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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

O presente procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Monchique foi 

iniciado ainda em 2015, com a publicação do Aviso n.º 12002/2015, de 19 de outubro, na 

sequência da necessidade de deslocalização da unidade industrial das Caldas de Monchique para 

o sítio de Pocilgais – Monchique (polígono com 10 ha) e da alteração do artigo 40.º do 

Regulamento (vd. Figura 1.1). 

 

No âmbito da Conferência Decisória1, realizada no dia 1 de março de 2016, foi indicada, pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)2, a necessidade de a alteração ser 

acompanhada do devido conteúdo documental, nomeadamente da respetiva avaliação 

ambiental. Por conseguinte, o Município de Monchique, enviou ao ICNF a Avaliação Ambiental 

Estratégia (AAE), composta pelo Relatório dos Fatores Críticos para a Decisão (RFCD), Relatório 

Ambiental (RA) e Resumo Não Técnico (RNT), elaborada em junho e julho de 2016, bem como a 

proposta de alterações ao regulamento (vd. Figura 1.1). 

 

Em face dos elementos remetidos pelo Município de Monchique ao ICNF, esta entidade emite 

parecer3 favorável condicionado à proposta de RFCD, “devendo ser complementada a 

informação ao nível do Relatório Ambiental (RA), que acompanha a proposta de plano, na fase 

subsequente”. Acrescenta ainda que “a proposta não se reveste de um conteúdo documental 

completo, designadamente no que respeita à fundamentação da proposta de alteração do PDM 

em Relatório, nos termos do RJIGT…” (vd. Figura 1.1). 

 

 
1 Segundo informação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve foi acordado entre as 
entidades intervenientes que passaria a Reunião de Trabalho. 
2 Ofício n.º 12358/2016/DCNF-ALG/DLAP, de 1-03-2016 
3 Através do ofício n.º 46005/2018/DCNF-ALG/DLAP, de 16/11/2018. 
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Entretanto, após deliberação da Câmara Municipal, foi publicado novo período para audiência 

prévia dos interessados no âmbito do procedimento de alteração do PDM (Aviso n.º 

16129/2018, de 8 de novembro), tendo o prazo para a conclusão da alteração do PDM sido 

prorrogado por mais um ano através do Aviso n.º 19546/2019, de 5 de dezembro (vd. Figura 1.1). 

 

É, pois, neste quadro que se insere o presente relatório de fundamentação da proposta de 

alteração do PDM de Monchique, constituindo uma etapa fundamental para a conclusão deste 

procedimento (vd. Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Cronologia da alteração do PDM de Monchique  

 
 

 

1.2. ÂMBITO E ALCANCE 
 

A Lei de Bases da Política de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPSOTU)4 

estabelece no n.º 1 do artigo 50.º que os “programas e planos territoriais podem ser objeto de 

revisão, alteração, suspensão ou revogação, em razão da evolução ou reponderação das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais subjacentes à sua elaboração, com 

 
4 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. 
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fundamento em relatório de avaliação a elaborar nos termos estabelecidos na lei”. Por sua vez, 

o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)5 determina (n.º 2 do artigo 115.º) 

que “a alteração dos programas e dos planos territoriais incide sobre o normativo e ou parte da 

respetiva área de intervenção e decorre: 

a) Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no programa ou no plano; 

b) Da incompatibilidade ou da desconformidade com outros programas e planos territoriais 

aprovados ou ratificados;  

c) Da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com as respetivas disposições ou 

que estabeleçam servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem as 

mesmas.” 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Monchique, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 4/94, de 19 de janeiro, conta com mais de 26 anos de eficácia e foi alterado cinco 

vezes6. No entanto, o regulamento atual do PDM de Monchique não possibilita a instalação de 

unidades industriais fora dos espaços industriais e de serviços, concretamente, impede a 

deslocalização de uma indústria fundamental para o concelho (a Sociedade Águas de 

Monchique7) para uma área integrada em “Espaços florestais” e obriga a que a instalação de 

qualquer unidade industrial ou de serviços nos “Espaços industriais e de serviços” seja precedida 

de plano de pormenor ou projeto de loteamento, para além de incluir a menção a legislação já 

revogada. 

 

Neste sentido, a presente alteração do PDM enquadra-se no teor da alínea a) do n.º 2 do artigo 

115.º do RJIGT, e visa possibilitar a deslocalização de uma indústria, atualmente inserida no 

perímetro urbano das Caldas de Monchique, o qual não permite acolher as necessidades de 

 
5 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
6 Alterado em 1996, através da RCM n.º 16/96, de 26 de fevereiro (a qual foi retificada pela Declaração de Retificação n.º 17-G/99, 
de 30 de outubro); alterado em 1999, através da RCM n.º 106/99, de 22 de setembro; alterado por adaptação ao PROT Algarve em 
2008, através do Aviso n.º 25475/2008, de 22 de outubro (republicado através do Aviso n.º 26493/2008, de 5 de novembro); e 
alterado em 2014, através do Aviso n.º 8690/2014, de 29 de julho (retificado pelas Retificações n.º 821/2014, de 11 de agosto e n.º 
955/2014, de 23 de setembro). 
7 Adquirida, em 2010, pelo grupo Waterbunkers. 
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expansão desta unidade industrial, bem como adequar o artigo 40.º do regulamento do PDM de 

Monchique à legislação em vigor sobre a matéria nele tratada.  

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 119.º do RJIGT, “as alterações aos programas e planos territoriais 

seguem, com as devidas adaptações, os procedimentos (…) para a sua elaboração (…), i.e., nos 

termos, do previsto no artigo 76.º.   

 

Deste modo, de acordo com o n.º 1 daquele artigo, a “elaboração de planos é determinada por 

deliberação da câmara municipal (…)”. Acrescenta o n.º 3, que “compete à câmara municipal a 

definição da oportunidade e dos termos de referência”, que acompanham e fundamentam a 

deliberação que determina a elaboração/alteração do Plano, ficando disponíveis durante o 

período de consulta pública prévia, de acordo com o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. 

 

No que concerne ao conteúdo material, a alteração do PDM segue, assim, com as devidas 

adaptações, o disposto no artigo 97.º, sendo acompanhado, nomeadamente por relatório, com 

“fundamentação técnica, suportada na avaliação das condições ambientais, económicas, sociais 

e culturais” (n.º 2, alínea a)). 

 

Concretiza-se assim, por esta via, o relatório de fundamentação da alteração do PDM de 

Monchique, cujos objetivos, metodologia e respetiva estrutura são apresentados nos capítulos 

seguintes, o qual se articula com a Avaliação Ambiental Estratégica. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

As atuais dinâmicas observadas no concelho determinam a necessidade da presente alteração 

do PDM de Monchique, a qual visa, em concreto, dar resposta a dois aspetos essenciais: 

 

1. Permitir a deslocalização de uma unidade industrial ligada à exploração de água mineral, 

sita atualmente no perímetro urbano das Caldas de Monchique, em resposta às suas 

necessidades de expansão/ampliação e modernização e requisitos inerentes à própria 

atividade, como sejam: 

a. a proximidade geográfica das nascentes de água mineral; 

b. o desnível favorável; 

c. a existência de área suficiente para as necessidades atuais e previstas (10 ha); 

d. a proximidade da rede viária principal. 

 

2. Alterar o Regulamento, designadamente nos artigos 19.º, 26.º e 40.º, por forma a 

permitir a instalação de uma atividade industrial ligada à exploração de água mineral das 

Caldas de Monchique em espaço florestal, a atualização de legislação entretanto 

revogada e a adaptação aos critérios exigidos atualmente por normas legais que 

entretanto foram sendo publicadas, bem como a revogação da norma que estabelece a 

obrigatoriedade de se proceder a uma operação de loteamento ou plano de pormenor 

previamente à instalação de qualquer unidade industrial. 

 

O capítulo seguinte explicita a metodologia adotada na elaboração da alteração do PDM e 

identifica a estrutura do presente relatório. 
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1.4. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
 

De modo a responder aos objetivos propostos, foi consultada bibliografia atualizada e de 

referência, incluindo os diplomas legais com pertinência, bem como os vários elementos 

constantes do processo e disponibilizados pela Câmara Municipal de Monchique. Foi utilizada 

cartografia de base vetorial do concelho de Monchique (escala 1: 10 000), produzida pela 

ESTEREOFOTO / AMAL e homologada pela DGT em 2015 e, com recurso às melhores técnicas 

disponíveis, nomeadamente as potencialidades dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

para armazenar, tratar, gerir, manipular e representar informação geográfica, foram produzidas 

os elementos cartográficos necessários para o presente relatório, bem como a alteração das 

Plantas de ordenamento e de condicionantes. 

