
conhecimento 
- Promover o aumento da taxa de emprego e de formação 
profissional 
- Criar condições para a existência de mais emprego no concelho 
- Criar condições para a fixação de empresas no concelho 
- Promover ações de Formação Profissional orientada para as 
áreas mais carenciadas de emprego 

Taxa de Atividade 
Taxa de Desemprego 

Estruturas de apoio à formação 
profissional 

Qualidade de Vida 
 Melhorar a qualidade de vida dos habitantes 

do concelho 
 Conservar e valorizar a biodiversidade e o 

património natural do concelho 

Lazer/Valorização 
paisagística e ambiental 

Lista de intervenções de 
valorização 
paisagística/ambiental 

- Criar o roteiro de sítios com interesse ambiental e paisagístico 
do município 

 Qualificar o Espaço Público Espaço Público Lista de projetos/intervenções de 
qualificação no espaço público 

- Promover uma correta utilização e gestão do espaço público, 
qualificando-o e tornando-o atrativo e de fácil uso e acesso, pela 
generalidade da população 

 Qualificar a rede de Equipamentos de 
Utilização Coletiva 

Equipamentos de utilização 
coletiva 

Equipamentos de utilização 
coletiva  

- Promover uma correta gestão e utilização destes equipamentos 
integrando-os numa rede de espaços e percursos públicos que 
permitam a sua articulação 
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Conservação da Natureza, Biodiversidade e Paisagem 

 Manter a biodiversidade, evitando perdas 
irreversíveis em áreas classificadas 

Manutenção do Património 
Natural e Biodiversidade 
em áreas do SNAC 

Área do município integrada no 
Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas 

- Fomentar a implementação de ações de monitorização do 
estado de conservação das espécies e dos habitats existentes 
- Fomentar a implementação de ações de conservação das 
espécies e dos habitats prioritários sempre que, 
fundamentadamente pelo seu estado de conservação se justifique 
- Fomentar a elaboração e implementação de um Plano de 
Gestão para o SIC “Rio Minho”, SIC “Litoral Norte”, SIC 
“Serra de Arga” e ZPE do “Estuário dos rios Minho e Coura”, 
integrando as orientações de gestão específicas para espécies e 
habitats destes SIC’s e da ZPE, referidas no Plano Sectorial da 

 Reabilitação de habitats e de espécies em 
áreas classificadas 

 Assegurar a gestão sustentável de locais 
chave para a conservação de determinadas 
espécies, bem como dos processos 
ecológicos associados em áreas classificadas 

Espécies ameaçadas e protegidas 

Habitats  
Espécies e habitats alvo de 
orientações de gestão com 
ocorrência no Município  

 Evitar prejuízos em áreas classificadas, sítios Número de ações e área objeto 
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FCD Objetivos de sustentabilidade Critério Indicadores Medidas 
geológicos e sobre espécies protegidas de intervenções de gestão ativa 

em espaços classificados 
Rede Natura 2000 

Planos de gestão e ações de 
conservação de espécies e 
habitats  

 Controlar a proliferação de espécies não 
indígenas invasoras 

Valorização do património 
natural em áreas do SNAC 

Ações de fiscalização 
- Promover uma fiscalização coadjuvada com componente de 
sensibilização para a preservação dos valores em causa e do 
reconhecimento dos fatores de ameaça que sobre eles recaem 
- Promover ações de controlo das espécies não indígenas 
invasoras 

Áreas de distribuição das 
espécies não indígenas invasoras 

Área abrangida por ações de 
controlo de espécies não 
indígenas 

 Recuperação de situações de passivo 
ambiental 

Concretização das propostas de 
recuperação de áreas degradadas 

 
- Elaborar um programa de valorização do património natural e 
paisagístico enquadrado em rotas, percursos e redes de 
atividades e de acontecimentos 
- Fomentar o planeamento e execução de programas de 
sensibilização ecológica e de ações de educação ambiental 
- Fomentar o planeamento e execução de programas de turismo 
de natureza sustentáveis, suportados em trilhos de interpretação 
devidamente equipados e sinalizados 
- Promover a divulgação do património natural e paisagístico 
 

 Promover a valorização e assegurar a 
conservação do património natural, e 
paisagístico, em áreas classificadas 

Centro de interpretação da 
natureza 
Trilhos de interpretação 
devidamente equipados e 
sinalizados 

Dinâmicas de turismo de 
natureza 

Estrutura Ecológica Municipal 
 
 

 Favorecer o contínuo natural de suporte 
biofísico à biodiversidade 

 Garantir a proteção e conservação dos 
recursos hídricos 

 Área marginal sujeita a 
proteção/requalificação 

 
 

Promoção do contínuo 
natural através da 
delimitação da Estrutura 
Ecológica Municipal 

Áreas/sistemas biofísicos 
integrados em espaços de EEM 

 
- Promover ações de conservação dos sistemas biofísicos, e dos 
elementos, que integram a EEM 
- Promover a reflorestação com espécies autóctones de reduzida 
combustibilidade nos espaços que compõem a EEM 
- Garantir a promoção da salvaguarda da qualidade ecológica 
dos sistemas hídricos e dos ecossistemas ribeirinhos e do litoral 
- Promover a proteção dos leitos e respetivas margens das linhas 
de água, pela verificação da necessidade de obras de 
manutenção e de limpeza de margens, de forma a impedir a sua 
degradação ou, se esta já existir, a sua requalificação 

Categorias/Sistemas que 
compõem a Estrutura Ecológica 
Municipal 
Ações de recuperação do estado 
da Galeria ripícola 

Ações de recuperação da floresta 
com espécies autóctones 
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FCD Objetivos de sustentabilidade Critério Indicadores Medidas 
Gestão e Valorização da Conservação da Floresta 

 Promover a gestão sustentável e a 
conservação da floresta 

 Fomentar oportunidades de fruição 
sustentável em áreas naturais florestadas 

Promoção da gestão 
sustentável da floresta  

Área florestal arborizada por 
espécie e matos 

- Implementação de Planos de Gestão Florestal  
- Promover ações de conservação das áreas florestais 

Zonas de Intervenção Florestal 

Planos de Gestão Florestal 

Equipamentos florestais de 
recreio 
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Resíduos 

 Promover uma política adequada de gestão 
de resíduos 

Destino final dos resíduos 
produzidos 

Produção de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

- Monitorizar os resíduos valorizáveis e os que vão para aterro 
- Melhorar o sistema de recolha de resíduos indiferenciados 
- Valorizar os resíduos recicláveis (Papel/cartão, vidro e 
embalagens) produzidos pelos grandes produtores (Escolas, 
comércios, indústrias, serviços e infraestruturas municipais)  

- Promover e incrementar melhores condições para o destino 
adequado dos resíduos passíveis de reciclagem, criando novas 
infraestruturas como pontos para recolha de óleos usados (para 
eletrodomésticos de pequena dimensão) 
- Promover a compostagem doméstica, nomeadamente nas 
freguesias rurais 
- Erradicar possíveis depósitos ilegais de resíduos existentes 
- Promover ações de sensibilização relativas à implementação de 
boas práticas de gestão de resíduos sólidos urbanos no âmbito da 
recolha seletiva e promoção da redução, reutilização e 
reciclagem dos resíduos produzidos 

Valorização de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Ações de 
educação/sensibilização na área 
dos resíduos 

Áreas afetadas por descargas 
ilegais/acumulação de resíduos 

Investimento municipal ao nível 
da gestão de resíduos 

 
- Promover um investimento adequado ao nível da recolha 
seletiva de resíduos sólidos urbanos, quando tal se considerar 
necessário 
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Água 

 Garantir a proteção e conservação dos 
recursos hídricos 

Poluição da 
água/Contaminação dos 
recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos 

Qualidade da água superficial e 
subterrânea 

- Desenvolver, em articulação com o POOC Caminha-Espinho, 
um sistema de qualificação das praias consideradas estratégicas 
por motivos ambientais ou turísticos, definindo critérios de 
ocupação sustentável nas suas envolventes 
- Garantir a preservação da faixa de proteção das linhas de água 
de modo a garantir a qualidade da água do meio 
- Garantir o condicionamento dos usos do solo em áreas 
diretamente ligadas aos recursos hídricos, promovendo a sua 
valorização 
- Promover ações de sensibilização de preservação dos recursos 
hídricos, assim como ações de sensibilização relativas à 
implementação de boas práticas de gestão dos recursos hídricos 

Número de descargas ilegais 
detetadas nas linhas de água 
 
Número de locais de descarga 
ilegal 

Investimento municipal ao nível 
da preservação dos recursos 
hídricos superficiais e 
subterrâneos 

- Promover um investimento adequado ao nível da preservação 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quando tal se 
considerar necessário 

 Garantir serviços adequados de 
abastecimento de água para consumo 
humano 

Infraestruturação ao nível 
do abastecimento de água 

Consumo de água  

- Assegurar o uso racional e eficiente da água 
- Promover ações de sensibilização relativas à poupança de água 
- Estabelecer um programa de monitorização do consumo de 
água 

População servida por sistemas 
de abastecimento de água para 
consumo 

- Assegurar a qualidade e quantidade da água para consumo 
humano 
- Assegurar que a população afeta à área territorial abrangida 
pelo PDM é servida por sistemas de abastecimento de água 
- Efetuar obras diversas ao nível do sistema de abastecimento de 
água para consumo humano, sempre que necessário (substituição 
de condutas de água e construção de depósitos de água) 
- Monitorização contínua de todos os componentes que fazem 
parte do sistema de abastecimento 

Cumprimento dos padrões 
de qualidade da água para 
abastecimento público 

Análises realizadas à água 
tratada cujos resultados 
estejam de acordo com a 
legislação 

 Garantir serviços adequados de drenagem e 
de tratamento de águas residuais 

Infraestruturação ao nível 
da drenagem e tratamento 
de águas residuais 

População servida por sistema 
de drenagem e tratamento de 
águas residuais 

- Assegurar que a população afeta à área territorial abrangida 
pelo PDM é servida por sistemas de drenagem e de tratamento 
de águas residuais 
- Assegurar que os sistemas de drenagem e de tratamento de 
águas residuais se encontram a funcionar de forma adequada Investimento municipal ao 
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nível da gestão das águas 
residuais 

- Promover a renovação gradual das redes de saneamento 
- Corrigir as situações que potencialmente ponham em risco a 
saúde pública ou que sejam danosas para o meio ambiente, 
implementando as medidas/ações/intervenções que conduzam a 
uma percentagem de pelo menos 99% de resultados que estejam 
em conformidade com a legislação, relativamente ao número 
total de análises realizadas à qualidade da água 
- Implementar medidas de erradicação de descargas de efluentes 
sem tratamento adequado de sistemas unitários, de sistemas 
separativos domésticos e de sistemas separativos pluviais 
- Implementar medidas de minimização de afluências pluviais 
aos sistemas unitários e aos sistemas separativos domésticos 

 Promover uma gestão eficiente das águas 
pluviais e residuais 

Gestão eficiente das águas 
residuais 

Águas pluviais afluentes aos 
sistemas de drenagem de águas 
residuais 

Percentagem de água (residual 
tratada, bruta e de consumo 
humano) usada na rega 

- Promover ações que visem a utilização eficiente e racional da 
água 
- Nos edifícios públicos, substituição ou adaptação de torneiras 
convencionais (lavatórios, etc) por dispositivos mais eficientes e 
com menor caudal de água (torneira com redutor de caudal, com 
dispositivo arejador, com fecho automático, etc)1 
- Adequação de procedimentos na lavagem de pavimentos 
(utilização de mangueiras com dispositivos de controlo de 
caudal na extremidade de modo a permitir o rápido corte ou 
diminuição de caudal sem ter de se efetuar deslocação à torneira 
de alimentação do sistema)1 
- Utilização de limpeza a seco de pavimentos - substituição 
(parcial) de lavagem de pavimentos com água (mangueira), por 
métodos de limpeza a seco (vassoura / varredura automática) 1 
- Realização de manutenção periódica dos sistemas de rega de 
forma a eliminar fugas1 
- Programação da altura da rega (antes das 8h00 e depois das 
18h00), de forma a evitar perdas1 
- Selecionar espécies vegetais autóctones com resistência à seca 
e eliminar periodicamente espécies infestantes1 
- Efetivação da rega somente quando necessário (eventual 
instalação de sensores)1 
- Substituição de sistemas de rega menos eficientes por sistemas 

 Promover um consumo eficiente e racional 
do recurso água Uso eficiente da água 

Perdas no sistema de 
abastecimento 

Intervenções qualitativas de 
promoção do uso eficiente da 
água  
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FCD Objetivos de sustentabilidade Critério Indicadores Medidas 
de rega de baixo consumo (no caso de zonas relvadas – sistema 
de aspersão, no caso de jardins – sistema gota-a-gota)1 
- Limitação ou proibição de utilização de água do sistema 
público de abastecimento, na lavagem de pavimentos, em jardins 
e similares, em piscinas, lagos, espelhos de água, campos 
desportivos campos de golfe e outros espaços verdes de recreio, 
em períodos de escassez1 
- Promover ações de sensibilização de poupança de água 

Ruído 

 Assegurar a emissão de níveis de ruído que 
não perturbem a saúde humana e o bem-estar 
das populações 

Poluição sonora 

População exposta a níveis 
sonoros superiores aos limites 
legais 

- Elaboração de Planos municipais de Redução de Ruído nas 
zonas sensíveis ou mistas com ocupação exposta a ruído 
ambiente exterior superior ao legalmente estabelecido (RGR) 
- Fiscalizar o cumprimento das normas previstas no 
Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Reclamações por 
incomodidade sonora 
Planos de redução de ruído 
Investimento ao nível da 
proteção do ruído 

- Promover um investimento adequado ao nível da proteção de 
ruído, quando tal se considerar necessário 

Ar 

 Assegurar uma gestão adequada da qualidade 
do ar que salvaguarde a saúde pública 