 

Por forma a dar resposta ao quadro legal relativo a esta alteração, o “Relatório de 

fundamentação da alteração do PDM de Monchique” divide-se em nove capítulos, 

nomeadamente: 

 

1. capítulo “1. Contextualização”, como sugere o nome, é dedicado à introdução do 

trabalho, apresentando os antecedentes e procedendo à definição do seu âmbito e 

alcance, objetivos e a metodologia utilizada para a elaboração do relatório; 

2. capítulo “2. Enquadramento territorial“, dedica-se à localização da área de intervenção; 

3. capítulo “3. Quadro legal e processual”, concretiza o enquadramento legal da alteração 

do PDM e o respetivo procedimento; 

4. capítulo “4. Os instrumentos de gestão territorial8 eficazes para a área da alteração do 

PDM de Monchique”, onde são analisados os IGT e a respetiva conformidade e 

compatibilidade com a alteração proposta; 

 
8 IGT 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

12 
 

5. capítulo “5. Do sistema biofísico à população, socioeconomia e infraestruturas”, refere-

se aos traços gerais e fundamentais do território, em termos biofísicos, demográficos e 

socioeconómicos, considerando os objetivos da alteração; 

6. capítulo “6. Fundamentos para a alteração do PDM de Monchique”, onde se apresentam 

os principais fundamentos que justificam a alteração do PDM de Monchique; 

7. capítulo “7. Proposta de alteração”, concretiza a proposta de alteração do PDM de 

Monchique, apresentando as alterações cartográficas, de regulamento e as principais 

conclusões da AAE; 

8. capítulo “8. Considerações finais”, constitui o remate do trabalho; 

9. capítulo “9. Bibliografia”, onde são enunciadas todas as referências bibliográficas usadas 

ao longo do relatório. 

 

O relatório integra figuras e quadros identificados com uma numeração sequencial dentro do 

capítulo onde se inserem, de acordo com a ordem pela qual são mencionados em texto. Ao 

número de cada figura antecede o número do respetivo capítulo (e.g., a figura 1.1 corresponde à 

figura 1 do capítulo 1).  

 
 

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 
 

A área sujeita a alteração do PDM de Monchique encontra-se na freguesia de Monchique, no 

setor sul do concelho de Monchique, mais concretamente na localidade de Pocilgais, a cerca de 

8 km da sede de concelho e a 2 km das Caldas de Monchique. 

 

Corresponde, grosseiramente, a um quadrado com uma área aproximada de 10 ha, inserido na 

matriz predial rústica sob o número 18, da secção DF1 e DF2 (vd. Figura 2.1) e limitado a oeste 

pela EN 266, a qual permite a ligação à A22 (menos de 20 km). É envolvido essencialmente por 

áreas florestais, sendo atravessado por uma linha de alta tensão com orientação SSE-NNO (vd. 

Figura 2.2). 
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Figura 2.1. Prédio rústico da área sujeita a alteração do PDM 

 
Fonte: CM de Monchique (acedido em setembro de 2020) 
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Figura 2.2. Enquadramento geográfico da área sujeita a alteração do PDM 
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3. QUADRO LEGAL E PROCESSUAL 
 

A política de solos, do ordenamento do território e do urbanismo9, é prosseguida através de 

instrumentos de gestão territorial que se materializam em programas e planos territoriais, 

estruturados nos âmbitos nacional, regional e municipal. O Plano Diretor Municipal (PDM) 

constitui um instrumento de definição da estratégia de desenvolvimento territorial municipal, da 

política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, do modelo territorial 

municipal, das opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as 

relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as 

orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal (cf. n.º 

1 do artigo 95.º do RJIGT). 

 

A alteração de planos municipais está igualmente prevista no artigo 118.º RJIGT, podendo 

decorrer da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes ou 

sempre que essa alteração seja necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis ou 

regulamentos, e incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e decorre 

(cf. n.º 2 do artigo 115.º): 

 

“a) Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no programa ou no plano; 

b) Da incompatibilidade ou da desconformidade com outros programas e planos territoriais 

aprovados ou ratificados; 

c) Da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com as respetivas disposições ou 

que estabeleçam servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem as 

mesmas.” 

 

 
9 Operada pela respetiva Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, Lei n.º 31/2014, 
de 30 de maio (LBPPSOTU), e regulamentada pelo RJIGT.  
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Segundo o artigo 119.º do RJIGT “as alterações aos programas e planos territoriais seguem, com 

as devidas adaptações, os procedimentos previstos no presente decreto-lei para a sua 

elaboração, aprovação, ratificação e publicação, com exceção do disposto nos números e artigos 

seguintes”, nomeadamente ao nível do acompanhamento e da avaliação ambiental.  

 

Neste quadro, a necessidade de expansão e modernização de uma indústria ligada à exploração 

de água mineral da nascente das Caldas de Monchique, que obrigam à sua deslocalização para 

área próxima da atual localização, mas inserida numa categoria de solo que não permite esta 

atividade, bem como a necessidade de alteração de outros aspetos regulamentares, impõe a 

alteração do PDM de Monchique, já determinada por duas deliberações de início do 

procedimento e de estabelecimento do prazo para a respetiva participação preventiva (Aviso n.º 

12002/2015, de 19 de outubro e Aviso n.º 16129/2018, de 8 de novembro). Por sua vez, o Aviso 

n.º 19546/2019, de 5 de dezembro, prorrogou o prazo para a conclusão da alteração do PDM. 

 

O acompanhamento da elaboração da alteração do PDM de Monchique decorre nos termos no 

previsto no artigo 86.º do RJIGT (artigo 119.º, n.º 2), sendo, portanto, facultativo, conforme o n.º 

1 do artigo 86.º Concluída a alteração, a câmara municipal apresenta a proposta e o relatório 

ambiental à CCDR que, “no prazo de 10 dias, remete a documentação recebida a todas as 

entidades representativas dos interesses a ponderar, convocando-as para uma conferência 

procedimental, a realizar no prazo de 20 dias” (n.º 3 do artigo 86.º). O acompanhamento da 

alteração do PDM é assegurado mediante recurso à plataforma colaborativa de gestão 

territorial (PCGT), nos termos do n.º 5 do artigo 86.º. 

 

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 e a divulgar através da 

comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na 

Internet, do qual consta o período de discussão, a forma como os interessados podem 

apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões públicas a que 

haja lugar e os locais onde se encontra disponível a proposta, o respetivo relatório ambiental, a 
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ata da conferência procedimental, os demais pareceres emitidos e os resultados da concertação. 

O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedência mínima de cinco dias, e 

não pode ser inferior a 20 dias (artigo 89.º, n.ºs 1 e 2). 

 

Ponderadas as contribuições recebidas durante a discussão pública e elaborada a versão final, a 

alteração do PDM de Monchique será aprovada pela assembleia municipal, sob proposta da 

câmara municipal, e publicada no Diário da República num prazo máximo de 60 dias, cf. artigos 

89.º, 90.º e 92.º do RJIGT. 

 

Para além do quadro geral de ordenamento do território, consagrado na LBPPSOTU e no RJIGT, 

há diversos instrumentos legais a considerar e de aplicação direta na alteração de um PDM10, 

nomeadamente: 

 

1. o DL n.º 193/95, de 18 de julho, na redação atual conferida pelo DL n.º 130/2019, de 30 de 

agosto, que estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica 

no território nacional; 

2. o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, o qual procede à revisão da transposição para o direito interno das diretivas 

comunitárias aves e habitats; 

3. o DL n.º 232/2007, de 15 de junho, na redação dada pelo DL n.º 58/2011, de 4 de maio, o 

qual consagra a obrigatoriedade dos Planos e Programas serem sujeitos a avaliação 

ambiental;  

4. o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de 

classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias 

do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 

nacional; 

 
10 Sem prejuízo de outros que os complementem em matérias específicas. 
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5. o Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro, que regula as normas e especificações 

técnicas da cartografia a observar na elaboração das plantas dos planos territoriais; 

6. o Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, que concretiza a definição de 

conceitos na área do ordenamento do território e do urbanismo; 

7. o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de março e parcialmente revogado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro. 

 

Ademais, a alteração do PDM obriga à identificação e ponderação, nos diversos âmbitos, dos 

planos, programas e projetos, designadamente da iniciativa da Administração Pública, com 

incidência na área a que respeitam, considerando os que já existem e os que se encontrem em 

preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações, de acordo com n.º 2 do 

artigo 22.º do RJIGT. É sobre este tema que se dedica o capítulo seguinte. 

 

 

4. OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EFICAZES PARA A 

ÁREA DA ALTERAÇÃO DO PDM DE MONCHIQUE 
 

A necessidade de compatibilização dos planos, programas e projetos com incidência na área da 

alteração do PDM, expressa no n.º 2 do artigo 22.º do RJIGT, obriga a uma análise sintética e 

orientada de cada um com incidência na área e envolvente, destacando-se para o efeito, 

nomeadamente: 

 

a.  O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), revisto pela Lei n.º 

99/2019, de 5 de setembro; 

b. Plano Setorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115-A/2008, de 21 de julho; 
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c. Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) 2016/2021, aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro; 

d. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve), aprovado pela Portaria 

n.º 53/2019, de 11 de fevereiro; 

e. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de outubro e alterado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro; 

f. Plano Diretor Municipal de Monchique, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 4/94, de 19 de janeiro, na sua atual redação; 

g. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Monchique, aprovado 

pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) e com parecer 

favorável do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de 30 de junho de 2017. 