 Contribuir para a redução da poluição 
atmosférica 

 Contribuir para a diminuição das emissões de 
gases com efeito de estufa 

Poluição atmosférica / 
Contaminação do ar e 
cumprimento dos requisitos 
legais 

 
Qualidade do ar 
 - Promover um conjunto de ações que visem diminuir a emissão 

de GEE e controlar a emissão de poluentes para a atmosfera, 
nomeadamente a utilização de meios de transporte mais 
sustentáveis (nomeadamente a ciclovia) 
- Assegurar o cumprimento dos valores-limite estipulados para 
os poluentes regulamentados 

Dias com parâmetros de 
qualidade do ar acima dos 
limites 
Número de empresas sujeitas ao 
Comércio Europeu de Licenças 
de Emissão 
Investimento ao nível da 
proteção da qualidade do ar 

- Promover um investimento adequado ao nível da proteção da 
qualidade do ar, quando tal se considerar necessário 

Projetos com adoção de soluções 
que tenham em vista a 
mobilidade sustentável 

 
- Fomentar a multimodalidade nas deslocações urbanas, isto é, o 
incentivo à transferência do modo de transporte individual para 
os modos de transportes coletivo, pedonal e ciclista 
- Fomentar a utilização dos transportes coletivos 
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Energia 

 Promover o aumento da eficiência energética  
 Utilização racional de energia 
 Promover a utilização de fontes de energia 

renovável 

Matriz energética Consumo de energia (energia 
elétrica e gás natural) 

- Fomentar a implementação de sistemas industriais mais 
eficientes do ponto de vista energético em edifícios e espaços 
públicos 
- Fomentar a implementação de sistemas de gestão de energia, 
através da avaliação de consumos em edifícios e espaços 
públicos 
- Fomentar a racionalização e utilização de energia 
nomeadamente quando se verificar a necessidade de 
cumprimento do Regulamento de Gestão do Consumo de 
Energia (RGCE) 
- Fomentar investimentos na área das energias renováveis 
- Promover a introdução de veículos movidos a energias 
alternativas 
- Promover ações de sensibilização junto da população relativas 
à alteração de comportamentos e ao combate ao desperdício dos 
usos de energia em todas as suas vertentes, fomentando uma 
alteração de hábitos, essencial para garantir o bem-estar das 
populações, a competitividade da economia e a qualidade do 
ambiente 
 

Eficiência energética Projetos com adoção de soluções 
de eco-eficiência energética 

Adesão à produção de 
energia através de fontes 
renováveis 

Produção de energia, a nível 
local, através de recursos 
renováveis 
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Desenvolvimento Turístico 

 Estruturar e Infraestruturar Espaços 
Vocacionados para Atividades Turísticas 

 Definir espaços atrativos que permitam a sua 
utilização para práticas de lazer 

 Incentivar a prática do turismo sustentável 
aproveitando o potencial do património 
natural e paisagístico 

 Promover o desenvolvimento do turismo 
através da criação de sinergias entre os 
diferentes agentes  

Qualificar a rede de 
Infraestruturas e 
equipamentos de cariz 
turístico 

Áreas com Aptidão Turística  
- Manter/Requalificar e Definir Percursos Pedestres e/ou Pistas 
Cicláveis que potenciem a promoção e a conservação dos 
sistemas naturais 
- Promover a correta gestão e definição de espaços naturais 
- Promover iniciativas de sensibilização da população para a 
preservação dos espaços verdes de recreio e de lazer 
- Definir uma estratégia de desenvolvimento turístico, de recreio 
e lazer para o concelho 
- Promover uma correta gestão e utilização das infraestruturas e 
equipamentos de turismo e lazer, integrando-os numa rede de 
espaços e percursos públicos que permitam a sua articulação 
 

Percursos Pedestres /Pistas 
cicláveis 
Unidades de Alojamento 

Praias Marítimas e Fluviais 

Outras infraestruturas e 
equipamentos de turismo e lazer 
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Património Natural e Cultural 

 Promover a valorização do património 
histórico e cultural 

 Conservar e valorizar o património cultural e 
edificado do concelho 

 Conservar e valorizar o património natural 
do concelho 

Preservação/Valorização do 
Património Cultural e 
Natural 

Imóveis Classificados e 
inventariados 

- Estabelecer boas práticas para a conservação do património 
cultural 
- Definir uma estratégia de desenvolvimento do turismo 
sustentável para o município que envolva estratégias de 
animação ao nível cultural e de promoção do património 
arquitetónico e arqueológico 
- Criar uma rede de sítios e de acontecimentos com interesse 
para o turismo, o recreio e o lazer 
- Criar o roteiro de sítios com interesse ambiental e paisagístico  
- Promover o turismo de natureza e o turismo rural como 
atividade diferenciadora e promotora do desenvolvimento 
sustentável 
- Desenvolvimento de campanhas de comunicação que 
divulguem as ofertas turísticas do concelho, através do recurso a 
multimédia e redes sociais interativas 
- Promover as tradições e os costumes populares do município 

Sítios Arqueológicos 

Circuitos históricos e culturais 

Atividades de Turismo de 
Natureza/Turismo Rural1 

Lista de intervenções de 
valorização 
paisagística/ambiental 
Eventos culturais 

R
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Incêndio 

 Prevenir a ocorrência de incêndios florestais 
e em edifícios 

 Aumentar a resiliência do território aos 
incêndios florestais 

 Prevenção da elevada impermeabilização do 
solo 

 Manter práticas adequadas de utilização e 
conservação do solo 

 Reduzir a influência dos incêndios na saúde 
pública e nos ecossistemas 

Recursos florestais 
Riso de incêndio 
 
Edifícios e estado de 
conservação 

Área ardida - As estabelecidas no PMDFCI de Caminha 
 - Assegurar o cumprimento do estabelecido no Regulamento do 
PDM de Caminha no que reporta às condições de edificabilidade 
em espaço florestal 
- Garantir a dinamização das atividades dos serviços de proteção 
civil nos domínios da sensibilização e informação 

Número de ocorrências de 
incêndio florestal 

Número de ocorrências de 
incêndios urbanos 

Meios de prevenção e 
socorro 

Agentes de proteção civil e 
outras entidades envolvidas no 
combate a incêndios - Garantir a existência de corporações de bombeiros que 

respondam às necessidades Meios e verbas concedidas às 
corporações de bombeiros 
existentes no concelho  

Estratégias de minimização 
de ocorrência de incêndios 

Levantamento dos edifícios de 
categoria de risco 3 e 4 do RJ-
SCIE 

- Garantir a identificação e levantamento das necessidades de 
cumprimento no RJ-SCIE para os edifícios das categorias de 
risco 3 e 4 
- Garantir o cumprimento do Regime Jurídico da Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE) e legislação 
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complementar 

Número de ações/programas 
previstos nos Eixos Estratégicos 
do PMDFCI de Caminha 
cumpridos 

- As estabelecidas no PMDFCI de Caminha  
- Garantir a dinamização das atividades do gabinete técnico 
florestal 

Cheias 

 Aumentar os níveis de proteção no solo Grau de impermeabilização Área impermeabilizada 

- Garantir o cumprimento de boas práticas de proteção do solo e 
dos ecossistemas no que se refere a solos com caraterísticas 
passíveis de inundação, em fase de construção e de seguimento 
de projetos 
- Promoção da salvaguarda de ocupações ou atividades em zonas 
de cabeceiras de linhas de água que prejudiquem a infiltração 
das águas e acelerem o escoamento superficial  

 Diminuir a possibilidade de ocorrência de 
cheias/inundação dentro do perímetro 
urbano 

 Manter e recuperar processos ecológicos 
chave 

Situações de cheias ou 
inundação 

Ocorrência de cheias/inundação - Garantia das condições de adequado funcionamento hidráulico 
e hidrológico dos cursos de água em situação de leito normal ou 
de cheia 
- Sempre que se esgotarem as possibilidades de adoção de 
medidas não estruturais deverá ser estudada a viabilidade técnica 
e económica da minimização dos efeitos das cheias e inundações 
através da adoção de medidas estruturais, nomeadamente bacias 
de retenção, laminagem de cheia e diques de proteção 
- Salvaguardar que as zonas ameaçadas pelas cheias delimitadas 
no âmbito da REN, se articulam com as demarcadas no âmbito 
do Plano Municipal de Emergência 
- Garantir a dinamização das atividades dos serviços de proteção 
civil nos domínios da sensibilização e informação 
- Garantir o cumprimento de boas práticas de conservação e 
preservação do solo em fase de construção e seguimento de 
projetos 

Áreas inundáveis 

Efeitos da ocorrência de 
cheias e inundações sobre 
bens materiais  

Uso do solo em zonas 
inundáveis  
Edifícios sensíveis em áreas de 
risco de cheia/inundação 
Zonas densamente povoadas 
em áreas com risco de 
cheia/inundação 

Medidas de defesa contra risco 
de cheia implementadas 

Movimentação de vertentes 

 Manter práticas adequadas de utilização e 
conservação do solo Características do solo Uso do solo em áreas com risco 

de erosão 

- Garantir o cumprimento de boas práticas de conservação e 
preservação do solo em fase de construção e seguimento de 
projetos. 
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 Aumentar os níveis de proteção do solo 
 Manter e recuperar processos ecológicos 

chave 
 Diminuir a probabilidade de ocorrência de 

erosão 
 Minimizar a ocorrência de acidentes 

geomorfológicos 
 Diminuir a população em áreas sensíveis a 

deslizamento de vertentes 

Eventos de erosão 

Elaboração de cartografia de 
risco 

- Controlar os processos de erosão fluvial através da manutenção 
e/ou promoção da vegetação ripícola, entre outros processos. 
- Assegurar a conservação do solo, a manutenção do equilíbrio 
dos processos morfogenéticos e pedogenéticos, a regulação do 
ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em 
detrimento do escoamento superficial e a redução da perda do 
solo com colmatação dos solos a jusante e assoreamento das 
massas de água. 
- Garantir o estabelecido no PMDFCI de Caminha no que se 
refere à reflorestação. 

Ocorrência de erosão 

Medidas de contenção face à 
ocorrência de erosão 

Número de pessoas vulneráveis 

Sismicidade 

 Prevenir as consequências provocadas por 
um sismo Ocorrência de sismo 

Intensidade sísmica do 
concelho - Elaborar a cartografia de risco sísmico para o concelho Elaboração de cartografia de 
risco sísmico do concelho 
Ações de 
sensibilização/divulgação 
sobre procedimentos de 
atuação face à ocorrência de 
sismos 

- Estabelecer e monitorizar a implementação de um plano de 
sensibilização sobre regras de atuação face à possibilidade de 
ocorrência de sismos 
- Garantir a dinamização das atividades dos serviços de proteção 
civil nos domínios da sensibilização e informação 

Erosão costeira    

 Diminuir a população em áreas vulneráveis 
à erosão costeira 

 Identificação de áreas costeiras ameaçadas 
por cheias do Mar 

 Avaliação do recuo da faixa costeira bem 
como das medidas de proteção já 
implementadas 

 Avaliação das ocupações existentes e 
medidas de requalificação propostas e a 
implementar 

Orla Litoral 

Número de pessoas vulneráveis  - Assumir como princípio de ordenamento do território que a 
zona costeira é um espaço tampão ao qual deverá, sempre que 
possível, estar associado um estatuto non aedificandi, como 
mecanismo de salvaguarda fundamental para a maioria das 
situações de risco e para os troços de maior vulnerabilidade na 
zona costeira2 
- Interditar novas construções na margem do mar, à exceção de 
equipamentos e infraestruturas de apoio balnear e marítimas 
admitidas nos planos especiais aplicáveis2 
- Interditar novas construções na orla costeira em áreas sujeitas a 
fenómenos de erosão costeira, incluindo as vulneráveis a 
inundações e galgamentos marinhos2 
- Conter o alastramento da ocupação urbana e edificada em 
mancha contínua ao longo da zona costeira, acautelando a 

Número de edificações 
vulneráveis 
Avaliação do recuo da linha de 
costa 

Recuperação de zonas de risco 
fora da margem do mar  
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existência e a continuidade de áreas naturais, agrícolas ou 
florestais entre as áreas urbanizadas, e adotando, no 
ordenamento do uso do solo nesta faixa2 
- Interditar ou restringir fortemente a impermeabilização do solo 
e qualquer tipo de construção fixa em áreas de drenagem natural 
situadas na zona costeira2 
- Promover estudos de avaliação das capacidades de carga da 
faixa litoral compatíveis com os valores em presença a 
preservar, tendo em vista um ordenamento preventivo do 
desenvolvimento das atividades turística2 

Acidentes Industriais 

 Prevenir a ocorrência de derrames para o 
solo e para os recursos hídricos 

 Prevenir a ocorrência de situações de 
explosão 

 Minimizar os efeitos na população exposta à 
ocorrência de acidentes industriais 

 

Situações de derrame 
 
Solo contaminado 
 
Avaliação da contaminação 
de aquíferos 

Número de ocorrências de 
derrame 

- Garantir o cumprimento do estabelecido no PME e no 
Regulamento de Planos de Pormenor 
- Garantir o cumprimento de boas práticas de conservação e 
preservação do solo e das águas subterrâneas em fase de 
construção e seguimento de projetos 
- O regulamento do Plano de Pormenor que irá concretizar a 
UOPG14 deverá contemplar medidas que minimizem possíveis 
impactos na capacidade de carga dos aquíferos locais e que 
previnam a erosão das margens e o transporte de inertes que 
poderão pôr em causa o normal escoamento do caudal ao longo 
do rio e contribuir para o assoreamento a jusante, 
- O regulamento dos Planos de Pormenor que irão concretizar a 
UOPG15 – Areia e a UOPG 16 – Zona Empresarial de Argela., 
deverão contemplar medidas de controlo da contaminação de 
aquíferos nas zonas com maior probabilidade de ocorrência de 
derrames, nomeadamente a jusante destas zonas industriais. 
- Assegurar que, nos casos de instalação de atividades de 
carácter perigoso (nomeadamente as da Diretiva SEVESO) ou 
insalubre a que legalmente corresponda a constituição de áreas 
envolventes de proteção impeditivas ou fortemente 
condicionadoras da edificação ou dos usos, tal instalação só 
possa ser autorizada em prédios cuja dimensão permita que neles 
fiquem totalmente contidas as referidas áreas de proteção2 

 

Área de terreno afetada em 
resultado de ocorrência de 
derrame 
Número de acidentes com 
transporte de matérias 
perigosas 

Situações de explosão Número de ocorrências de 
explosão 
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Prevenção de acidentes 
graves 
Estratégias de 
minimização face à 
ocorrência acidentes 
industriais 

Estabelecimentos abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 
de 5 de Agosto, por 
classificação de perigosidade - Aquando da publicação da respetiva portaria, garantir a, 

definição e implementação das distâncias de segurança exigidas 
para os estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015 de 5 de Agosto bem como a adoção de medidas 
técnicas complementares quando assim for o caso 

Área ocupada por 
estabelecimentos abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 
de 5 de Agosto 
Densidade populacional nas 
áreas condicionadas 
Distâncias de segurança 
Estabelecimentos abrangidos 
pela Diretiva PCIP 

- Identificação dos estabelecimentos abrangidos pela diretiva 
PCIP. 

G
ov

er
na

nç
a 

 Definir critérios, suficientemente flexíveis, 
que permitam acolher o desenvolvimento do 
concelho sem comprometer o equilíbrio 
funcional 

Agentes locais envolvidos 

Número de e tipologias de 
agentes envolvidos.  

- Incentivar a participação pública 
- Promover a informação e sensibilização dos cidadãos 
- Divulgar as ações e atividades a realizar 
- Promover ações em parceria com os agentes de 
desenvolvimento 
- Incentivar a agilização da missão dos agentes de 
desenvolvimento 
- Integrar os agentes locais nas ações e atividades da 
responsabilidade da autarquia 
- Disponibilizar uma alocação no site da Câmara Municipal para 
divulgação dos agentes de desenvolvimento presentes no 
território 
- Dar continuidade ao Orçamento Participativo promovido pelo 
município 

Graus de influência dos agentes 
na decisão e sua evolução. 

 Proporcionar maior visibilidade e 
protagonismo interno e externo à sub-região 
e aos agentes locais, estimulando formas 
eficazes de organização e de cooperação 
estratégica 

Fontes de informação 

Locais com informação 
disponível 

Utilização de novas tecnologias 
de comunicação e informação 
(SIG) 

 Envolver a comunidade na valorização e 
aproveitamento dos seus recursos, 
mobilizando vontades e capacidades 
organizativas 

Envolvimento da 
Comunidade 

Participação em consultas 
públicas 

Participação eleitoral 
1 – Medidas propostas no âmbito do PNUEA 
2 - Medidas propostas no âmbito do PROT-N 
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O Quadro seguinte dá continuidade ao Plano de Controlo estabelecido no Quadro 7.1, focando 

os indicadores de sustentabilidade definidos e o posicionamento do município de Caminha face 

a metas estabelecidas, quer em documentos estratégicos, quer pela própria autarquia.  

Apesar de não ter sido possível obter o valor base, para todos os indicadores identificados, 

considera-se importante, em alguns casos particulares, desenvolver estudos que garantam a 

informação necessária para a fase de monitorização, pelo que foram incluídos no Quadro 7.2. 
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Quadro 7.2. – Orientações para a implementação do Plano de Controlo: Indicadores de sustentabilidade e posicionamento do Município 

FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

O
rd
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am
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o 
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ri
tó

ri
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 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 R
eg

io
na

l e
 C

om
pe

tit
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Ordenamento do Território 
População Residente N.º 16248 2014/INE Anual * 

População residente por 
grupos etários 
Densidade Populacional 

0-14 anos N.º 1962 2013/INE Anual +1% 
15-24 anos N.º 1707 2013/INE Anual +1% 
25-64 anos N.º 8873 2013/INE Anual +1% 
65 e mais anos N.º 3875 2013/INE Anual +1% 

Densidade Populacional hab/km2 119 2014/INE Anual * 
Solo Rústico ha 11802,42 2016/CMC Anual 11802,42 
Solo Urbano ha 1706,91 2016/CMC Anual 1706,91 
UOPG’s N.º 18 2016/CMC Anual * 
Taxa de execução do solo programado % - 2016/CMC Anual 100 
Percentagem de reclassificação do solo rústico em solo urbano % - 2016/CMC Anual * 
Planos Municipais de Ordenamento do Território N.º 0 2016/DGOTDU Anual * 
Programas de Ação de Reabilitação Urbana Nº / Tipo - 2016/CMC Anual * 
Espaços naturais  ha 1849,13 2016/CMC Anual 1849,13 
Estrutura Ecológica Municipal Fundamental ha 11246,21 2016/CMC Anual 11246,21 
Estrutura Ecológica Municipal Complementar ha - 2016/CMC Anual * 
REN  ha 11175,37 2016/CMC Anual * 
Percentagem de Reserva Ecológica Nacional com ocupações 
compatíveis % - 2016/CMC Anual * 

RAN  ha 1176,11 2016/CMC Anual * 
Percentagem de Reserva Agrícola Nacional utilizada para fins 
não agrícolas % - 2016/CMC Anual * 

Rede Natura  ha 4668 2006/ICNB Anual 4668 
Espaço Florestal  ha 8109,21 2016/CMC Anual 8109,21 
Regime Florestal ha 16387,22 2016/PMDCFI Anual 16387,22 
Faixas de Gestão de Combustível ha 3378,64 2016/PMDCFI Anual (1) 

Espaço Agrícola  ha 1575,59 2016/CMC Anual 1575,59 
Rede Viária km 1143.6 2008/CMC Anual * 
Rede Ferroviária N.º Estações 9 2016/CMC Anual * 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

Rede Fluvial Km - - Anual * 
N.º de vias intervencionadas N.º - - Anual * 
Taxa de execução de Novas vias propostas % - CMC Anual 100 % 

Transportes Coletivos 

Rodoviário (carreiras) N.º 5 2008/CMC Anual * 
Rodoviário (táxis) N.º 27 2008/CMC Anual * 
Fluvial N.º 1 2008/CMC Anual * 
Ferroviário N.º 10 2008/CMC Anual * 

Evolução do número de utilizadores da rede de transportes 
coletivos N.º - - Anual * 

N.º de estacionamentos N.º - - Anual * 
Competitividade e Desenvolvimento Regional      
Espaços de Atividades Económicas  ha 23,44 2016/CMC Anual * 
Taxa de ocupação dos espaços de atividades económicas  % - - Anual * 
Serviços instalados nos espaços de atividades económicas N.º - - Anual * 
Atividades económicas instaladas no concelho N.º 2036 2014/INE Anual * 
Empresas instaladas em Espaços de Atividades Económicas N.º e tipologia 12 2016/CMC Anual * 

População residente 
segundo a qualificação 
académica 

Nenhum nível de escolaridade % 7 2011/INE Anual * 
Ensino Básico % 61 2011/INE Anual * 
Ensino Secundário % 17 2011/INE Anual * 
Ensino Pós-secundário % 1 2011/INE Anual * 
Ensino Superior % 14 2011/INE Anual * 

Taxa de Atividade % 43,21 2011/INE Anual Aumentar 
Taxa de Desemprego % 13,12 2011/INE Anual Diminuir  
Estruturas de apoio à formação profissional N.º 2 2016/CMC Anual * 
Qualidade de Vida      
Espaços verdes ha 3,55 2016/CMC Anual Aumentar 
Lista de intervenções de valorização paisagística/ambiental N.º - - Anual Aumentar 
Lista de projetos/intervenções de qualificação no espaço público N.º - - Anual Aumentar 
Equipamentos de utilização coletiva (desportivos, escolares, de 
saúde e de apoio social – pré-escolar e 3ª idade) 
 

N.º 248 2008/CMC Anual Manter 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

B
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a 
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at
ur

ez
a 

Áreas Classificadas       

Área do município integrada no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas Tipo, ha e % 

Sítio PTCON0017 
– Litoral Norte 
392 ha, 14% no 

concelho 

RCM n.º 115-
A/2008 e ICNF Anual Manter 

Sítio PTCON0019 - 
Rio Minho 

1429 ha, 31% no 
concelho 

RCM n.º 115-
A/2008 e ICNF Anual Manter 

Sítio PTCON0039 
– Serra d’Arga 

1891 ha, 42% no 
concelho 

RCM n.º 115-
A/2008 e ICNF Anual Manter 

PTZPE0001 – 
Estuário dos rios 
Minho e Coura 

956,10 ha, 28% no 
concelho 

RCM n.º 115-
A/2008 e ICNF Anual Manter 

Espécies ameaçadas N.º e espécie / 
tipo 

13 Espécies 
ameaçadas (4 
espécies de 

mamíferos, 1 de 
anfíbios, 5 de peixes 

e 3 espécies de 
Aves) 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF, 
LVVP e CMC 

Anual Manter 

Espécies com estatuto de proteção N.º, espécie / 
tipo 

32 Espécies com 
estatuto de proteção 

(incluídas na 
Diretiva Habitats) 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

Espécies prioritárias N.º, espécie / 
tipo 

1 Espécie 
prioritária (Canis 

lupus) 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

Habitats prioritários N.º e tipo 

4 Unidades de 
Gestão (UG) que 
integram habitats 

prioritários. 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

Espécies e habitats alvo de orientações de gestão com ocorrência 
no Município  

N.º e tipo SIC Rio Minho – 4 
UG e 8 Espécies 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

N.º e tipo SIC Litoral Norte – 
5 UG e 6 Espécies 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

N.º e tipo SIC Serra d’Arga – 
3 UG e 7 Espécies 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

N.º e tipo 
ZPE Estuário dos 

rios Minho e Coura 
– 4 Espécies 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

N.º e tipo SIC Rio Minho – 4 
Unidades de Gestão 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual Manter 

Número de ações e área objeto 
de intervenções de gestão ativa 
em espaços classificados 

Mata Nacional da Gelfa N.º 10 2016/ICNF Anual Manter 

Mata Nacional do Camarido N.º 9 2016/ICNF Anual Manter 

Plano de gestão para as Áreas Classificadas N.º 0 ICNF Anual 

Plano de gestão 
para cada uma 

da área 
classificada 
presente no 
concelho 

Ações de conservação de habitats  N.º e tipo 
Indiretas: AIA e 

AIncA, 
Acompanhamento 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual * 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

da revisão do PDM 

Ações de conservação de espécies N.º e espécie / 
tipo 0 

RCM n.º 115-
A/2008, ICNF e 

CMC 
Anual 

Plano de Ação 
para a 

Conservação 
do Lobo 

Ações de fiscalização N.º e tipo     

Áreas de distribuição das espécies não indígenas invasoras Espécie, N.º 
e ha 

Háquia, Acácia e 
Eucalipto CMC Anual * 

Área abrangida por ações de controlo de espécies não indígenas - CMC Anual * 
Concretização das propostas de recuperação de áreas degradadas N.º - - Anual * 
Centro de interpretação da natureza N.º  1 (CISA) CMC Anual * 

Trilhos de interpretação devidamente equipados e sinalizados N.º e tipo 
5 trilhos (Lazer 

associado a valores 
naturais) 

Relatório da 
Revisão do 

PDM (2015) e 
CMC 

Anual * 

Dinâmicas de turismo de natureza N.º e tipo 11 agentes de 
animação turística ICNF Anual * 

Estrutura Ecológica Municipal      
Áreas/sistemas biofísicos integrados em espaços de EEM Tipo e ha - CMC Anual * 
Ações de recuperação do estado da Galeria ripícola N.º e tipo - CMC Anual * 
Ações de recuperação da floresta com espécies autóctones N.º e tipo - CMC Anual * 
Gestão e Valorização da Conservação da Floresta      

Área florestal arborizada por espécie e matos N.º e ha 
Matos – 3012.61 ha  
Florestal – 4642,13 

ha 

PMDCI  
(2016-2020) Anual * 

Zonas de Intervenção Florestal N.º e ha 1 (ZIF de Santa 
Luzia) 

PMDCI  
(2016-2020) Anual *  

Planos de Gestão Florestal N.º e ha 1 (Mata Nacional 
do Camarido) 

PMDCI  
(2016-2020) Anual Aumentar 

Equipamentos florestais de 
recreio 

Parques de merendas N.º 14 PMDCI  
(2016-2020) 

Anual * 
Parques de campismo N.º 3 Anual * 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

Miradouros N.º 4 Anual * 

Q
ua

lid
ad

e 
A

m
bi

en
ta

l 

Resíduos      

Produção de resíduos sólidos urbanos Ton/ano 
 

10.609 
 

2013/ INE Anual Reduzir 5% 

Valorização de resíduos sólidos urbanos % 7,2 2013/ INE Anual Aumentar 5% 
Ações de educação/sensibilização na área dos resíduos N.º 1 (folhetos) 2015/CMC Anual Manter 
Áreas afetadas por descargas ilegais/acumulação de resíduos N.º - - Anual * 
Investimento municipal ao nível da gestão de resíduos € 0 2013/INE Anual * 
Água       

Qualidade da água superficial (Rio Coura, Rio Âncora e Rio 
Minho) Classe 

Bom “Estado 
Ecológico” e Bom 
“Estado Químico” 
(exceção feita a um 
pequeno troço no 
rio Minho, que 
apresenta uma 

classificação de 
“insuficiente”.) 