 

 

4.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO (PNOPT) 
 

O PNPOT estabelece as opções estratégicas com relevância para a organização do território 

nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 

programas e planos territoriais e constitui um instrumento de cooperação com os demais 

Estados-Membros para a organização do território da União Europeia. A Lei n.º 99/2019, de 5 de 

setembro, aprovou a primeira revisão deste programa, constituído por um programa de ação 

para o horizonte 2030, no contexto de uma estratégia de organização e desenvolvimento 

territorial de mais longo prazo suportada por uma visão para o futuro do país e, também, no 

estabelecimento de um sistema de operacionalização, monitorização e avaliação capaz de 

dinamizar a concretização das orientações, diretrizes e medidas de política e de promover o 
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PNPOT como referencial estratégico da territorialização das políticas públicas e da 

programação de investimentos territoriais financiados por programas nacionais e comunitários. 

 

O Programa de Ação 2030 responde às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais e 

visa concretizar o modelo territorial esquematizado, organizando-se em cinco pontos: 

 

1. compromissos para o território; 

2. domínios e medidas; 

3. operacionalização do modelo territorial; 

4. diretrizes para os Instrumentos de gestão territorial; 

5. modelo de governação. 

 

Do ponto de vista operativo o PNPOT assume uma agenda com dez compromissos para o 

território, em coerência com as grandes linhas de orientação estratégica internacional, no quadro 

da Agenda 203011, e dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável e do Acordo de Paris12, 

nomeadamente: 

 

1. robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades; 

2. atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica; 

3. adaptar os territórios e gerar resiliência; 

4. descarbonizar acelerando a transição energética e material; 

5. remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 

6. alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação; 

7. incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território; 

8. integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade; 

 
11 Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, adotada pelas Nações Unidas, apresenta 17 objetivos para o desenvolvimento 
sustentável. Entrou em vigor a 1 de janeiro de 2016 (ONU, 2019).   
12 Acordo alcançado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima que visa a implementação de 
medidas de redução de emissões de gases de estufa com o fim de conter o aquecimento global abaixo do valor de 2ºC. Foi aprovado 
a 12 de dezembro de 2015.    
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9. garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos; 

10. reforçar a eficiência territorial nos IGT. 

 

A alteração do PDM de Monchique encontra-se fortemente correlacionada com os 

compromissos para o território definidos no PNPOT, uma vez que a mesma pretende dinamizar 

a base socioeconómica do concelho de Monchique, aumentando a dinâmica e eficiência 

territorial. 

 

 

4.2. PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 
 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no 

território da União Europeia, sendo constituída por zonas de proteção especial (ZPE), criadas ao 

abrigo da Diretiva Aves e por zonas especiais de conservação (ZEC). 

 

Nas áreas abrangidas pela Rede Natura aplicam-se as disposições do Plano Setorial da Rede 

Natura (PSRN) 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 115-A/2008, 

de 21 de julho, o qual tem como objetivos a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE, bem 

como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável, sendo um 

instrumento para a gestão da biodiversidade. 

 

Neste sentido, estabelece as orientações estratégicas para a gestão dos territórios que abrange, 

considerando os valores naturais que nele ocorrem, com vista a garantir a sua conservação a 

médio e a longo prazo, devendo a informação nele contida “ser integrada, cruzada e devidamente 

ponderada, com informação de caracterização biofísica e informação de caráter social e 

económico relevante para a aferição das aptidões, vocações e condicionamentos aos usos e 

ocupação do solo, na procura das melhores opções de ordenamento nomeadamente aquando 
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do processo de elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, com especial destaque 

para os PMOT e PEOT” (capítulo 7.2 da RCM 115/2008) 

 

A área objeto de alteração do PDM de Monchique é totalmente abrangida pelo Sítio de Interesse 

para a Conservação (SIC) PTCON0037 Monchique13 e pela Zona de Proteção Especial (ZPE), com 

o mesmo código e limites, ainda que localizada numa área de limite (vd. Figura 4.1). 

 
Figura 4.1. A Rede Natura 2000 na área sujeita a alteração do PDM 

 
Fonte: ICNF (acedido em setembro de 2020) 

 

Desta forma, aplica-se a esta área o Plano Setorial da Rede Natura 2000, nomeadamente as 

orientações estratégicas, bem como as normas do DL n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 

atual. 

 

De salientar que a inserção desta área na Rede Natura, determina, aliás, a necessidade da 

presente alteração ser sujeita a AAE, nos termos do 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

 
13 Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto 
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abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e do parecer do ICNF14. 

 

A AAE acompanha assim a presente alteração do PDM, consubstanciada em três documentos15 

e demonstra que a alteração proposta não se traduz em impactes negativos significativos, que 

não possam ser alvo da aplicação de medidas de gestão ambiental, subjacentes à aplicação das 

diretrizes de seguimento. 

 

 

4.3. PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DAS 

RIBEIRAS DO ALGARVE (RH8) 
 

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro16) transpôs para a ordem jurídica nacional a 

Diretiva Quadro da Água (DQA - diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro), e estipula como objetivos ambientais o bom estado, ou o bom potencial, das 

massas de água, que devem ser atingidos até 2015, através da aplicação dos programas de 

medidas especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas (PGRH) (APA, 2019).  

 

Os planos de gestão de bacias hidrográficas constituem, assim, um instrumento de natureza 

setorial de planeamento dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa 

determinada região hidrográfica, nos termos previstos na Lei da Água. Não vinculando 

diretamente os particulares, as respetivas normas e orientações são integradas nos Planos 

Diretores Municipais (PDM). 

A Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve – RH8, com uma área total de 5 511 km2, integra 

as bacias hidrográficas das ribeiras do Algarve incluindo as respetivas águas subterrâneas e 

 
14 Ofício n.º 12358/2016/DCNF-ALG/DLAP, de 01/03/2016. 
15 Relatório dos Fatores Críticos para a Decisão, Relatório Ambiental e Relatório Não Técnico. 
16 Alterada seis vezes. 
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águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 

 

O PGRH das Ribeiras do Algarve abrange, na sua totalidade, o concelho de Monchique e define 

oito objetivos estratégicos, nomeadamente: 

 

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

OE5 - Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

OE7 - Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

OE8 - Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais. 

 

Para concretização dos referidos objetivos, definiu um programa de medidas, enquadradas nos 

seguintes eixos: 

 

1. redução ou eliminação de cargas poluentes; 

2. promoção da sustentabilidade das captações de água; 

3. minimização de alterações hidromorfológicas; 

4. controlo de espécies exóticas e pragas; 

5. minimização de riscos; 

6. recuperação de custos dos serviços da água; 

7. aumento do conhecimento; 

8. promoção da sensibilização; 

9. adequação do quadro normativo. 

O PGBH da RH8 é assim um instrumento de enorme importância no contexto da alteração do 

PDM de Monchique, uma vez que esta, decorrente da deslocalização de uma atividade industrial 
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ligada à exploração de água mineral, deve assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos 

identificados (a negrito) anteriormente e contribuir para os eixos do programa de medidas 

igualmente assinalados a negrito. 

 

 

4.4. PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL 

DO (PROF) ALGARVE 
 

Os PROF constituem um instrumento de concretização da política florestal que responde às 

orientações fornecidas por outros níveis de planeamento e decisão política, nomeadamente os 

constantes da Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto), da Estratégia 

Nacional para as Florestas e da Estratégia Europeia para as Florestas (e respetivo Plano de Ação), 

e que procura a articulação com instrumentos e políticas de outros setores. Enquadram e 

estabelecem 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. O PROF Algarve foi aprovado através da Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro e 

abrange, na íntegra, os 16 concelhos do Algarve e aponta seis objetivos estratégicos17, 

nomeadamente: 

 

1. minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

2. especialização do território; 

3. melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

4. internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

5. melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

6. racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

 

 
17 Cf. n.º 3 do artigo 4.º. 
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De acordo com o n.º 4 do artigo 1.º, “as normas do PROF Algarve que condicionem a ocupação, 

uso e transformação do solo nos espaços florestais, são obrigatoriamente integradas nos planos 

territoriais de âmbito municipal”, estabelecendo o capítulo II relativo ao uso, ocupação e 

ordenamento florestal nomeadamente: 

 

1. o regime florestal e floresta modelo; 

2. as espécies protegidas e sistemas florestais objeto de medidas de proteção específicas; 

3. os corredores ecológicos; 

4. os modelos gerais de silvicultura, gestão florestal e de organização territorial e respetivas 

normas; 

5. as áreas florestais sensíveis; 

6. o zonamento/organização territorial florestal das sub-regiões homogéneas, definindo para 

cada sub-região as funções gerais, as normas de silvicultura a aplicar e as espécies florestais 

a privilegiar. 