2012/PGRHML Anual * 

Qualidade das águas 
balneares 

Caminha Classe Excelente 2014/SNIRH Anual Manter 
Forte do Cão Classe Excelente 2014/SNIRH Anual Manter 
Moledo Classe Excelente 2014/SNIRH Anual Manter 
Vila Praia de Âncora Classe Excelente 2014/SNIRH Anual Manter 

Qualidade da água subterrânea Classe 

Maciço Antigo 
Indiferenciado da 
Bacia do Minho e 

do Lima: Bom 
“Estado Químico” 

2012/ PGRHML Anual * 

Número de descargas ilegais detetadas nas linhas de água N.º - - Anual * 
Número de locais de descarga ilegal N.º - - Anual * 
Investimento municipal ao nível da preservação dos recursos € 0 2013/INE Anual * 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

hídricos superficiais e subterrâneos 
Consumo de água m3/hab 69 2009/INE Anual Reduzir em 5% 
População servida por sistemas de abastecimento de água para 
consumo % 96 2009/INE Anual 100 

Análises realizadas à água tratada cujos resultados estejam de 
acordo com a legislação % 96 2013/INE Anual ≥ 99 

População servida por sistemas de drenagem de águas residuais % 69 2009/INE Anual 95 
População servida por sistemas de tratamento de águas residuais % 58 2009/INE Anual 95 
Investimento municipal ao nível da gestão das águas residuais € 0 2013/INE Anual * 
Águas pluviais afluentes aos sistemas de drenagem de águas 
residuais % 100 2008/INSAAR Anual 0 

Percentagem de água 
usada na rega 

Residual tratada % - - Anual ≥ 0 % (de água 
de consumo 

humano) 
Bruta % - - Anual 
Consumo humano % - - Anual 

Perdas reais no sistema de abastecimento público de água (água 
não faturada) % 42,5 2012/CMC Anual < 25% 

Intervenções qualitativas de promoção do uso eficiente da água  N.º 1 (folheto) 2015/CMC Anual Manter 
Ruído      

População exposta a 
níveis sonoros 
superiores aos limites 
legais 

Lden 
<55 dB (A) % 0 

2012/Mapa de 
Ruído de 
Caminha 

Anual * 
55 – 65 dB (A) % 0 Anual * 
>65 dB (A) % 0 Anual * 

Ln 
<45 dB (A) % 0 Anual * 
45 – 55 dB (A) % 0 Anual * 
>55 dB (A) % 0 Anual * 

Reclamações por incomodidade sonora N.º - - Anual * 
Planos de redução de ruído N.º - - Anual * 
Investimento ao nível da proteção do ruído € 0 2013/INE Anual * 
Ar      
Qualidade do ar (Zona Norte Litoral) Classe Bom 2014/APA Anual Manter 
Dias com 
parâmetros de 

Ozono – Limiar de Alerta à população N.º 0 2014/APA Anual 0 
Ozono – Limiar de Informação à população N.º 0 2014/ APA Anual 0 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

qualidade do ar 
acima dos 
limites 

Dióxido de Azoto – Alerta N.º 0 2013/ APA Anual 0 
Dióxido de Enxofre - Alerta N.º 0 2011/ APA Anual 0 
Partículas <10μm N.º 1 2013/ APA Anual 0 

Número de empresas sujeitas ao Comércio Europeu de Licenças 
de Emissão N.º 0 2015/APA Anual Manter 

Investimento ao nível da proteção da qualidade do ar € 0 2013/INE Anual * 
Projetos com adoção de soluções que tenham em vista a 
mobilidade sustentável N.º - - Anual * 

Energia      
Consumo de energia elétrica  Kwh/ano 48.381.298 2012/DGEG Anual Reduzir em 5% 
Projetos com adoção de soluções de eco-eficiência energética N.º 1 2015/CMC Anual Aumentar 
Produção de energia, a nível local, através de recursos 
renováveis tep/ano - - Anual * 
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Desenvolvimento Turístico      
Áreas com aptidão Turística N.º  7 1994/CMC Anual * 
Percursos Pedestres/Pistas Cicláveis N.º 5 2016/CMC Anual 5 

Unidades de Alojamento 

Hotel N.º 3 2016/CMC Anual Aumentar 
Aldeamento Turístico N.º 1 2016/CMC Anual Manter 
Empreendimento de Turismo 
em Espaço Rural N.º 2 2016/CMC Anual Aumentar 

Empreendimento de turismo de 
habitação N.º 1 2016/CMC Anual Aumentar 

Alojamento local N.º 99 2016/TP Anual Manter 
Praias Marítimas  N.º 4 2016/CMC Anual Manter 
Praias Fluviais (infraestruturadas) N.º 4 2016/CMC Anual Manter 
Outras infraestruturas e equipamentos de turismo e lazer N.º 12 2016/CMC Anual Aumentar 

Património Natural e Cultural      
Imóveis Classificados N.º 14 2016/DGPC Anual Aumentar 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

Sítios Arqueológicos N.º 5 2016/DGPC Anual Aumentar 
Circuitos históricos e culturais N.º 4 2016/CMC Anual Aumentar 
N.º de visitantes em museus N.º - - Anual * 
Despesas com o património e atividades culturais N.º - - Anual * 
Atividades de Turismo de Natureza/Turismo Rural N.º - - Anual * 
Lista de intervenções de valorização paisagística/ambiental N.º - - Anual Identificar 

Eventos culturais Cariz Religioso N.º 66 2016/CMC Anual Manter 
Cariz Histórico-cultural N.º 2 2016/CMC Anual Manter 
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Risco Incêndio      

Número de ocorrências Incêndios Florestais N.º/ano 129 2013/ICNF Anual 0 Incêndios Urbanos - CMC 
Área florestal ardida ha/ano 1635,6 2013/ICNF Anual 0 
Levantamento dos edifícios de categoria de risco 3 e 4 do RJ-
SCIE N.º/ano - CMC Anual * 

Número de ações/programas previstos nos Eixos Estratégicos 
do PMDFCI de Caminha cumpridos 

N.º - CMC Anual As definidas no 
plano 

operacional 
anual 

Tipo de 
ação/Programa 

cumprido 
- CMC Anual 

Agentes de proteção civil e outras entidades envolvidas no 
combate a incêndios N.º 3 2016/CMC Anual Manter  

Risco Cheia      
Área impermeabilizada ha - CMC Anual * 
Áreas inundáveis ha/ano - CMC Anual * 
Ocorrência de cheias/inundação N.º/ano - CMC Anual 0 

Uso do solo em zonas inundáveis 
Tipologias vs 

N.º de 
Ocorrências 

 CMC Aual * 

Edifícios sensíveis em áreas com risco de cheias/inundação N.º - CMC Anual 0 

Zonas densamente povoadas em áreas com risco de 
cheias/inundação N.º - CMC Anual 0 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

Medidas de defesa contra risco de cheia implementadas Tipologia vs 
N.º - CMC Anual * 

Movimentação de vertentes      

Uso do solo em áreas com risco de erosão Tipologia de 
uso - - Anual * 

Elaboração de cartografia de risco - - CMC Anual * 
Número de eventos de ocorrência de erosão N.º - CMC Anual * 
Medidas de contenção face à ocorrência de erosão N.º - CMC Anual * 
Número de pessoas vulneráveis N.º - CMC Anual 0 
Sismicidade      
Intensidade sísmica do concelho Grau  - CMC Anual * 
Elaboração de cartografia de risco sísmico do concelho - - CMC Anual * 

Ações de sensibilização/divulgação sobre procedimentos de 
atuação face à ocorrência de sismos N.º/ano - CMC Anual 

As definidas 
pela Proteção 

Civil 
Municipal 

Erosão costeira      
Número de pessoas vulneráveis  N.º  - CMC Anual 0 
Número de edificações vulneráveis N.º  - CMC Anual 0 
Avaliação do recuo da linha de costa N.º  - CMC Anual * 
Recuperação de zonas de risco fora da margem do mar  ha - CMC Anual * 
Acidentes Industriais      
Área do concelho ocupada por espaço de atividades económicas ha 37 CMC Anual * 
Número de ocorrências de derrame N.º/ano - CMC Anual 0 
Área de terreno afetada em resultado de ocorrência de derrame ha/ano - CMC Anual 0 
Número de acidentes com transporte de matérias perigosas N. - CMC Anual * 
Número de ocorrências de explosão N.º/ano - CMC Anual 0 
Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015 de 
5 de Agosto, por classificação de perigosidade (Nível Inferior 
de Perigosidade) 

N.º 1 APA Anual * 

Área ocupada por estabelecimentos abrangidos pelo Decreto- ha - CMC Anual * 
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FCD Indicador Unidade Valor Base para o 
município 

Ano a que se 
refere o Valor 
Base / Fonte 

Periodicidade 

Metas 
pretendidas 

para o 
Município 

Lei n.º 150/2015 de 5 de Agosto 
Densidade populacional nas áreas condicionadas Hab/m2 - CMC Anual * 
Distâncias de segurança m2 0 CMC Anual * 
Estabelecimentos abrangidos pela Diretiva PCIP N.º 0 PGRH Anual * 

G
ov

er
na

nç
a 

Agentes envolvidos (Associações) N.º 54 CMC Anual * 
Graus de influência dos agentes na decisão e sua evolução % - - Anual * 
Locais com informação disponível N.º - - Anual * 
Utilização de novas tecnologias de comunicação e informação 
(SIG) Tipo - - Anual * 

Participação em consultas públicas N.º - - Anual * 

Participação 
eleitoral 

Taxa de abstenção nas eleições para a 
Assembleia da República % 44,2 2011/INE Anual * 

Taxa de abstenção nas eleições para a 
Presidência da República % 53,1 2011/INE Anual * 

Taxa de abstenção nas eleições para as 
Câmaras Municipais % 35,8 2013/INE Anual * 

Taxa de abstenção nas eleições para o 
Parlamento Europeu % 64,5 2009/INE Anual * 

- Não existe informação  
(1) A largura das faixas depende das tipologias de funções e são definidas de acordo com o estabelecido no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro 
* Indicadores importantes para efeitos de monitorização, na Fase de Acompanhamento/Seguimento do Plano (não tendo sido atribuída nenhuma meta), recomendando-se, 
quando necessário, a elaboração de estudos de suporte à sua caraterização.  
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8. Considerações Finais  

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal de Caminha. A caraterização do objeto de avaliação foi desenvolvida 

tendo por base a informação disponível, estando metodologicamente adaptada ao grau de 

maturidade dos trabalhos da proposta de revisão do PDM de Caminha. 

No processo de AAE foram tidas em consideração cinco Opções Estratégicas da proposta de 

revisão do PDM de Caminha: “Planeamento e Ordenamento Urbano do Concelho”, “Coesão e 

Articulação Territorial”, “Fomento da empregabilidade e da fixação populacional”, 

“Preservação e valorização natural e cultural” e “Afirmação da Vila de Caminha - a Âncora do 

Turismo Sustentável”. 

Estas opções e os respetivos objetivos estratégicos, associadas ao conhecimento dos fatores 

ambientais determinantes para a área, e ainda a um conjunto de instrumentos que constituem o 

Quadro de Referência Estratégico para o plano, suportaram a determinação dos seis FCD 

analisados: “Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade”; 

“Biodiversidade e Conservação da Natureza”; “Qualidade Ambiental”; “Património Cultural e 

Desenvolvimento Turístico”; “Riscos Ambientais e Tecnológicos” e “Governança”. 

No decurso da avaliação de cada FCD foi garantida a integração de objetivos de 

sustentabilidade identificados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência 

Estratégico para a AAE. De facto, ao nível das opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM denota-se a convergência com os objetivos propostos nos diversos instrumentos de cariz 

ambiental definidos no QRE, facto reforçado através do regulamento da proposta de revisão do 

Plano, obrigando ao cumprimento de determinadas medidas que garantam a sustentabilidade 

ambiental. 

Na avaliação efetuada não foram evidenciados/identificados impactes ambientais negativos 

significativos que não possam ser alvo da aplicação de medidas de gestão ambiental, 

subjacentes à aplicação das diretrizes de seguimento, e apresentadas nas orientações para a 

implementação de um Plano de Controlo. 

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

para cada FCD assenta numa lógica de sustentabilidade que permitirá ao Município fazer uma 

leitura permanente e ambientalmente correta dos efeitos da execução do Plano.  

Evidencia-se, ainda, a importância do acompanhamento da implementação do PDM de 

Caminha, de forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores de sustentabilidade face 

a metas estabelecidas em documentos estratégicos, que poderão ter influência direta nas 
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questões relacionadas com o ordenamento do território e na qualidade ambiental da área de 

análise. 

O presente relatório, acompanhado do Resumo Não Técnico, estará sujeito a consulta pública e 

será submetido à apreciação das entidades com responsabilidades ambientais específicas, 

juntamente com os restantes documentos que integram a proposta de revisão do PDM de 

Caminha, para recolha de sugestões, que serão tidas em consideração na emissão da Declaração 

Ambiental e na preparação da versão final do PDM de Caminha. 
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10. Anexos 

 

 Anexo I – Pareceres das entidades consultadas no âmbito do Relatório de Fatores 

Críticos. 

 Anexo II – Principais Instrumentos do Quadro de Referência Estratégico e respetivos 

Objetivos Estratégicos. 

 Anexo III – Relação entre o Quadro de Referência Estratégico definido e as Opções 

Estratégicas da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha. 
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Anexo I – Pareceres das entidades consultadas no âmbito do Relatório de Fatores 
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Anexo II – Apresentação sucinta dos Principais Instrumentos do Quadro de Referência 
Estratégico para a proposta de revisão do Plano Diretor Caminha com indicação dos 
respetivos Objetivos Estratégicos10 

Plano Nacional da Política de Ordenamento Territorial (PNPOT) 
O PNPOT constitui o guia orientador do sistema de gestão territorial e da política de ordenamento do 
território, sendo também um instrumento chave de articulação desta política com a política de 
desenvolvimento económico e social, em coerência com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS) e com as diversas intervenções com incidência territorial. 
Objetivos Estratégicos 
O PNPOT apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

 Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os 
riscos; 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu 
e global; 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de 
suporte à integração e à coesão territoriais; 

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos 
coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão 
social; 

 Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a 
sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação 
informada, activa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 
Plano de Desenvolvimento - Alto Minho 2020 
O Plano de Desenvolvimento Alto Minho 2020 constitui um processo de trabalho conducente à definição, 
concertada, participada e coerente, da estratégia e do plano de ação para atingir a visão do Alto Minho de 
2020. 
Eixos Temáticos e Objetivos Estratégicos 
1 - Eixo Temático 1 – Tornar o Alto Minho numa região mais competitiva 

 Valorizar os recursos endógenos como critério de afirmação competitiva - reforçar a 
competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e 
global - aposta no reforço e desenvolvimento das atividades ligadas à valorização dos 
recursos endógenos para a valorização sustentável da fileira florestal, do agroalimentar, da 
economia do mar e das energias renováveis 

 Articular a base competitiva regional e setorial  
2 - Eixo Temático 2 – Tornar o Alto Minho numa região mais atrativa 

 Estruturar produtos de localização residencial 
 Estruturar produtos turísticos 
 Estruturar produtos de localização empresarial 
 Promover a atratividade global 

3 - Eixo Temático 3 – Tornar o Alto Minho numa região mais conectada 
 Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção a mobilidade das pessoas 
 Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção a mobilidade de bens 
 Conjugar infraestruturas e serviços para a promoção a mobilidade de conteúdos 
 Promover a abertura à escala internacional e o estabelecimento de plataformas colaborativas 

4 - Eixo Temático 4 – Tornar o Alto Minho numa região mais resiliente 
 Promover a resiliência por via da sustentabilidadepensaar 
 Promover a resiliência por via da coesão 
 Promover a resiliência por via da competitividade 

 
 

                                                 
10 Os objetivos estratégicos dos instrumentos do QRE que se aplicam ao objeto em análise, encontram-se 
evidenciados a negrito. 
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Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável consiste num conjunto coordenado de atuações 
que, partindo da situação atual de Portugal, com as suas fragilidades e potencialidades, 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. 
Objetivos principais 
A ENDS apresenta os seguintes objetivos: 
1. Preparar Portugal para a “Sociedade de Conhecimento” – Prioridades estratégicas: 

 Consolidação do ensino básico e expansão da educação e formação de nível secundário, 
garantindo a melhoria da qualificação de base 

 Dinamização da aprendizagem ao longo da vida (alv), aumentando os níveis habilitacionais e 
de qualificação de base 

 Melhoria da qualidade e estímulo à mobilidade no ensino superior 
 Aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico  
 Mobilização da sociedade para uma maior criatividade artística e cultural 

2. Crescimento sustentado e competitividade à escala global - Prioridades estratégicas: 
 Um novo impulso à inovação empresarial 
 Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e 

criadora de emprego 
 Uma sociedade e uma economia preparadas para tirar partido das tecnologias de informação 

e comunicação 
 Crescimento económico mais eficiente no uso da energia e dos recursos naturais e com 

menor impacto no ambiente, designadamente nas alterações climáticas 
3. Melhor Ambiente e Valorização do Património - Prioridades estratégicas: 

 Combate às alterações climáticas 
 Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente 
 Aproveitamento dos oceanos como fator de diferenciação e desenvolvimento 
 Atividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base sustentável, compatibilizadas 

com a conservação da natureza e a valorização da paisagem 
 Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as políticas setoriais e de 

combate à desertificação 
 Gestão integrada do ar 
 Gestão integrada dos resíduos 
 Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação da população 

interessada 
 Educação, Informação e justiça ambientais 

4. Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social - Prioridades estratégicas: 
 Equidade, melhor prestação e sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social 
 Reforço da prevenção e reabilitação orientadas para ganhos em saúde 
 Dinâmica de emprego que promova a qualidade de vida no trabalho e a integração 

social 
 Sociedade inclusiva que promova redes de solidariedade e comunidades dinâmicas 

5. Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do território - Prioridades 
estratégicas: 

 Melhor conectividade internacional do país 
 Acessibilidades que contribuam para a coesão territorial e para um modelo territorial 

mais policêntrico 
 Cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis 
 Apoios reforçados a regiões com mais graves défices de desenvolvimento 

6. Papel ativo de Portugal na construção europeia e na cooperação internacional - Prioridades 
estratégicas: 

 Fortalecimento da posição de Portugal no contexto da cooperação para o desenvolvimento 
internacional 

 Estruturação de uma rede de relações privilegiadas com a Europa 
 Reforço das relações com outras regiões inovadoras e dinâmicas do mundo 
 Fortalecimento dos laços entre os estados de língua portuguesa e reforço da sua intervenção 

internacional 
 Valorização das comunidades portuguesas 
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Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 
7. Uma administração pública mais eficiente e modernizada - Prioridades estratégicas: 

 Domínio de informação e reflexão estratégica 
 Reestruturação da administração 
 Reforma dos regimes da função pública 
 Modernização dos sistemas e processos, com uso intensivo das tecnologias e informação e 

comunicação 
 Qualificação e valorização do serviço público 

 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade foi acolhida na ordem jurídica 
portuguesa através da resolução do Conselho de Ministros nº 152/2001, de 11 de Outubro, vigorando até 
2010. A existência de uma ENCNB é, reconhecidamente, um instrumento fundamental para a prossecução 
de uma política integrada num domínio cada vez mais importante da política de ambiente e nuclear para a 
própria estratégia de desenvolvimento sustentável. 
Objetivos Gerais e Opções Estratégicas 
A ENCNB é um documento centrado em três objetivos gerais: 

 Conservar a natureza incluindo os elementos notáveis da geologia geomorfologia e 
paleontologia; 

 Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 
 Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação 

internacional na área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido, em 
especial os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Para a concretização dos objetivos acima expostos a ENCNB formula dez opções estratégicas: 
 Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como 

a monitorização de espécies, habitats e ecossistemas; 
 Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas, integrando a Rede Nacional de Áreas Protegidas; 
 Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património 

natural, cultural e social; 
 Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de 

proteção integradas no processo da Rede Natura 2000; 
 Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de 

espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos 
elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico; 

 Promover a integração política de conservação da natureza e do princípio da utilização 
sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes 
políticas setoriais; 

 Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local; 
 Promover a educação e a formação em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade; 
 Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e 

incentivar a sociedade civil; 
 Intensificar a cooperação internacional. 

 
Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) 
A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira fornece o referencial para os planos, 
programas e estratégias com incidência na zona costeira, de acordo com a Recomendação n.º 
2002/413/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio. 
Objetivos 
Principais Objetivos: 
Objetivos temáticos: 
a) Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural; 
b) Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza ambiental, social e 
económica;  
c) Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que contribuam para a 
valorização de recursos específicos da zona costeira;  
d) Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros.  
Objetivos transversais: 
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Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) 
a) Desenvolver a cooperação internacional;  
b) Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e instrumentos;  
c) Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação;  
d) Promover a informação e a participação pública. 
 
Plano estratégico de cooperação da Galiza – Norte de Portugal (PECG-NP) 
Pretende criar um espaço transnacional, inter-regional e transfronteiriço de cooperação que integre as 
peculiaridades das duas regiões e os seus quadros políticos e institucionais, valorize a competitividade e a 
atratividade do território comum e identifique e organize processos de colaboração institucional. 
Objetivos 
Objetivo Final 1. Promover o relacionamento transfronteiriço em instrumento fundamental de 
transformação dos territórios fronteiriços em novos espaços de desenvolvimento. As Comunidades 
Territoriais que organizam o espaço transfronteiriço carecem de oportunidades de desenvolvimento e o 
relacionamento transfronteiriço deve ser entendido como um ativo relevante na estruturação do 
desenvolvimento económico e territorial desses espaços. A sua diferenciação competitiva passa pela 
combinação adequada desse relacionamento com algumas das suas mais valias ambientais. Será, assim, 
realizado um esforço importante para melhorar a competitividade do tecido produtivo das quatro 
Comunidades Territoriais do Minho, do Lima, do Cávado e do Alto Tâmega através da eficiência 
energética e para aproveitar os recursos ambientais da euro-região como um fator de atração e de 
crescimento económico. 
Objetivo Final 2. Valorizar e promover a competitividade do tecido produtivo da Euro-região 
através do conhecimento e da inovação. Galiza - Norte de Portugal propõe-se impulsionar a sociedade 
do conhecimento aplicada às necessidades do tecido empresarial, investindo de forma eficaz nos 
elementos do Sistema de Inovação que possam contribuir com maiores vantagens e rendimento para a 
economia: investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação empresarial com o objetivo de melhorar 
o posicionamento no conjunto da economia europeia e de se converter numa referência de excelência nos 
sectores nos quais apresenta vantagens comparativas. Para tal, a Euro-região deverá contribuir para 
reduzir o défice de I+D+I nas duas regiões e colocar em marcha um modelo de crescimento económico 
baseado em atividades de valor acrescentado com aplicação de conhecimentos, inovação e tecnologia. 
Tudo isto pode ser alcançado fortalecendo a competitividade das empresas, a sua presença internacional e 
o seu esforço de investimento em atividades de I+D+I, melhorando a coordenação e a articulação com o 
resto dos agentes do Sistema de Inovação das duas regiões (Universidades e Centros Públicos de 
Investigação, Centros Tecnológicos, etc.). 
 
Objetivo Final 3. Converter a Euro-região num território mais atrativo impulsionando os sistemas 
básicos de transporte e acessibilidade e reforçando as sinergias entre crescimento e 
desenvolvimento sustentado. Trata-se de criar as condições pertinentes para promover ritmos mais 
elevados de crescimento económico em contexto de proteção e conservação do ambiente e de eficiência 
energética. Para isso, torna-se necessário dotar a Euro-região de melhores condições de atração de 
investimento e de recursos humanos avançados, potenciando a atual dotação de infra-estruturas de 
acessibilidade em termos da melhoria dos níveis de urbanidade sustentável, mobilidade e conectividade. 
A coordenação de sistemas de transporte com atenção crescente ao tema da sustentabilidade, a articulação 
das infraestruturas logísticas e a capacitação institucional da administração local constituirão intervenções 
prioritárias, promovendo a transição de um ciclo de políticas de infra-estruturas para um outro de políticas 
de transportes, mobilidade e conectividade. 
 
Objetivo Final 4. Aumentar a coesão social e institucional da Euro-região, Galiza - Norte de 
Portugal. Os objetivos finais anteriores não seriam possíveis sem um capital humano capaz e capacitado 
para desenvolver e impulsionar uma economia baseada no conhecimento. Assim, deve ser impulsionado 
um mercado de trabalho atrativo e flexível que favoreça a mobilidade dos trabalhadores e trabalhadoras 
dentro da euro-região. Entre as condições fundamentais para a sustentação dessa atratividade será 
concedida especial importância à criação de condições para a racionalização da oferta de equipamentos 
coletivos de âmbito transfronteiriço, designadamente em matéria de cuidados de saúde. Da mesma forma, 
neste novo período de programação pretende-se estabelecer definitivamente uma cooperação institucional 
sólida que permita estabelecer as condições necessárias para a inovação, gestão e funcionamento da 
capacidade coletiva no processo de cooperação, criando canais de comunicação adequados e a 
participação dos atores implicados a todos os níveis. Tudo isto vem reforçar e conceder um protagonismo 
particular ao princípio transversal do partenariado. 
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Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM) 
A Estratégia Nacional para o Mar enquadra e potencia sinergias e economias de escala entre todos os 
atores e setores de desenvolvimento, concorrendo para, numa primeira fase e no curto prazo, criar as 
condições essenciais à concretização do potencial estratégico marítimo de Portugal e, numa segunda fase, 
correspondente a um limite temporal mais alargado, permitir a realização plena desse potencial. 
Objetivos 
Principais Objetivos: 

 Recuperar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-ativo e empreendedor.  
 Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico do território marítimo 

nacional, tornando o MarPortugal num ativo com benefícios económicos, sociais e 
ambientais permanentes.  

 Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional, em todos os setores da 
economia do mar, promovendo o crescimento, o emprego, a coesão social e a integridade 
territorial, e aumentando, até 2020, a contribuição direta do setor Mar para o PIB nacional em 
50%.  

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o desenvolvimento de 
novas áreas de ação que promovam o conhecimento do Oceano e potenciem, de forma eficaz, 
eficiente e sustentável, os seus recursos, usos e atividades.  

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e como parte incontornável da PMI e 
da estratégia marítima da UE, nomeadamente para a área do Atlântico. 

 
Estratégia Nacional para a Energia (ENE) 
A estratégia para o setor energético constitui um fator importante de crescimento da economia portuguesa 
e da sua competitividade, para além de ser uma peça vital ao desenvolvimento sustentável do País. 
Objetivos 
Principais Objetivos: 

 Reduzir a dependência energética do País face ao exterior  (para 74 % em 2020, produzindo, 
nesta data, a partir de recursos endógenos, o equivalente a 60 milhões de barris do País face aos 
combustíveis fósseis); 

 Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das 
políticas europeias de combate às alterações climáticas (permitindo que em 2020 60 % da 
eletricidade produzida e 31 % do consumo de energia final tenham origem em fontes renováveis 
e uma redução do 20 % do consumo de energia final nos termos do Pacote Energia -Clima 20 -20 
-20); 

 Reduzir em 25 % o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes 
endógenas (gerando uma redução de importações de 2000 milhões de euros); 

 Criar riqueza e consolidar um cluster energético no setor das energias renováveis em Portugal 
(assegurando em 2020 um valor acrescentado bruto de 3800 milhões de euros e criando mais 100 
000 postos de trabalho a acrescer aos 35 000 já existentes no setor e que serão consolidados. Dos 
135 000 postos de trabalho do setor, 45 000 serão diretos e 90 000 indiretos. O impacto no PIB 
passará de 0,8 % para 1,7 % até 2020; 

 Desenvolver um cluster industrial associado à promoção da eficiência energética (assegurando a 
criação de 21 000 postos de trabalho anuais, gerando um investimento previsível de 13 000 
milhões de euros até 2020 e proporcionando exportações equivalentes a 400 milhões de euros); 

 Promover o desenvolvimento sustentável criando condições para o cumprimento das metas 
de redução. 

 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 
O Programa Nacional para as Alterações Climáticas configura o instrumento de política do Governo que 
suporta o cumprimento do Protocolo de Quioto pelo Estado Português. 
Objetivos 
O PNAC pretende: 

 Reforçar a monitorização nos diversos setores e alargar o esforço de cumprimento do 
Protocolo de Quioto, “através de medidas nos setores não abrangidos pelo Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão”; 

 Acautelar que os diversos setores desenvolvam um esforço de monitorização apertado de 
modo a garantir a execução das diferentes medidas; 

 Reforçar a verba do Fundo Português de Carbono. 
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Plano Nacional da Água (PNA) 
O Plano Nacional da Água define as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada das águas, 
fundamentadas em diagnóstico da situação atual e na definição de objetivos a alcançar através de medidas 
e ações, de acordo com o Decreto-Lei nº 45/94 de 22 de Fevereiro. 
Linhas de orientação 
O estabelecido no PNA segue as seguintes linhas de orientação: 

 Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo 
respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas; 

 Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas associados; 
 Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico e social do 

país; 
 Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado português; 
 Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos. 