 

No PROF do Algarve, a área objeto da alteração do PDM encontra-se na sub-região homogénea 

da Serra de Monchique (vd. Figura 4.2). Nesta sub-região homogénea, com igual nível de 

prioridade, visa-se a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos 

espaços florestais: 

 

a. função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 

geomonumentos; 

b. função geral de produção; 

c. função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. 
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Figura 4.2. Sub-regiões homogéneas e corredores ecológicos do PROF Algarve 

 
Fonte: ICNF (acedido em setembro de 2020) 

 

O polígono industrial de Pocilgais (10,65 ha) é abrangido pelo corredor ecológico18  do PROF da 

Serra de Monchique, associado à Ribeira da Boina, numa extensão correspondente a 0,07% do 

total deste corredor ecológico. Trata-se de uma área de povoamento de pinheiro bravo, 

eucaliptos e acácias, já afastada da linha de água (Rib.ª da Boina), e confinante com a EN 266, 

que interrompe, per se, o corredor ecológico e à qual está associada a respetiva faixa de gestão 

de combustível definida no PMDFCI (vd. capítulo 4.7). 

 

De acordo com o n.º 2 do artigo 9.º do PROF, “as intervenções florestais nos corredores 

ecológicos devem respeitar as normas de silvicultura e gestão para estes espaços, as quais se 

 
18 De acordo com a alínea d) do artigo 3.º do Anexo A da Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, os «Corredores ecológicos» 
correspondem às “faixas que visam promover ou salvaguardar a conexão entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de 
importância ecológica, favorecendo o intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, com uma adequada 
integração e desenvolvimento das atividades humanas, constituindo ao nível da escala dos PROF uma orientação macro e tendencial 
para a região no médio/longo prazo.” 
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encontram identificadas no Capítulo E, do Documento Estratégico do PROF e referenciadas no 

Anexo I do presente Regulamento”. 

 

Uma vez que a presente alteração visa permitir a instalação de unidade industrial em espaço 

florestal, considera-se que a localização em causa, apesar de abrangida por corredor ecológico, 

não coloca em causa os objetivos prosseguidos pela sua delimitação (artigo 9.º do PROF), já que 

se trata de uma área que já foi intervencionada (aterro), em situação de limite com a estrada 

nacional, que constitui, per se, uma interrupção do corredor e, em que a ocupação dominante não 

é a florestal. A este nível destaca-se a proliferação de acácias, problema que deverá ser resolvido 

por via da alteração proposta. 

 

Deste modo, considera-se que a alteração do PDM de Monchique é compatível e conforme com 

o PROF Algarve. 

 

 

4.5. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DO ALGARVE (PROTA) 
 

Os PROT definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

estabelecidas ao nível nacional e considerando as estratégias municipais de ordenamento do 

território e de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos 

programas especiais do ordenamento do território e dos planos territoriais de âmbito municipal. 

 

O PROT Algarve, aprovado através da RCM n.º 102/2007, de 3 de agosto, alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de outubro, tem como ambição para a região a 

“afirmação do Algarve como uma região dinâmica, competitiva e solidária no contexto da 

sociedade do conhecimento (…) com uma economia dinâmica, diversificada e competitiva, (…) 
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robustecida pelo surgimento de novos setores complementares de especialização” (pp. 4943 do 

PROT Algarve). 

 

A concretização da ambição da Região significa prosseguir quatro grandes objetivos 

estratégicos: 

 

1. Qualificar e diversificar o cluster turismo / lazer, 

2. Robustecer e qualificar a economia, promover atividades intensivas em conhecimento; 

3. Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

4. Consolidar um sistema ambiental sustentável. 

 

Com base nestes objetivos estratégicos, o PROT aponta sete opções estratégicas, ponderadas 

na elaboração da alteração do PDM de Monchique: 

 

1. sustentabilidade ambiental - traduz preocupações de proteção e valorização de recursos 

naturais e da biodiversidade; 

2. reequilíbrio territorial - reflete objetivos de coesão territorial e de fomento do 

desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas do interior da Região; 

3. estruturação urbana - através da qual se orienta o sistema urbano na perspetiva de uma 

melhor articulação com os espaços rurais, do reforço da competitividade territorial e da 

projeção internacional da Região; 

4. qualificação e diversificação do turismo - com o objetivo fundamental de melhorar a 

competitividade e a sustentabilidade do cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de 

maior qualidade e para uma maior diversidade de produtos turísticos; 

5. salvaguarda e valorização do património cultural histórico-arqueológico - traduz o 

reconhecimento do potencial de aproveitamento deste recurso territorial; 

6. estruturação das redes de equipamentos coletivos - constituem elementos estruturantes da 

reorganização territorial da Região; 
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7. estruturação das redes de transportes e logística - numa lógica de competitividade e 

equilíbrio territorial e de melhor inserção nos espaços nacional e europeu. 

 

A área onde se pretende executar a alteração do PDM encontra-se enquadrada na subunidade 

territorial de Espinhaço de Cão / Monchique. Nesta, predomina a ocupação agroflorestal, 

apresentando elevado valor paisagístico e de conservação da natureza e biodiversidade. A 

produção florestal é a atividade económica dominante.  

 

A alteração do PDM de Monchique introduzirá, por um lado, evidentes ganhos ao nível do 

ambiente urbano, resultantes da redução de tráfego de veículos pesados e ligeiros e do respetivo 

ruído no centro de um pequeno aglomerado urbano (Caldas de Monchique). Por outro lado, 

permitirá a expansão e modernização de uma atividade industrial ligada à exploração de um 

recurso natural único, cuja atividade já detém importância nacional e internacional. Deste modo, 

a referida alteração encontra-se alinhada com o PROT Algarve, promovendo o reequilíbrio 

territorial (número 2 das opções estratégicas do PROT) e prosseguindo o objetivo de 

robustecimento e qualificação da economia local e regional. 

 

 

4.6. O PDM DE MONCHIQUE 
 

O PDM de Monchique foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/94 de 19 de 

janeiro, tendo sido, posteriormente, alterado cinco vezes19. A área sujeita a alteração, no PDM 

de Monchique, insere-se, de acordo com a Planta de Ordenamento, em solo rural, na classe de 

“espaço florestal” (vd. Figura 4.3). 

 
19 Alterado em 1996, através da RCM n.º 16/96, de 26 de fevereiro (a qual foi retificada pela Declaração de Retificação n.º 17-G/99, 
de 30 de outubro); alterado em 1999, através da RCM n.º 106/99, de 22 de setembro; alterado por adaptação ao PROT Algarve em 
2008, através do Aviso n.º 25475/2008, de 22 de outubro (republicado através do Aviso n.º 26493/2008, de 5 de novembro); e 
alterado em 2014, através do Aviso n.º 8690/2014, de 29 de julho (retificado pelas Retificações n.º 821/2014, de 11 de agosto e n.º 
955/2014, de 23 de setembro). 
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Figura 4.3. Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Monchique 

 
Fonte: CM de MONCHIQUE (2008) 

 

Nos “espaços florestais”, segundo o n.º 2 do artigo 26.º, são permitidas instalações pecuárias, 

legalização de instalações pecuárias existentes, recuperações, reconstrução, alterações e 

ampliações de edifícios existentes para habitação, equipamentos sociais e culturais de uso 

coletivo (público ou privados), de restauração, comércio, de interesse público (museu, centro de 

exposições, centro de interpretação, etc), turismo em espaço rural (TER), Turismo da Natureza, 

estabelecimentos de alojamento local e de outras atividades compatíveis com o solo rural, 

independentemente do uso anterior (com exceção dos apoios e armazéns agrícolas), desde que 

não colidam com as regras estabelecidas para as áreas da REN. 

 

Ainda como se pode ler no n.º 3 do mesmo artigo, são permitidas novas edificações quando 

enquadradas no conceito de edificação isolada, para fins habitacionais do agricultor ou outros 

usos associados à exploração agrícola, pecuária ou florestal, incluindo-se neste conceito 
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também pequenas unidades industriais de primeira transformação ou, quando aplicável, 

unidades turísticas enquadradas nas tipologias legais do Turismo em Espaço Rural (TER).  

 

Assim, de acordo com o atual regulamento do PDM de Monchique não é admitida a criação de 

espaços industriais fora dos “Espaços Industriais e de Serviços”, obrigando a que a instalação 

de qualquer unidade industrial ou de serviços abrangida nesta categoria seja precedida de plano 

de pormenor ou projeto de loteamento, para além de incluir a menção a legislação já revogada 

(artigo 40.º do Regulamento). 