 
Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS) 
O Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de 
prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a 
integração do conhecimento e a inovação, contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento 
económico e social do país. 
Objetivos 
No horizonte referido, são objetivos do plano: 

 Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde da pessoa e das 
comunidades a eles expostos;  

 Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a 
minimizar os riscos para a saúde associados a fatores ambientais;  

 Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; 
 Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter-relações Ambiente e 

Saúde. 
 
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 
O Plano Estratégico Nacional do Turismo serve de base à concretização de ações definidas para o 
crescimento sustentado do Turismo nacional nos próximos anos. 
Linhas de Desenvolvimento Estratégico 
Tem em conta as seguintes Linhas de Desenvolvimento Estratégico: 

 Mercados emissores - Apostar na captação de turistas de 20 mercados emissores internacionais e 
no desenvolvimento do Turismo interno. 

 Estratégia de produtos - Consolidar e desenvolver 10 produtos turísticos estratégicos (Sol e 
Mar, Touring Cultural e Paisagístico, City Break, Turismo de Negócios, Turismo de 
Natureza, Turismo Náutico, Saúde e Bem-Estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo 
Residencial, e Gastronomia e Vinhos). 

 Linhas orientadoras para as regiões - Desenvolver ofertas distintivas para as regiões, 
alinhadas com a proposta de valor do destino Portugal, capitalizando a vocação natural de 
cada região e desenvolvendo os seus fatores de qualificação. 

 Linhas de orientação para os pólos - Desenvolver 6 novos Pólos Turísticos para diversificar a 
oferta turística em Portugal e implementar um modelo de desenvolvimento sustentado (Douro, 
Serra da Estrela, Oeste, Alqueva, Litoral Alentejano e Porto Santo). 

 Acessibilidades aéreas - Reforçar as acessibilidades aéreas com as cidades/regiões com maior 
potencial turístico em cada mercado emissor. 

 Eventos - Dinamizar um calendário nacional de eventos que assegure o reforço da notoriedade 
do destino e o enriquecimento da experiência do turista (Mega eventos, Grandes eventos 
promocionais, Animação local). 

 Enriquecimento da oferta - Desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que 
constituam fatores de diferenciação turística. 

 Qualidade urbana, ambiental e paisagística - Tornar a qualidade urbana, ambiental e 
paisagística numa componente fundamental do produto turístico para valorizar e 
qualificar o destino Portugal. 

 Qualidade de serviço e de recursos humanos – Reforçar a qualidade do Turismo português ao 
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Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 
longo dos “momentos de verdade” de interação com o turista, através da implementação de um 
sistema de qualidade turística e da formação e valorização dos recursos humanos. 

 Promoção e distribuição – Implementar uma abordagem inovadora, comunicando uma proposta 
de valor diferenciada, atuando por mercado emissor e segmento, conferindo maior enfoque no 
canal internet, promovendo uma gestão proactiva da relação com prescritores e definindo como 
prioridade o destino Portugal. 

 Eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e privados - Facilitar a interação 
das empresas com o Estado, promover a difusão do conhecimento, estimular a investigação 
e o desenvolvimento e a adoção de práticas inovadoras pelas empresas, incentivar a 
modernização empresarial. 

  
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) – Bases e Linhas Orientadoras 
O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tem como principal finalidade a promoção do uso 
eficiente da água em Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para 
minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos. 
Objetivos específicos 
O PNUEA assenta sobre quatro áreas programáticas (compreendendo cada uma delas um conjunto de 
ações): 

 Medição e reconversão de equipamentos de utilização da água; 
 Sensibilização, informação e educação; 
 Regulamentação e normalização 
 Formação e apoio técnico. 

A definição de metas para o PNUEA passa pela definição de um indicador que traduza a eficiência de 
utilização da água em qualquer dos setores considerados, tornando direta e transparente a comparação 
entre metas e resultados obtidos, simplificando uma situação que de outro modo seria complexa. Assim: 

 Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de 
controlo de perdas, de procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica dos 
equipamentos, propõe-se atingir, ao fim de um período de 10 anos, uma eficiência de 
utilização da água de 80%. 

 Meta no consumo agrícola - Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de área 
regada, de procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-
se atingir a 10 anos uma eficiência de utilização de água de 65%. 

 Meta no consumo industrial - Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de 
procedimentos dos utilizadores industriais e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-
se atingir ao fim de um período de 10 anos uma eficiência de utilização da água de 85%. 

 
Plano de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020) 
O Plano de Desenvolvimento Rural enquadra-se no estipulado no regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho, relativo ao apoio ao Desenvolvimento Rural pelo FEADER que, em conformidade com a 
Estratégia 2020, deve promover o desenvolvimento rural sustentável em toda a UE, em 
complementaridade com outros instrumentos da política agrícola comum (PAC), da política de coesão e 
da política comum das pescas. 
Objetivos estratégicos 
Objetivo estratégico 1 – Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e rentabilidade 
económica da agricultura 

 Melhoria da eficiência na utilização dos consumos intermédios na produção agrícola e florestal 
 Aumentar o investimento no sector agroflorestal  
 Renovação e reestruturação das explorações agrícolas  
 Melhorar a distribuição de valor ao longo da cadeia alimentar  
 Dinamização de novos mercados de destino para os produtos agroalimentares e florestais  
 Aumentar a produção de matérias-primas florestais de forma sustentável  
 Reforço dos mecanismos de gestão do risco 

Objetivo estratégico 2 - Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos 
 Ultrapassar as limitações na disponibilidade de água e melhoria da eficiência na sua 

utilização  
 Aumento da eficiência energética  
 Aumentar a produtividade da terra  
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Plano de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020) 
 Proteção dos recursos naturais: água e solo  
 Proteção e promoção da biodiversidade  
 Combate à desertificação 

Objetivo estratégico 3 - Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço 
rural 

 Diversificação da atividade económica  
 Criação de condições de viabilidade da pequena agricultura  
 Melhoria da qualidade de vida das zonas rurais 

 
Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 
(PENSAAR 2020) 
O Plano “PENSAAR 2020 — Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento 
de águas residuais” resulta do trabalho de uma comissão de acompanhamento criada em junho de 2013, 
revelando a importância que o setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais tem para a 
preservação do ambiente e para o desenvolvimento económico e social, e dando continuidade às anteriores 
estratégias estabelecidas para o setor. 
Objetivos estratégicos e objetivos operacionais 
Eixo 1 – Proteção do Ambiente e melhoria da qualidade das massas de água 

 Cumprimento do normativo 
 Redução da poluição urbana nas massas de água 
 Aumento de acessibilidade física ao serviço de SAR 

Eixo 2 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados 
 Melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água 
 Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais 

Eixo 3 – Otimização e gestão eficiente dos recursos 
 Otimização da utilização da capacidade instalada e aumento da adesão ao serviço 
 Redução das perdas de água 
 Controlo de afluências indevidas 
 Gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação 
 Valorização de recursos e subprodutos 
 Alocação e uso eficiente dos recursos hídricos 

Eixo 4 – Sustentabilidade económico-financeira e social 
 Recuperação sustentável dos gastos 
 Otimização e/ou redução dos gastos operacionais 
 Redução da água não faturada 

Eixo 5 – Condições básicas e transversais 
 Aumento da disponibilidade de informação 
 Inovação 
 Melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços 
 Alterações climáticas, desastres naturais, riscos – mitigação e adaptação 
 Externalidades: emprego, competitividade, internacionalização. 

  
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020) 
O PERSU 2020 estabelece a visão, os objetivos, as metas globais e as metas específicas por Sistema de 
Gestão de RU, as medidas a implementar no quadro dos resíduos urbanos no período 2014 a 2020, bem 
como a estratégia que suporta a sua execução, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais e 
comunitárias nesta matéria. 
Objetivos 
Os princípios gerais estabelecidos para o Plano são concretizados em oito objetivos, que fundamentam o 
estabelecimento das metas e medidas para os resíduos urbanos entre 2014 e 2020: 

 Prevenção da produção e perigosidade dos RU  
 Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis 
 Redução da deposição de RU em aterro 
 Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do tratamento dos RU 
 Reforço dos instrumentos económico financeiros 
 Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor 
 Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da internacionalização 
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Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020) 
do setor 

 Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais 
 
Plano Rodoviário Nacional (PRN - 2000) 
O atual Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 
98/99 de 26 de Julho, Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de 
Julho, pela Declaração de retificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto) define 
uma rede nacional, que desempenha funções de interesse nacional e internacional. A rede rodoviária 
nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar. 
Objetivos 
O PRN – 2000 tem como principais objetivos: 

 Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, potenciando o correto e 
articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de 
potencialidades regionais, a redução do custo global dos transportes rodoviários, o aumento 
da segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão 
da rede. 

 Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas fronteiriças, promover o 
fecho de malhas viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns concelhos, o que 
contribuirá para a correção das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento 
socioeconómico do País. 

 Reclassificação de algumas das estradas não incluídas no anterior plano rodoviário nacional 
como estradas nacionais e instituir uma nova categoria viária, a das estradas regionais. 

 Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial 
relevo para a defesa ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à sinistralidade 
nos mais diversos planos e para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e 
utilização das infraestruturas em causa. 

 
Proposta para a Estratégia de Proteção dos Solos (PEPS) 
A Proposta para Estratégia de Proteção dos Solos configurará o instrumento de política do Governo que 
suporta o cumprimento dos objetivos de proteção e prevenção da degradação dos solos bem como da sua 
utilização sustentável. 
Objetivos 
São propostos como objetivos: 

 Prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas funções nas situações em que: 
- o solo é utilizado e as suas funções são exploradas, sendo, portanto, necessário tomar medidas 
relativas aos modelos de utilização e gestão de solos, e 
- o solo funciona como sumidouro/recetor dos efeitos de atividades humanas ou fenómenos 
ambientais, sendo necessário tomar medidas na fonte; 

 Reabilitar os solos degradados, garantindo um nível de funcionalidade mínimo coerente 
com a sua utilização atual e prevista, tendo assim igualmente em conta os custos da 
reabilitação do solo. 

 
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 
O Plano Setorial da Rede Natura 2000 constitui um instrumento de gestão territorial na concretização da 
política nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização das ZPE e 
dos Sítios, do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de 
conservação favorável nestas áreas. 
Objetivos 
Os principais objetivos do Plano setorial são os seguintes: 

 Estabelecer um conjunto de orientações estratégicas para a gestão do território das ZPE e 
Sítios considerando os valores naturais que nele ocorrem, com vista a garantir a sua 
conservação a médio e longo prazo; 

 Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais das ZPE e Sítios, 
orientando a uma macro-escala a fixação dos usos e o regime de gestão compatíveis com a 
utilização sustentável do território a efetuar, posteriormente, através da inserção das 
normas e orientações nos instrumentos de gestão territorial que vinculam diretamente os 
particulares (planos municipais e planos especiais de ordenamento do território); 

 Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos 
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Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 
habitats naturais e semi-naturais e das espécies de flora e fauna, presentes nos Sítios e ZPE; 

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas caraterísticas e 
prioridades de conservação, a definir nos planos de ordenamento que vinculam as 
entidades privadas, nos quais deverão ser fixados e zonados os usos do território e os 
regimes de gestão, com vista à utilização sustentável do território; 

 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 do uso do 
solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

 Fornecer orientações sobre a inserção (a efetuar no prazo máximo de seis anos) em plano 
municipal ou especial de ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas 
alíneas anteriores, na medida em que são estes os planos vinculativos dos particulares; 

 Definir, para cada Sítio e ZPE, os projetos a sujeitar a avaliação de impacte ambiental ou a 
análise de incidências ambientais. 

 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (PGRH do Minho e Lima) 
O Plano de Gestão da Região Hidrográfica é um plano setorial que assenta numa abordagem conjunta e 
interligada de aspetos técnicos, económicos, ambientais e institucionais, envolve os agentes económicos e 
as populações diretamente interessadas, tem em vista estabelecer de forma estruturada e programática uma 
estratégia racional de gestão e utilização das massas de água, em articulação com o ordenamento do 
território e a conservação e proteção do ambiente. 
Objetivos Estratégicos 

 Qualidade da água – Promover o bom estado das massas de água através da proteção, 
melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos da região mediante a prevenção 
dos processos de degradação e a redução gradual da poluição, visando assim garantir uma 
boa qualidade da água para os ecossistemas e diferentes usos. 

 Quantidade de Água - Garantir a gestão sustentável da água, baseada na gestão racional 
dos recursos disponíveis e na otimização da eficiência da sua utilização, de modo a 
assegurar a disponibilidade de água para a satisfação das necessidades dos ecossistemas, 
das populações e das atividades económicas. 

 Gestão de riscos e valorização do Domínio Hídrico - Assegurar uma gestão integrada do 
domínio hídrico, procedendo à prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos 
naturais ou antropogénicos, com especial enfoque para as cheias, secas e poluição acidental. 

 Quadro institucional e normativo - Promover a racionalização, otimização e harmonização da 
intervenção do quadro institucional em matéria de recursos hídricos da região, criando condições 
para o cumprimento integral do normativo nacional e comunitário, para uma repartição de 
esforços entre os diferentes sectores utilizadores. 

 Quadro económico e financeiro - Promover a sustentabilidade económica e financeira das 
utilizações dos recursos hídricos, contribuindo simultaneamente para a utilização racional dos 
recursos e para a valorização social e económica dos mesmos. 

 Monitorização, investigação e conhecimento - Promover o aumento do conhecimento sobre os 
recursos hídricos da região, suportado pela monitorização do estado quantitativo e qualitativo das 
massas de água e na investigação aplicada às matérias relacionadas 

 Comunicação e governança – Promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das 
populações, dos agentes económicos e de outros agentes com interesses diretos ou indiretos no 
sector da água, no processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos da região. 