 
No que respeita às condicionantes, tal como se observa na Figura 4.4, há a registar o património 

edificado considerado de valor arqueológico e a presença de uma área de aproximadamente 2,5 

ha no limite nascente, abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN), à qual se aplica o 

respetivo regime jurídico20 em sede de licenciamento de futuras operações urbanísticas. No 

entanto, a memória descritiva do projeto de relocalização da indústria de exploração de água 

coloca as componentes edificadas do mesmo fora da área abrangida pela REN, prevendo para 

este setor a implementação de uma área verde e a beneficiação de um acesso já existente à EN 

266. 

 

 
20 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. 
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Figura 4.4. Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Monchique 

 
Fonte: CM de MONCHIQUE (2008) 

4.7. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS 
 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Monchique, aprovado 

pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) e com parecer 

favorável do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de 30 de junho de 2017, 

delimita a perigosidade de incêndio rural do território municipal, bem como as Faixas de Gestão 

de Combustível (FGC), a Rede Viária Florestal (RVF) e os Pontos de Água (PA). 

 

No que concerne à perigosidade a incêndios rurais, na área objeto de alteração do PDM, 

identificam-se todas as classes de perigosidade, ainda que as áreas de perigosidade alta e muito 

alta ocupem pouco mais de 1000 m2, concentrados no limite poente, junto à EN 266, para onde 

o projeto da unidade industrial não prevê qualquer construção. Por sua vez, as áreas de muito 

baixa, baixa e média perigosidade, distribuem-se por toda a restante área, dominando a classe 

de perigosidade muito baixa (vd. Figura 4.5). 
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A esta área aplicam-se, assim, os condicionalismos à edificação previstos no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na atual redação, nomeadamente os respeitantes às 

distâncias das novas edificações à estrema da propriedade e à adoção de medidas de contenção 

de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos acessos. 

 

Figura 4.5. Perigosidade a incêndios rurais na área sujeita à alteração do PDM 

 
Fonte: PMDFCI de MONCHIQUE (2017) 

 

A área sujeita a alteração do PDM confina a sul, oeste e norte, e é atravessada por faixas de 

gestão de combustível, decorrentes da proximidade à EN 266, a edificações e do 

atravessamento pela rede elétrica (vd. Figura 4.6).  

 

No que se refere aos pontos de água, o mais próximo encontra-se a aproximadamente 250 m a 

este da área.  

 

A rede viária florestal, composta por vias fundamentais e complementares, é densa, sendo que 

a oeste da área de intervenção se verifica a passagem da rede fundamental, a rede 
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complementar encontra-se tanto na envolvente como no prédio onde se pretende efetuar a 

alteração (vd. Figura 4.6).  

 

Figura 4.6. Rede de defesa da floresta contra incêndios 

 
Fonte: PMDFCI de MONCHIQUE (2017) 

 

Não obstante não se tratar de matéria regulada pelo PMDFCI, importa analisar se a área foi 

percorrida por incêndios nos últimos dez anos, considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 

327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual.  

 

Consultada a base de dados do ICNF, verifica-se que nos últimos dez anos, a área sujeita a 

alteração do PDM foi atingida pelo incêndio florestal de 2018, como se pode observar na Figura 

4.7. No entanto, percorrida a área, constatou-se que a mesma não foi atingida na sua totalidade, 

embora se perceba que a escala da cartografia disponibilizada não permite delimitações de 

pormenor, havendo, certamente, recurso à necessária generalização. 
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Figura 4.7. Incêndios na área sujeita à alteração do PDM entre 2009 e 2020 

 
Fonte: ICNF (acedido em setembro de 2020) 

 

Como se pode ler no n.º 1 do artigo 1.º do referido Decreto-Lei, nos terrenos com povoamentos 

florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos 

municipais de ordenamento do território como urbanos, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos: 

a) a realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

b) o estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 

outras que possam ter um impacte ambiental negativo; 

c) a introdução de alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal; 

d) o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer 

outros efluentes líquidos poluentes; 

e) o campismo fora de locais destinados a esse fim. 
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O n.º 3 do mesmo artigo acrescenta ainda que nos terrenos referidos no n.º 1, durante o prazo 

de 10 anos a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas ou alteradas 

as disposições dos planos municipais de ordenamento do território ou elaborar-se novos 

instrumentos de planeamento territorial, por forma a permitir-se a sua ocupação urbanística. 

 

Ora, a aplicação direta das referidas normas colocaria em causa o procedimento de alteração do 

PDM de Monchique. Considera-se, porém, que os antecedentes do processo (ver capítulo 1.1) 

comprovam que o procedimento conducente à presente alteração se iniciou em 2015, através 

de informação técnica da CMM n.º 7045, de 18/09/2015, portanto, muito antes do incêndio de 

agosto de 2018 (com origem em nada relacionada com esta alteração), e que desta forma, a 

presente alteração do PDM deve ser concluída, seguindo a tramitação prevista no RJIGT.  

 

Desta forma, o capítulo seguinte apresenta os principais aspetos biofísicos, demográficos, 

sociais e económicos que estruturam o território e que servem de base à presente alteração do 

PDM. 

 

 

5. DO SISTEMA BIOFÍSICO À POPULAÇÃO, SOCIOECONOMIA E 

INFRAESTRUTURAS 
 

A fundamentação da alteração do PDM baseia-se na evolução das condições ambientais, 

económicas, sociais e culturais. Assim, neste capítulo sintetizam-se as condições atuais do 

território.  

 

No que se refere ao sistema biofísico são analisados o clima, a morfologia do relevo, a geologia, 

os recursos hídricos subterrâneos e superficiais e, numa fase final, os valores naturais.  

 

No que concerne à socioeconomia, o capítulo estrutura-se em duas partes essenciais. A primeira, 

dedicada à dinâmica demográfica, e uma segunda dedicada ao contexto económico. 
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A parte final do capítulo dedica-se à identificação das infraestruturas da área da alteração do 

PDM de Monchique e da área envolvente mais próxima.   

 

 

5.1. DO SISTEMA BIOFÍSICO 
 

DO CLIMA 

No que se refere ao clima, apesar da reduzida dimensão do território de Portugal continental, os 

contrastes climáticos a nível nacional são significativos. Segundo a classificação de Köppen, o 

clima de Portugal continental é dividido em dois tipos de clima temperado Mediterrâneo: um com 

inverno chuvoso e verão seco e quente (Csa), e outro com inverno chuvoso e verão seco e pouco 

quente (Csb) (IPMA, 2020). O concelho de Monchique encontra-se precisamente na área de 

transição dos dois, influenciado tanto pelo afastamento da linha de costa, como pelo afluxo de 

massas de ar húmidas e frescas, como pelo progressivo aumento da altitude. 

 

No Algarve, a disposição do relevo, quase sempre concordante com o traçado da costa, faz com 

que a distribuição das chuvas acompanhe de perto a hipsometria. As áreas litorais são mais 

secas, registando-se aumenta dos valores da precipitação para o interior, e de forma mais rápida 

nas vertentes dos principais acidentes de relevo. As vertentes viradas a sul são as que recebem 

maiores quantitativos de precipitação, observando-se valores na ordem dos 1200 mm anuais 

em Monchique (FRAGOSO, 2003). É entre outubro e fevereiro que se registam os valores de 

precipitação mais elevados, sendo o mês de dezembro aquele que apresenta os valores mais 

elevados (vd. Figura 5.1).  

 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

39 
 

Figura 5.1. Precipitação mensal no concelho de Monchique 

 
Fonte: Caderno I, PMDFCI, CM MONCHIQUE (2015)   

 

Se a precipitação aumenta com a altitude, já a temperatura varia na razão inversa dessa, 

verificando-se também em relação à temperatura que Monchique se destaca como que uma ilha 

isolada do restante território do Algarve (CM MONCHIQUE, 2015). Em temos de médias anuais, 

verifica-se uma baixa amplitude térmica anual, com temperaturas médias de aproximadamente 

10 C̊ em dezembro e janeiro, alcançando os 20 C̊ nos meses de julho e agosto (vd. Figura 5.2).  

 

Figura 5.2. Temperatura média, máxima e valores máximos mensais no concelho de Monchique 

 
Fonte: Caderno I, PMDFCI, CM MONCHIQUE (2015)   
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DA MORFOLOGIA À GEOLOGIA 

O Algarve compreende duas das três grandes unidades morfoestruturais do país, 

nomeadamente o maciço antigo e a orla meridional (ou algarvia). É no maciço antigo que se 

integra a Serra de Monchique, ainda que se destaque deste tanto do ponto de vista 

geomorfológico e estrutural como morfológico.  

 

Na área sujeita à alteração do PDM podem ser identificadas duas unidades morfológica. Uma de 

relevo sobrelevado, constituído por dois topos que formam um alinhamento com orientação 

norte-sul, e uma segunda unidade morfológica constituída por um vale que se forma entre a 

primeira unidade morfológica e a outra área de relevo sobrelevado (que já se encontra fora da 

área de intervenção).  