 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho – PROF AM 
Instrumento sectorial de gestão territorial, que assenta numa abordagem conjunta e interligada de aspetos 
técnicos, económicos, ambientais, sociais e institucionais, envolvendo os agentes económicos e as 
populações diretamente interessadas, com vista a estabelecer uma estratégia consensual de gestão e 
utilização dos espaços florestais do Alto Minho. 
Objetivos Estratégicos 
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho prossegue os seguintes objectivos 
estratégicos: 
a) Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos 
florestais, as pragas e as doenças; 
b) Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal ardida; 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho – PROF AM 
c) Diminuição do número de ignições através da sensibilização e de uma mais intensa fiscalização; 
d) Promover uma deteção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 
e) Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas públicas e privadas com 
especial atenção para a planificação e gestão de Áreas Protegidas; 
f ) Promover a recuperação e condução da regeneração natural, nomeadamente das espécies mais 
afetadas pelos incêndios e das manchas mais promissoras de folhosas autóctones; 
g) Adequar as espécies e os modelos de silviculturas à estação; 
h) Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão florestal 
profissional; 
i) Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado; 
j) Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas 
múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade; 
l) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 
m) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, a castanha, o mel, as plantas 
medicinais e aromáticas, os frutos silvestres e os cogumelos silvestres; 
n) Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de pastagem; 
o) Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer; 
p) Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação dos 
espaços e produtos florestais; 
q) Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afetadas com problemas erosivos e 
controlar o avanço da desertificação ou destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e 
doenças; 
r) Controlar e diminuir a área de incidência de invasoras lenhosas; 
s) Conservação do património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e 
paisagística da região PROF e dos seus habitats naturais, com especial atenção para as Áreas 
Protegidas. 
 
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (Caminha - Espinho) - POOC 
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho, adiante designado por POOC, tem a 
natureza de regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos municipais e 
intermunicipais de ordenamento de território, bem como os programas e projetos a realizar na sua área de 
intervenção. 
Objetivos 
São objetivos do POOC (Caminha - Espinho): 

 O ordenamento dos diferentes usos e atividades específicos da orla costeira; 
 A classificação das praias e a regulamentação do seu uso balnear; 
 A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais 

ou turísticos; 
 A orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira; 
 A defesa e conservação da natureza. 

 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT - Norte) 
Os Planos Regionais de Ordenamento do Território são instrumentos de gestão territorial que definem a 
estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 
considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência 
para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território.  
Objetivos 
O PROT-N visa: 
1. Definir as Opções Estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região Norte: 

 A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 
nacional, no respeito dos princípios gerais da coesão, da equidade, da competitividade, da 
sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e 
paisagística do território;  

 A valorização da posição geoestratégica da região, na sua articulação com o restante território 
nacional, com as regiões fronteiriças e com as rotas transeuropeias e transatlânticas;  

 A afirmação da região como plataforma de internacionalização da economia nacional, reforçando 
os fatores de inovação, de competitividade e de atração de investimento estrangeiro;  
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Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT - Norte) 
 O reforço da cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando especializações, 

complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de projetos de dimensão europeia;  
 O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;  
 A salvaguarda e valorização dos recursos patrimoniais, tanto monumentais como naturais, com 

destaque para os valores classificados pela UNESCO como património mundial;  
2. Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a necessidade de:  

 Consolidar o sistema de proteção e valorização ambiental, que inclui as áreas, valores e 
subsistemas fundamentais a integrar na estrutura ecológica regional;  

 Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo a qualificação 
funcional do Porto e da sua área metropolitana, o desenvolvimento de polarizações 
estruturantes na conurbação do litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos no interior; 

 Reforçar a rede regional de instituições de ensino superior, de I & D e de centros tecnológicos, 
em articulação com os espaços de localização de atividades intensivas em conhecimento e 
conteúdo tecnológico;  

 Organizar o sistema de acessibilidades, de forma a reforçar o papel dos pontos nodais, a 
garantir a coerência das intervenções nos âmbitos rodoviário, ferroviário, portuário e 
aeroportuário e a valorizar as futuras acessibilidades ferroviárias em alta velocidade; 

 Reordenar e qualificar os espaços de localização empresarial numa lógica de 
disponibilização de espaços de qualidade e de concentração de recursos qualificados; 

 Organizar uma rede de pólos de excelência em espaço rural que sejam notáveis pela qualidade do 
ambiente e do património, pela genuinidade e qualidade dos seus produtos, pela sustentabilidade 
de práticas de vida e de produção e pelo nível dos serviços acessíveis à população; 

3. Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT, nomeadamente 
considerando as sub-regiões do Minho, de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Grande Porto como 
unidades territoriais específicas, com critérios de ordenamento e gestão apropriados às suas 
características físicas e de ocupação humana, e desenvolver propostas estratégicas adequadas à 
valorização das suas especificidades territoriais e à criação de complementaridades com vista ao 
reforço conjunto da competitividade e coesão regionais;  

4. Definir orientações e propor medidas para contrariar os fenómenos de urbanização e 
edificação difusa para fins habitacionais ou instalação de atividades não rurais, promovendo 
simultaneamente o planeamento e a constituição de áreas apropriadas para o desenvolvimento 
urbano não especulativo e para a localização de atividades empresariais;  

5. Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e florestal do 
território, bem como de salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas classificadas e de 
outras áreas ou corredores ecológicos relevantes;  

6. Propor medidas para a proteção e valorização do património arquitetónico e arqueológico, 
condicionando o uso dos espaços inventariados e das suas envolventes;  

7. Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial proposto, bem 
como os que contribuam para o desenvolvimento dos sectores a valorizar, e definir orientações para a 
racionalização e coerência dos investimentos públicos;  

8. Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do território, 
harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, e servir de quadro de 
referência e definir orientações para as decisões da Administração e para a elaboração de outros 
instrumentos de gestão territorial;  

9. Definir mecanismos de monitorização e avaliação da execução das disposições do PROT- -Norte.  
 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Caminha (PMDFCI – Caminha) 
Os PMDFCI desenvolvem as orientações de planeamento Nacional e Regional segundo as normas da 
Portaria nº 1139/2006 de 25 de Outubro e as orientações técnicas estabelecidas pela AFN. 
Eixos Estratégicos 
Eixos Estratégicos do PMDFCI: 

 Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais 
 Reduzir a incidência dos incêndios 
 Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão dos incêndios 
 Recuperar e reabilitar os ecossistemas e as comunidades 
 Adotar uma estrutura orgânica e funcional eficaz 
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Plano Estratégico do Sítio da Rede Natura do Litoral Norte (PESRN - LN) 
A concretização estratégica do Plano Estratégico do Sítio da Rede Natural Litoral Norte pretende criar as 
bases para uma nova cultura do planeamento da faixa costeira, baseada numa visão que privilegie o 
conhecimento, a multidisciplinaridade, a integração, a avaliação permanente e a participação; que tenha 
como prioridades a recuperação e requalificação de áreas degradadas em detrimento do crescimento 
indiscriminado e desqualificado; a recuperação e revitalização do património e a criação de percursos 
pedonais e cicláveis integrados numa estratégia de mobilidade sustentável. 
Apostas Estratégicas e Objetivos Específicos 
 Inovação/Diferenciação 

 Criar condições para o incremento de formas ambientalmente sustentáveis de fruição do 
território; 

 Associar à vocação natural do Sítio as vertentes culturais e patrimoniais de qualidade; 
 Promover a mobilidade sustentável (Ciclovia; Percursos pedestres/de natureza). 

 Requalificação / Sensibilização 
 Regenerar e qualificar os espaços ambientais degradados; 
 Recuperar e valorizar o património cultural; 
 Promover a informação e sensibilização ambiental; 
 Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre a dinâmica costeira; 
 Desenvolver uma oferta ambiental complementar ao uso balnear. 

 Consolidação / Conservação 
 Definir e executar uma política de ordenamento e gestão integrada da orla costeira, com garantias 

internas de capacidade de intervenção e de negociação, e garantias externas de controlo e 
fiscalização 

 Recuperar e proteger ativamente os sistemas dunares de forma a aumentar a sua 
capacidade de resposta perante situações de maior pressão. 

 Avaliação/Planeamento 
 Projetar para o Litoral Norte um modelo de desenvolvimento turístico compatível com a 

qualidade e sensibilidade da sua envolvência; 
 Criar condições para a preservação das tradições e manutenção das atividades económicas de 

base tradicional ligadas ao sector primário; 
 Avaliar as potencialidades dos desportos náuticos como alavanca para a promoção da imagem 

deste território; 
 Qualificar os espaços urbano-marítimos por forma a inverter as pressões dos aglomerados 

existentes sobre o sistema natural. 
 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Caminha (PMEPC-Caminha) 
O Plano Municipal de Emergência define as principais orientações para a atuação dos vários agentes e 
formas de respostas a uma emergência, tendo como objetivo principal minimizar os efeitos nefastos dessa 
ocorrência. Estabelece o quadro orgânico e funcional de intervenção do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, em caso de acidente grave, catástrofe ou calamidade, permitindo igualmente a gestão dos recursos 
existentes e necessários para dar resposta a situações de emergência. 
Objetivos principais 

 Promover as condições e os meios considerados indispensáveis para a minimização dos efeitos 
nefastos de um acidente grave ou catástrofe; 

 Definir os modos de atuação do Serviço Municipal de Proteção Civil, agentes de proteção civil e 
entidades que apoiam a proteção civil; 

 Criar condições para garantir uma rápida, coordenada e eficaz resposta de todos os meios e 
recursos disponíveis; 

 Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver; 
 Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer em caso de acidente grave ou catástrofe; 
 Garantir que as entidades envolvidas no plano mantêm um grau de preparação e prontidão 

necessário para a gestão das ocorrências; 
 Disponibilizar à população informação através de ações de sensibilização com o objetivo de 

as instruir para a autoproteção e formas de agir perante uma emergência. 
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Anexo III – Relação entre o Quadro de Referência Estratégico definido e as Opções 
Estratégicas da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Caminha e os Objetivos do QRE: 

                Relação Forte (evidencia que os objetivos do QRE se encontram contemplados nas opções 

estratégicas da proposta de revisão do PDM)          

Relação Média (evidencia que os objetivos do QRE se encontram apenas parcialmente 

contemplados nas opções estratégicas da proposta de revisão do PDM)             

Relação Fraca (evidencia a existência de objetivos do QRE que não são se encontram 

devidamente contemplados nas opções estratégicas da proposta de revisão do PDM) 

Não Aplicável – na (evidencia que os objetivos do QRE não se aplicam às opções estratégicas 

da proposta de revisão do PDM) 

 
Relação entre os objetivos do Programa Nacional de Política de Ordenamento de Território e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha  

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 
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Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, 
paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos 
energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos 

na na na  
 

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 
infra-estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais 

   na na 

Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de 
equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de 
interesse geral, promovendo a coesão social 

   
na na 

Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e 
comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, 
empresas e administração pública 

 na na na 
 

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 
participação informada, activa e responsável dos cidadãos e das 
instituições 

 na na na 
 

 
 
Relação entre os objetivos do Plano de Desenvolvimento Alto Minho 2020 e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM 
de Caminha  

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do Alto Minho 2020 
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Valorizar os recursos endógenos como critério de afirmação 
competitiva na na na  na 

Articular a base competitiva regional e setorial   na na na 
Estruturar produtos turísticos na na na na  
Estruturar produtos de localização empresarial na  na na na 
Promover a resiliência por via da sustentabilidade      
Promover a resiliência por via da competitividade   na na  

 
 
 

 

 



AAE da Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Caminha 
Relatório Ambiental 

 

345 
 

Relação entre os objetivos da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 
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Preparar Portugal para a “Sociedade de Conhecimento”: Consolidação 
do ensino básico e expansão da educação e formação de nível 
secundário, garantindo a melhoria da qualificação de base 

na na  na na 

Crescimento sustentado e competitividade à escala global: Um novo 
impulso à inovação empresarial; Uma economia, competitiva à escala 
global, orientada para atividades de futuro e criadora de emprego; 
Crescimento económico mais eficiente no uso da energia e dos 
recursos naturais e com menor impacto no ambiente, designadamente 
nas alterações climáticas 

    

 

Melhor Ambiente e Valorização do Património: Combate às alterações 
climáticas; Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente; 
Atividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base sustentável, 
compatibilizadas com a conservação da natureza e a valorização da 
paisagem; Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com 
as políticas setoriais e de combate à desertificação; Gestão integrada 
do ar; Gestão integrada dos resíduos; Gestão dos riscos naturais e 
tecnológicos 

na na na  na 

Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social - 
Prioridades estratégicas: Dinâmica de emprego que promova a 
qualidade de vida no trabalho e a integração social; Sociedade 
inclusiva que promova redes de solidariedade e comunidades 
dinâmicas 

na  na  na 

Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada 
do território - Prioridades estratégicas: Acessibilidades que contribuam 
para a coesão territorial e para um modelo territorial mais policêntrico; 
Cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis 

  na  

 

 
Relação entre as opções da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e as opções estratégicas da 
proposta de revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Opções da ENCNB 
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Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o 
património natural, bem como a monitorização de espécies, habitats e 
ecossistemas 

na na na  na 

Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando a Rede Nacional 
de Áreas Protegidas 

na na na  na 

Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a 
conservação do seu património natural, cultural e social 

na na na 
 

na 

Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos 
sítios e das zonas de proteção integrados no processo da Rede Natura 
2000 

na na na 
 

na 

Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de 
conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de 
salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos 
notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico 

na na na 

 

na 

Promover a integração política de conservação da natureza e do 
princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos na política 
de ordenamento do território e nas diferentes políticas setoriais 

na na na 
 

na 

Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, 
bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil 

na na na 
 

na 
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Relação entre os objetivos da Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos da ENGIZC 
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Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e 
cultural 

na na na  na 

Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza 
ambiental, social e económica 

na na na  na 

 
Relação entre os objetivos do Plano estratégico de cooperação da Galiza – Norte de Portugal e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PECG-NG 
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Promover o relacionamento transfronteiriço em instrumento 
fundamental de transformação dos territórios fronteiriços em novos 
espaços de desenvolvimento 

 na na na na 

Valorizar e promover a competitividade do tecido produtivo da Euro-
região através do conhecimento e da inovação 

na na  na 
 

Converter a Euro-região num território mais atrativo impulsionando os 
sistemas básicos de transporte e acessibilidade e reforçando as 
sinergias entre crescimento e desenvolvimento sustentado. 

   na na 

Aumentar a coesão social e institucional da Euro-região, Galiza - 
Norte de Portugal. 