 

As altitudes mais baixas ocorrem na área do vale (segunda unidade morfológica) e aproximam-

se dos 115 m de altitude. Esta aumenta do centro da área para este e para oeste, atingindo os 

valores mais elevados no setor este, onde os topos chegam aos 175 m de altitude (vd. Figura 

5.3).   
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Figura 5.3. Hipsometria na área sujeita à alteração do PDM 

 
Fonte: ESTEREOFOTO / AMAL e DGT (2015)  

 

As áreas de maior declive (superior a 25º) estão associadas às vertentes principais, encontrando-

se localizadas dominantemente no setor oeste e sudeste. As áreas de maior altitude, localizadas 

no setor este, são simultaneamente as mais planas, sendo nestas áreas os declives inferiores a 

5 º (vd. Figura 5.4).  
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Figura 5.4. Declive da área sujeita à alteração do PDM 

 
Fonte: ESTEREOFOTO / AMAL e DGT (2015) 

 

Em termos de geologia, a área insere-se em formações do carbónico, correspondente 

litologicamente à formação da Brejeira, composta por xistos e grauvaques dominantemente (vd. 

Figura 5.5).  

 
Figura 5.5. Enquadramento litológico da área sujeita à alteração do PDM 

 
Fonte: LNEG (1:100 000) 
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DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Os recursos hídricos são utilizados a nível nacional para diversos fins - abastecimento 

doméstico, industrial, agrícola e turismo. Importa assim conhecer e acompanhar a evolução das 

disponibilidades hídricas (APA, 2019). Por este motivo, e pela acrescida importância que esta 

temática apresenta no contexto da Sociedade Águas de Monchique, que explora este recurso 

para fins económicos, desenvolve-se o capítulo relativo às massas de água superficiais e 

subterrâneas.  

 

No que se refere às massas de água superficiais, a área sujeita à alteração do PDM encontra-se 

na bacia hidrográfica do Arade, mais concretamente, na sub-bacia da ribeira de Boina. As linhas 

de água que atravessam a área sujeita à alteração do PDM apresentam um escoamento norte-

sul ou oeste-este, quando são afluentes diretos da ribeira de Boina (vd. Figura 5.6).  

 

Figura 5.6. Massas de água superficiais 

 
Fonte: ESTEREOFOTO / AMAL e DGT (2015); APA (2014) 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

44 
 

As ribeiras do Sul de Portugal Continental, de que a ribeira de Boina é exemplo, apresentam o 

escoamento mais elevado durante o mês de dezembro, coincidindo com o máximo absoluto da 

precipitação. A partir de maio ou junho, o caudal reduz-se drasticamente, tornando-se 

frequentemente nulo (RAMOS e REIS, 2001). Esta situação prolonga-se até ao mês de setembro 

e, frequentemente, até outubro, durante as estiagens mais prolongadas, que se podem estender 

por cinco ou seis meses. As primeiras chuvas outonais, quer ocorram durante setembro ou 

outubro, vão alimentar o solo ressequido durante o verão, e não se traduzem normalmente em 

escoamento fluvial. No entanto, o regime dos cursos de água de Portugal, e em especial da região 

sul, não se caracteriza apenas pelos enormes contrastes sazonais, mas também pela sua 

enorme irregularidade interanual, tanto no que diz respeito aos valores médios anuais como aos 

valores médios mensais (RAMOS e REIS, 2001). 

 

No que concerne às massas de água subterrâneas, a área sujeita à alteração do PDM insere-se 

na “Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade”, integrada na Região Hidrográfica do Guadiana (RH8) 

(SNIRH, 2009). 

 

Na serra de Monchique ocorrem três águas minerais distintas do ponto de vista hidrogeológico: 

a das Caldas de Monchique, que emerge no Maciço (sienítico) de Monchique, de idade cretácica, 

e, já fora do afloramento do Maciço mas relativamente próximo, as águas das "Fontes Santas" 

da Malhada Quente e da Fornalha, que emergem na formação metassedimentar encaixante, de 

idade carbónica, pertencente ao Grupo Flysch do Baixo Alentejo (CALADO e SILVA, 2003).  

 

Há grande semelhança entre a composição da água das Caldas de Monchique e as das sulfúreas 

da Zona Centro Ibérica, o que suporta a convicção de que também a água das Caldas é um caso 

de solução hidrotermal relacionada com a neotectónica, designadamente com levantamento 

crustal no Quaternário, e com grandes estruturas profundas, embora sejam notórias a mais baixa 

concentração da sulfuração, assim como do fluoreto, e do silício total, e uma concentração de 

sulfato bastante mais elevada do que é normal naquelas (CALADO e SILVA, 2003).  
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Comparando agora entre si as três águas da serra de Monchique, verifica-se que, embora se 

notem diferenças entre a água das Caldas e as outras duas (por exemplo que a água da Fornalha 

é muito mais mineralizada, especialmente pelo cloreto, pelo sulfato, e pelo sódio), há traços 

comuns inquestionáveis, designadamente a temperatura e o pH alcalino. Assim, acha-se que 

todas têm por base o mesmo sistema hidrotermal profundo, sediado no Maciço de Monchique, 

só que as águas da Malhada Quente e da Fornalha têm depois um percurso na Formação da 

Brejeira, onde ganham mais cloreto de sódio e sulfato, e cálcio. Repare-se que a Fonte Santa da 

Fornalha é o polo termomineral afastado do maciço sienítico. Temos, assim, a água das Caldas 

como a mais representativa do sistema hidrotermal, cuja estabilidade de composição química e 

de temperatura não podem deixar de corresponder a um grande acidente estrutural em 

profundidade (CALADO e SILVA, 2003). 

 

 

DA ATUAL OCUPAÇÃO DO SOLO AOS VALORES NATURAIS 

A área na qual se pretende realizar a alteração do PDM, objeto de aterro, é ocupada 

dominantemente por vegetação herbácea e arbustiva. As espécies arbóreas, sobretudo 

eucaliptos (Eucalyptus globulus), pinheiro bravo (pinus pinaster) e acácias ocupam essencialmente 

a vertente exposta a oeste e o setor central, embora também ocorram, pontualmente pela 

restante área. 

 

Regista-se a presença de alguns caminhos de terra batida que atravessam a propriedade, 

permitindo o seu acesso a partir da EN 266, a rede elétrica que atravessa a área com uma 

orientação SSE-NNO e uma construção no setor este da área, que corresponde a uma ruína (vd. 

Figura 5.7).  
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Figura 5.7. Ocupação atual do solo 

 
Fonte: ESTEREOFOTO / AMAL e DGT (2015) 

 

No que respeita aos valores naturais na área objeto da alteração, que é abrangida pela Rede 

Natura 2000, como se observou no capítulo 4.2, verifica-se que apesar de estarem inventariados 

para o sítio de Monchique 22 habitats, dos quais cinco são prioritários, nesta área em particular 

não se regista a presença de qualquer habitat, segundo a informação proveniente da cartografia 

de habitats cedida pelo ICNF e devidamente analisada no Relatório Ambiental que acompanha a 

alteração do PDM (vd. capítulo I.2.5.2). Também não foi identificada qualquer espécie da flora 

constante do Anexo II da Diretiva 92/43/CEE na área objeto de alteração do PDM. 

 

Relativamente à fauna, apenas ocorre uma espécie prioritária, a Callimorpha quadripunctaria, 

vulgar borboleta, associada a linhas de água com vegetação arbórea e arbustiva, sendo, desta 

forma, premente a salvaguarda da vegetação ripícola (vd. Relatório Ambiental, capítulo I.2.5.2). 
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5.2. DA POPULAÇÃO E SOCIOECONOMIA 
 

Nas últimas décadas, Portugal tem passado por diversas transformações territoriais e espaciais, 

das quais se destaca a ocorrência de um crescimento demográfico assimétrico caracterizado 

pela elevada pressão demográfica no litoral e por uma consequente distribuição desigual da 

população (GARCIA et. al., 2018). 

 

No que se refere à dinâmica demográfica, ainda que no Algarve, entre 2001 e 2011, se tenha 

verificado um crescimento populacional de 14,1%, tal como referido por GASPAR (1993), esta 

Região assemelha-se a “um Portugal em ponto pequeno”21, e desta forma, mesmo neste é 

identificada uma forte litoralização populacional. 

 

Como se pode verificar na Figura 5.8, o concelho de Monchique perdeu população entre 2001 e 

2011 (cerca de 13%), mantendo a tendência contínua de decréscimo populacional que já se 

observa desde a década de 1960. De facto, o concelho perdeu quase 60% da sua população entre 

1960 e 2011 (passando de 14779 para 6045 habitantes), enquanto no mesmo período o Algarve 

teve um incremento de 25,5%. Se se considerarem os dados relativos às Estimativas da 

população residente em dezembro de 2019, constata-se que o concelho continua em perda 

desde 2011, pois tem apenas 5077 habitantes. Esta perda de cerca de 1000 habitantes é 

equivalente à ocorrida entre 2001 e 2011 (929 habitantes) e que traduz uma situação grave, que 

urge inverter. 