na  na na 
 

 
Relação entre os objetivos da Estratégia Nacional para o Mar e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos da ENM 
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Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico do 
território marítimo nacional, tornando o MarPortugal num ativo com 
benefícios económicos, sociais e ambientais permanentes 

    
 

 
Relação entre os objetivos da Estratégia Nacional para a Energia e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de 
Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos da ENE 
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Reduzir a dependência energética do País face ao exterior na na na  na 
Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no 
contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas na na na  na 

Promover o desenvolvimento sustentável criando condições para o 
cumprimento das metas de redução na na na  na 
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Relação entre os objetivos do Plano Nacional para as Alterações Climáticas e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM 
de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PNAC 
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Reforçar a monitorização nos diversos setores e alargar o esforço de 
cumprimento do Protocolo de Quioto, “através de medidas nos setores 
não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão” 

na na na  na 

Acautelar que os diversos setores desenvolvam um esforço de 
monitorização apertado de modo a garantir a execução das diferentes 
medidas 

na na na  na 

 
Relação entre as Linhas de Orientação do Plano Nacional da Água e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de 
Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PNA 
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Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, 
com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias 
hidrográficas 

na na na  na 

Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos 
ecossistemas associados na na na  na 

Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento 
económico e social do país na na na  na 

Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação 
dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português na na na  na 

 
Relação entre os Objetivos do Plano Nacional de Ação, Ambiente e Saúde e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM 
de Caminha 
 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PNAAS 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 

O
rd

en
am

en
to

 U
rb

an
o 

do
 C

on
ce

lh
o 

C
oe

sã
o 

e 
A

rti
cu

la
çã

o 
Te

rri
to

ria
l 

Fo
m

en
to

 d
a 

em
pr

eg
ab

ili
da

de
 e

 d
a 

fix
aç

ão
 p

op
ul

ac
io

na
l 

Pr
es

er
va

çã
o 

do
 

Pa
tri

m
ón

io
 N

at
ur

al
 e

 
C

ul
tu

ra
l d

o 
Co

nc
el

ho
 

A
fir

m
aç

ão
 d

a 
V

ila
 d

e 
C

am
in

ha
 –

 a
 Â

nc
or

a 
do

 T
ur

is
m

o 
Su

ste
nt

áv
el

 

Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde da 
pessoa e das comunidades a eles expostos na na na  na 

Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, 
por forma a minimizar os riscos para a saúde associados a fatores 
ambientais 

na na na  na 

Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco na na na  na 
 
Relação entre as linhas estratégicas do Plano Estratégico Nacional para o Turismo e as opções estratégicas da proposta de revisão do 
PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PENT 
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Estratégia de produtos - Consolidar e desenvolver 10 produtos 
turísticos estratégicos (Sol e Mar, Touring Cultural e Paisagístico, City 
Break, Turismo de Negócios, Turismo de Natureza, Turismo 
Náutico, Saúde e Bem-Estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo 
Residencial, e Gastronomia e Vinhos) 

na na na na 
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 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PENT 
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Linhas orientadoras para as regiões - Desenvolver ofertas distintivas 
para as regiões, alinhadas com a proposta de valor do destino Portugal, 
capitalizando a vocação natural de cada região e desenvolvendo os 
seus fatores de qualificação. 

na na na na 

 

Enriquecimento da oferta - Desenvolver e inovar conteúdos 
tradicionais portugueses que constituam fatores de diferenciação 
turística 

na na na na 
 

Qualidade urbana, ambiental e paisagística - Tornar a qualidade 
urbana, ambiental e paisagística numa componente fundamental do 
produto turístico para valorizar e qualificar o destino Portugal 

na na na na 
 

Eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e 
privados - Facilitar a interação das empresas com o Estado, promover 
a difusão do conhecimento, estimular a investigação e o 
desenvolvimento e a adoção de práticas inovadoras pelas empresas, 
incentivar a modernização empresarial 

na na na na 

 

 
Relação entre os objetivos do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM 
de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PNUEA 
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Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas de 
evolução em termos de controlo de perdas, de procedimentos dos 
utilizadores e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se 
atingir, ao fim de um período de 10 anos, uma eficiência de utilização 
da água de 80%. 

na na na  na 

 
Relação entre os objetivos do Plano de Desenvolvimento Rural 2020 e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de 
Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PDR 2020 
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Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos  na na  na 
Criação de condições para a dinamização económica e social do 
espaço rural  na na na na 

 
Relação entre os objetivos do Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais e as opções 
estratégicas da proposta de revisão do PDM de Caminha 
 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PENSAAR 2020 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 

O
rd

en
am

en
to

 U
rb

an
o 

do
 C

on
ce

lh
o 

C
oe

sã
o 

e 
A

rti
cu

la
çã

o 
Te

rri
to

ria
l 

Fo
m

en
to

 d
a 

em
pr

eg
ab

ili
da

de
 e

 d
a 

fix
aç

ão
 p

op
ul

ac
io

na
l 

Pr
es

er
va

çã
o 

do
 

Pa
tri

m
ón

io
 N

at
ur

al
 e

 
C

ul
tu

ra
l d

o 
Co

nc
el

ho
 

A
fir

m
aç

ão
 d

a 
V

ila
 d

e 
C

am
in

ha
 –

 a
 Â

nc
or

a 
do

 T
ur

is
m

o 
Su

ste
nt

áv
el

 

Redução da poluição urbana nas massas de água na na na  na 
Melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água na na na  na 
Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais na na na  na 
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Relação entre os objetivos do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020 e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PERSU 2020 
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Prevenção da produção e perigosidade dos RU  na na na  na 
Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade 
dos recicláveis na na na  na 

Redução da deposição de RU em aterro na na na  na 
 
Relação entre os objetivos do Plano Rodoviário Nacional 2000 e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PRN 2000 
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Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, 
potenciando o correto e articulado funcionamento do sistema de 
transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades 
regionais, a redução do custo global dos transportes rodoviários, o 
aumento da segurança da circulação, a satisfação do tráfego 
internacional e a adequação da gestão da rede. 

na  na na na 

 
Relação entre os objetivos da Proposta para Estratégia de Proteção dos Solos e as opções estratégicas da proposta de revisão do 
PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PEPS 
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Prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas funções 
nas situações em que o solo é utilizado e as suas funções são 
exploradas, sendo, portanto, necessário tomar medidas relativas aos 
modelos de utilização e gestão de solos 

 na na na na 

Prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas funções 
nas situações em que o solo funciona como sumidouro/recetor dos 
efeitos de atividades humanas ou fenómenos ambientais, sendo 
necessário tomar medidas na fonte 

 na na  na 

Reabilitar os solos degradados, garantindo um nível de funcionalidade 
mínimo coerente com a sua utilização atual e prevista, tendo assim 
igualmente em conta os custos da reabilitação do solo 

 na na na na 

 
Relação entre os objetivos do Plano Setorial da Rede Natura 2000 e as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de 
Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PSRN2000 
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Estabelecer um conjunto de orientações estratégicas para a gestão do 
território das ZPE e Sítios considerando os valores naturais que nele 
ocorrem, com vista a garantir a sua conservação a médio e longo prazo 

na na na  na 

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais 
das ZPE e Sítios, orientando a uma macro-escala a fixação dos usos e o 
regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território 

na na na  na 
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 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PSRN2000 
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a efetuar, posteriormente, através da inserção das normas e orientações 
nos instrumentos de gestão territorial que vinculam diretamente os 
particulares (planos municipais e planos especiais de ordenamento do 
território) 
Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a 
distribuição dos habitats naturais e semi-naturais e das espécies de 
flora e fauna, presentes nos Sítios e ZPE 

na na na  na 

Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das 
respetivas caraterísticas e prioridades de conservação, a definir nos 
planos de ordenamento que vinculam as entidades privadas, nos quais 
deverão ser fixados e zonados os usos do território e os regimes de 
gestão, com vista à utilização sustentável do território 

na na na  na 

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 do uso do solo, tendo em conta a 
distribuição dos habitats a proteger 

na na na  na 

Definir, para cada Sítio e ZPE, os projetos a sujeitar a avaliação de 
impacte ambiental ou a análise de incidências ambientais 

na na na  na 

 
Relação entre os objetivos do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PGRH do Minho e Lima 
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Qualidade da água – Promover o bom estado das massas de água 
através da proteção, melhoria e recuperação da qualidade dos recursos 
hídricos da região mediante a prevenção dos processos de degradação 
e a redução gradual da poluição, visando assim garantir uma boa 
qualidade da água para os ecossistemas e diferentes usos. 

na na na  na 

Quantidade de Água - Garantir a gestão sustentável da água, baseada 
na gestão racional dos recursos disponíveis e na otimização da 
eficiência da sua utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de 
água para a satisfação das necessidades dos ecossistemas, das 
populações e das atividades económicas. 

na na na  na 

Gestão de riscos e valorização do Domínio Hídrico - Assegurar uma 
gestão integrada do domínio hídrico, procedendo à prevenção e 
mitigação dos efeitos provocados por riscos naturais ou 
antropogénicos, com especial enfoque para as cheias, secas e poluição 
acidental. 

na na na  na 

 
Relação entre os objetivos do Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Alto Minho e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PROF AM 
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Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças 
que constituem os fogos florestais, as pragas e as doenças na na na  na 

Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal 
ardida na na na  na 

Diminuição do número de ignições através da sensibilização e de uma 
mais intensa fiscalização na na na  na 
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 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PROF AM 
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Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas 
públicas e privadas com especial atenção para a planificação e gestão 
de Áreas Protegidas 

na na na  na 

Promover a recuperação e condução da regeneração natural, 
nomeadamente das espécies mais afetadas pelos incêndios e das 
manchas mais promissoras de folhosas autóctones; 

na na na  na 

Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas na na na  na 
Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e 
lazer na na na  na 

Controlar e diminuir a área de incidência de invasoras lenhosas na na na  na 
Conservação do património florestal em bom estado, da diversidade 
biológica, geológica e paisagística da região PROF e dos seus habitats 
naturais, com especial atenção para as Áreas Protegidas 

na na na  na 

 
Relação entre os objetivos do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (Caminha - Espinho) e as opções estratégicas da proposta de 
revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do POOC Caminha-Espinho 
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O ordenamento dos diferentes usos e atividades específicos da orla 
costeira  na na  na 

A classificação das praias e a regulamentação do seu uso balnear na na na   
A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por 
motivos ambientais ou turísticos na na na   

A orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla 
costeira na na na   

A defesa e conservação da natureza na na na  na 
 
Relação entre Objetivos do Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte e as opções estratégicas da proposta de revisão 
do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PROTN 
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A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão 
territorial de âmbito nacional, no respeito pelos princípios gerais da 
coesão, da equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos 
recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística 
do território. 

    

 

O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral  na na   
Consolidar o sistema de proteção e valorização ambiental, que inclui 
as áreas, valores e subsistemas fundamentais a integrar na estrutura 
ecológica regional 

na na na  na 

Organizar o sistema de acessibilidades, de forma a reforçar o papel dos 
pontos nodais, a garantir a coerência das intervenções nos âmbitos 
rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário e a valorizar as 
futuras acessibilidades ferroviárias em alta velocidade 

na  na na na 

Reordenar e qualificar os espaços de localização empresarial numa 
lógica de disponibilização de espaços de qualidade e de concentração 
de recursos qualificados 

   na na 

Definir orientações e propor medidas para contrariar os fenómenos de 
urbanização e edificação difusa para fins habitacionais ou instalação de 
atividades não rurais, promovendo simultaneamente o planeamento e a 

   na na 
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 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PROTN 
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constituição de áreas apropriadas para o desenvolvimento urbano não 
especulativo e para a localização de atividades empresariais 
Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento 
agrícola e florestal do território, bem como de salvaguarda e 
valorização da paisagem, das áreas classificadas e de outras áreas ou 
corredores ecológicos relevantes 

na na na  na 

Propor medidas para a proteção e valorização do património 
arquitetónico e arqueológico, condicionando o uso dos espaços 
inventariados e das suas envolventes 

na na na  na 

 
Relação entre os Eixos Estratégicos do Plano Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios – Caminha e as opções estratégicas da 
proposta de revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PMDFCI 
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Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais  na na na  na 
Reduzir a incidência dos incêndios  na na na  na 
Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios  na na na  na 
Recuperar e reabilitar os ecossistemas na na na  na 

 

Relação entre os Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico do Sítio da Rede Natura do Litoral Norte e as opções estratégicas da 
proposta de revisão do PDM de Caminha 

        
 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PESRN-LN 
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Criar condições para o incremento de formas ambientalmente 
sustentáveis de fruição do território na na na  na 

Associar à vocação natural do Sítio as vertentes culturais e 
patrimoniais de qualidade na na na  na 

Promover a mobilidade sustentável (Ciclovia; Percursos pedestres/de 
natureza) na na na  na 

Regenerar e qualificar os espaços ambientais degradados na na na  na 
Recuperar e valorizar o património cultural na na na  na 
Promover a informação e sensibilização ambiental na na na  na 
Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre a dinâmica 
costeira na na na  na 

Desenvolver uma oferta ambiental complementar ao uso balnear na na na   
Recuperar e proteger ativamente os sistemas dunares de forma a 
aumentar a sua capacidade de resposta perante situações de maior 
pressão 

na na na  na 

Projetar para o Litoral Norte um modelo de desenvolvimento turístico 
compatível com a qualidade e sensibilidade da sua envolvência na na na   
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 Opções Estratégicas da  

Proposta de Revisão do PDM  
de Caminha 

 
 
 
Objetivos do PMEPC - Caminha 
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Disponibilizar à população informação através de ações de 
sensibilização com o objetivo de as instruir para a autoproteção e 
formas de agir perante uma emergência. 

na na na  na 

 

 

 
 


	1.AAERPDM_CCDR-N
	2.AAERPDM_APA
	3.AAERPDM_INAG
	4.AAERPDM_ARHN
	5.AAERPDM_AFN
	6.AAERPDM_ICNB
	7.AAERPDM_ANPC
	8.AAERPDM_ARSN
	9.AAERPDM_IDP
	10.AAERPDM_DGEG
	11.AAERPDM_DRAP NORTE
	12.AAERPDM_MCDRSN
	13.AAERPDM_GNR
	14.AAERPDM_CMVC