 

Uma análise mais fina, por freguesia, da evolução da população no concelho, entre 2001 e 2011, 

mostra que a tendência de perda é comum às três freguesias. Em todo o caso, a freguesia de 

Monchique foi a menos afetada, talvez por integrar a sede de concelho sendo o principal centro 

 
21 “Pela oposição entre um Portugal que se desenvolveu segundo a latitude e um Algarve em que a longitude é a dimensão maior, é 
a de que estamos perante um Portugal deitado”. Logo no parágrafo seguinte, Jorge Gaspar clarifica os pressupostos que orientam a 
curiosa metáfora: “De facto, aqui encontramos ‘rodando os eixos’, as principais componentes do País, em formato reduzido: as duas 
unidades geológicas mais marcantes – Orla Sedimentar e Maciço Antigo; a oposição litoral‑interior em termos de desenvolvimento 
socioeconómico e de densidade demográfica; a bipolarização do sistema urbano Portimão‑Faro versus Porto‑Lisboa” (GASPAR, 
1993). 
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polarizador. Assim, entre 2001 e 2011, na freguesia de Monchique identifica-se um decréscimo 

populacional de 5375 para 4817, ou seja, de -10,4% (vd. Figura 5.9). 

 

Figura 5.8. Evolução da população do Algarve entre 2001 e 2011 

 
Fonte: INE (2011 e 2001) 

 

Figura 5.9. Evolução da população nas freguesias de Monchique entre 2001 e 2011 

 
Fonte: INE (2011 e 2001) 
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Assim, o concelho de Monchique e as suas freguesias têm vivenciado uma dinâmica populacional 

negativa, contrariamente ao que se tem verificado no Algarve, agravada pelo duplo 

envelhecimento da sua estrutura demográfica. Em 2011, registava um índice de 

envelhecimento na ordem dos 319,7, quase duas vezes e meia superior ao do Algarve (131). O 

envelhecimento da população torna-se ainda mais preocupante nas freguesias de Alferce e 

Marmelete, com valores de 545,2 e 458,5, respetivamente. O índice de juventude, por sua vez, 

também apresenta valores bastante baixos em 2011, cerca de 31,3. 

 

No que se refere às atividades económicas dominantes, verifica-se uma forte terciarização das 

atividades económicas do concelho. Assim, o setor terciário representa 72% das atividades, o 

setor secundário é representativo de 20% enquanto o setor primário, por 8% das atividades 

económicas (vd. Figura 5.10).  

 

Figura 5.10. População ativa, por setores de atividade, concelho de Monchique (2011) 

 
Fonte: INE (2011) 

 

É de ressalvar que grande parte da população do concelho de Monchique procede à exploração 

de recursos naturais existentes, para a subsistência do agregado familiar. O setor primário detém 

176 empregados e a atividade que mais se destaca neste setor é a suinicultura. A indústria está 

essencialmente associada à madeira, cortiça e agroalimentar e, com especial relevo, ao 
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tratamento e exploração da água mineral, aproveitando assim os recursos naturais disponíveis 

(CM de MONCHIQUE, 2016). 

 

No concelho de Monchique existem 723 empresas, sendo que o maior número se encontra 

relacionado com o “comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 

motociclos”, com um total de 175 empresas (vd. Quadro 5.1). A “agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca” são o segundo ramo de atividade mais representativo com um total de 

140 empresas (vd. Quadro 5.1). Estes dois setores são, claramente, os que apresentam maior 

relevância no concelho, contribuindo de forma muito significativa para a dinâmica económica e 

para a qualidade de vida no concelho.  

 

Quadro 5.1. Empresas segundo o ramo de atividade 

Atividades económicas Nº de empresas 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 140 
Indústrias extrativas 4 
Indústrias transformadoras 51 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1 
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 
despoluição 

0 

Construção 52 
Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos 175 
Transportes e armazenagem 14 
Alojamento, restauração e similares  88 
Atividades de informação e de comunicação  4 
Atividades imobiliárias  9 
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 20 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio 60 
Educação 18 
Atividades de saúde humana e apoio social 27 
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 30 
Outras atividades de serviços 30 
Total 723 

Fonte: INE (2011) 
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Em Monchique 75% das pessoas empregadas são trabalhadores por conta de outrem, valor 

ligeiramente abaixo da média da região e de Portugal. Por outro lado, Monchique apresenta um 

valor expressivo quanto aos trabalhadores por conta própria isolados, com 13,7% (CM 

MONCHIQUE, 2016). 

 

Segundo os Censos de 2011, Portugal apresentava uma taxa de desemprego de 13,18%, no que 

se refere ao concelho de Monchique, esta para o mesmo período, refletia um valor de 14,7%, ou 

seja, um valor acima da média nacional. De acordo com o Diagnóstico Social do concelho de 

Monchique, é nos meses de verão (junho, julho e agosto) que é registado um menor número de 

desempregados, evidenciando a sazonalidade associada à empregabilidade na região do Algarve. 

Em março de 2014 o desemprego atingiu 391 indivíduos, sendo o valor mais elevado entre os 

diversos meses (vd. Figura 5.11). 

 

Figura 5.11. População desempregada em 2014 e 2016 no concelho de Monchique 

 
Fonte: CM de MONCHIQUE (2016) 

 

Assim, a importância que a Sociedade Águas de Monchique apresenta para o concelho é 

inquestionável, uma vez que contribui para a dinâmica económica, reduzindo o desemprego e 

proporcionando melhores condições de vida no concelho.   
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5.3. INFRAESTRUTURAS 
 

Uma vez que a área sujeita à alteração do PDM não se encontra ocupada, as infraestruturas 

existentes nesta área não são muitas. Na área onde se realiza a intervenção está localizado 

apenas um poste de alta tensão, que acompanha a linha de alta tensão com orientação SSE-

NNO (vd. Figura 5.12). O posto de transformação encontra-se na envolvente sul, a uma distância 

de apenas 5 m, sendo ainda de referir a EN 266, que margina a oeste esta área e que permite a 

ligação à sede de concelho e à A22. 

 

Figura 5.12. Infraestruturas na área sujeita à alteração do PDM 

 
Fonte: ESTEREOFOTO / AMAL e DGT (2015) 
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6. FUNDAMENTOS PARA A ALTERAÇÃO DO PDM DE MONCHIQUE 
 

De acordo com o artigo 118.º do RJIGT, os planos municipais podem ser “alterados em função da 

evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes” 

e que fundamentam as opções definidas no plano. 

 

A presente alteração decorre essencialmente da necessidade de permitir a deslocalização para 

ampliação e modernização de uma indústria ligada à exploração de água mineral sita nas Caldas 

de Monchique para local que cumpra os requisitos da mesma, nomeadamente em termos de 

dimensão, acessibilidade, distância e declive em relação à nascente. 

 

Neste sentido, torna-se essencial compreender a importância económica da referida indústria 

no contexto local, regional e até mesmo nacional. Com efeito, apresentam-se seguidamente 

alguns indicadores que expressam a dinâmica económica da Sociedade Águas de Monchique. 

 

O investimento na Sociedade Águas de Monchique entre 2013 e 2017 variou entre 14 468€ e 

314 121€, alterando-se conforme as necessidades da empresa. Em 2018 verifica-se um 

incremento muito significativo do volume de investimento (2 310 941€), sendo este valor quase 

triplicado em 2019 (vd. Figura 6.1). O Plano de investimento 2019/2020 (mais de 8 milhões de 

euros) inclui diversos vetores de atuação, desde as estruturas, pessoas, equipamentos, 

tecnologia, comunicação e marketing, design até à investigação e desenvolvimento (SOCIEDADE 

ÁGUAS DE MONCHIQUE, 2020).  
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Figura 6.1. Investimentos na Sociedade Águas de Monchique 

 
Fonte: SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE, acedido em setembro de 2020 

 

Por sua vez, o volume de negócios reflete o investimento realizado. Assim, em 2013 e 2014 o 

volume de negócios encontrava-se próximo dos 250 000€, a partir de 2015 este indicador cresce 

para 3 862 617€, alcançando 9 099 276€ em 2017. Após dois anos de ligeira quebra do volume 

de negócios, em 2020 e, apesar de o ano ainda não estar terminado, regista-se já um 

recrudescimento assinalável deste indicador, sendo atingidos os 12 800 000€ (vd. Figura 6.2). 

Acrescenta-se que para 2021 estão previstos 15 milhões de euros de investimentos e em 2022 

serão ultrapassados os 20 milhões de euros (SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE, 2020).  

 

Considerando a evolução do indicador EBITDA22 entre 2013 e 2020, verifica-se uma tendência 

de crescimento, passando de 846 230€, em 2013, para 4 480 000€, em 2020, ou seja, no 

período considerado o EBITDA aumentou mais de cinco vezes, o que traduz uma situação 

financeira da empresa bastante favorável (vd. Figura 6.3).  

 

 
22 Acrónimo que em inglês significa Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Em português, “Lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização” (também conhecida como Lajida). Este indicador permite compreender a realidade financeira 
da empresa e medir a sua competitividade e eficiência, anualmente, porque representa o valor gerado de recursos pelos ativos 
operacionais, sem considerar despesas com financiamentos, impostos, amortizações e depreciação de ativos. 
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Figura 6.2. Volume de negócios da Sociedade Águas de Monchique 

 
Fonte: SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE, acedido em setembro de 2020 

 

Figura 6.3. EBITDA da Sociedade Águas de Monchique 

 
Fonte: SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE, acedido em setembro de 2020 

 

Esta empresa emprega, atualmente, 50 pessoas, ainda que o novo investimento e a 

modernização das linhas de produção venham permitir incrementar o número de colaboradores 
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em cerca de mais 30 funcionários, entre os quais seis muito qualificados, o que demonstra 

claramente a importância da empresa no emprego direto no concelho e na qualificação do 

mesmo. 

 

A Sociedade Águas de Monchique tem registado uma expansão notável no mercado nacional, 

mas também no mundo, exportando já para a China, Qatar, Espanha, França, Luxemburgo, 

Suíça, Polónia e Macau, com uma aposta clara na inovação dos produtos. Destaca-se a este 

nível a nova linha Monchique Sport, as garrafas com 30% PET Reciclado (1.ª em Portugal), as 

garrafas revolucionárias em termos de imagem e ergonomia, o novo produto Monchique Bag-in-

Box, a Nova Monchique Vidro, o Novo sistema de dispensador automático de água Monchique 

(vd. Figura 6.4). A deslocalização da empresa com a respetiva ampliação e modernização 

permitirá desenvolver novos projetos associados à criação e lançamento de novos produtos, 

nomeadamente, uma linha Monchique BIgBottle e Monchique WaterRevolution. 

 

Figura 6.4. Nova gama de produtos da Sociedade de Águas de Monchique 

 
Fonte: SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE, acedido em setembro de 2020 

 

Para além do contributo direto da Sociedade Águas Monchique para o concelho de Monchique, 

nomeadamente por via da criação de emprego, há ainda a registar os pagamentos em sede de 
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IRS e de Segurança Social, os quais sobem substancialmente a partir do ano de 2017, atingindo 

um valor total de 356 793€ em 2019 (vd. Figura 6.5).  

 

Figura 6.5. Pagamento de IRS e Segurança Social da Sociedade Águas de Monchique 

 
Fonte: SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE, acedido em setembro de 2020 

 

De registar ainda as intenções de investimento local ao nível social e cultural, nomeadamente: 

1.  a construção de um auditório à disposição do município; 

2. a criação de um Museu da Água, em parceria com a CM de Monchique;  

3. a construção de um parque desportivo para os funcionários, mas que será também aberto 

aos munícipes de Monchique; 

4. a melhoria e a modernização das condições de trabalho para todos os colaboradores; 

5. a criação de condições especiais para os comerciantes locais23; 

6. oferta de computadores portáteis aos alunos mais carenciados24. 

 

Desta forma, a Sociedade Águas de Monchique apresenta um elevado interesse a nível 

municipal, mas também a nível nacional, contribuindo de forma muito significativa para a 

 
23 https://www.barlavento.pt/algarve/agua-monchique-apoia-comercio-local-do-concelho. 
24 https://www.sulinformacao.pt/2020/05/agua-monchique-da-computadores-portateis-aos-alunos-mais-carenciados/ 

https://www.barlavento.pt/algarve/agua-monchique-apoia-comercio-local-do-concelho.
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/agua-monchique-da-computadores-portateis-aos-alunos-mais-carenciados/
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economia, para o número de postos de trabalho e para o incremento das condições de vida no 

concelho. Esta empresa representa uma importância acrescida no contexto atual de perda 

demográfica e de tendência para a terciarização dos setores de atividade económica do concelho, 

contribuindo para o robustecimento e qualificação da economia, nomeadamente através da sua 

diversificação e aposta na inovação (2.º objetivo estratégico do PROT Algarve), ao mesmo tempo 

que contribui para a valorização do concelho. 

 

A alteração do PDM de Monchique, designadamente do artigo 40.º do Regulamento 

representará, igualmente, um importante contributo para a agilização de procedimentos 

administrativos, já que passarão a ser dispensados a realização de operação de loteamento ou 

plano de pormenor previamente à instalação de qualquer unidade industrial. 

 

De salientar ainda que a saída de uma indústria do perímetro urbano das Caldas de Monchique 

apresenta inequívocas vantagens ambientais, desde a redução do tráfego (de pesados e ligeiros) 

e do ruído, bem como a possibilidade de ser dado outro uso ao edifício onde se situa atualmente, 

contribuindo para a melhoria generalizada do ambiente urbano. 

 

Assim, pelos fatores económicos, sociais, ambientais e culturais explicitados anteriormente, 

considera-se fundamentada a necessidade de alteração do PDM de Monchique, com o intuito 

de, por um lado, o adaptar à dinâmica económica atual e possibilitar a exploração de todas as 

vantagens desta atividade industrial  ligada à exploração de um recurso local, com importância 

crescente ao níveis nacional e internacional e, por outro, de o adaptar às novas exigências legais, 

ao mesmo tempo que permite a agilização de procedimentos administrativos e o incremento da 

eficácia administrativa. 
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7. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DE MONCHIQUE 
 

A proposta de alteração do PDM de Monchique consubstancia-se com a alteração das Plantas 

de Ordenamento, de Condicionantes e do Regulamento (elementos fundamentais ou 

constituintes do PDM, cf. n.º 1 do artigo 97.º do RJIGT), em conformidade com a Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE)25, realizada no contexto da alteração do PDM. Neste sentido, 

desenvolve-se cada uma das alterações propostas. 

 
 

7.1. DA CARTOGRAFIA 
 

DA PLANTA DE ORDENAMENTO 
 

Como se concluiu no capítulo 4.6, a área objeto da alteração do PDM de Monchique encontra-se 

incluída, na Planta de ordenamento, em solo rural, categoria de “Espaço Florestal”, não sendo 

possível nesta categoria instalar uma atividade industrial ligada à exploração de água mineral 

(artigo 26.º do Regulamento do PDM de Monchique). 

 

Considerado o quadro legal e a importância económica, social e cultural da deslocalização da 

referida atividade para o sítio de Pocilgais, torna-se necessário proceder à alteração da Planta 

de ordenamento, no sentido de permitir a instalação da referida atividade industrial nesta área.  

 

Atendendo às categorias de solo rústico previstas no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, considera-se que a referida na alínea d) Espaços de 

atividades industriais diretamente ligadas às utilizações referidas nas alíneas anteriores, neste caso, 

espaços de atividades industriais ligadas ao aproveitamento de recursos geológicos, seria a 

mais adequada ao uso dominante previsto para a área objeto da alteração. 

 

 
25 Acompanha o PDM nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 97.º do RJIGT. 
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Contudo, esta categoria de uso não consta da atual Planta de ordenamento, nem do 

Regulamento do PDM, e a sua criação implicaria uma alteração mais substantiva da sistemática 

da Planta e do Regulamento. Neste sentido e considerando ainda o disposto no n.º 2 do artigo 

17.º do DR 15/2015, que refere que “os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal 

podem proceder à desagregação das categorias (…) em subcategorias adequadas à estratégia de 

desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território municipal”, optou-se 

pela criação de uma subcategoria nos Espaços Florestais designada por “Área destinada a 

atividade industrial, diretamente ligada à exploração de água mineral das Caldas de 

Monchique”. 

 

Assim, não há qualquer alteração da classificação do solo, permanecendo esta área em solo 

rural. 

 

A alteração da Planta de ordenamento do PDM de Monchique, à escala 1:25 000, concretiza-se, 

assim, através da inserção de polígono correspondente à subcategoria de espaços florestais 

“Área destinada a atividade industrial, diretamente ligada à exploração de água mineral das 

Caldas de Monchique” sobre planta raster (formato tif) georreferenciada no sistema de 

coordenadas ETRS 89 – PT – TM 06 e respetiva identificação na legenda da planta26. 

 

Assim, apresenta-se na Figura 7.1 extrato da Planta de ordenamento, à escala de 1: 25 000, 

contemplando a alteração proposta.  

 

 
26 De salientar que por indicação da Direção-Geral do Território (DGT) não foi utilizada cartografia de base vetorial atualizada na área 
da alteração (vd. Relatório da ponderação dos pareceres emitidos na Conferência Procedimental realizada a 9 de dezembro de 2020). 
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Figura 7.1. Extrato da Planta de ordenamento do PDM de Monchique - alteração 

 
Fonte: CM de MONCHIQUE (2008) 

 

 

DA PLANTA DE CONDICIONANTES 
 

Para além das condicionantes identificadas na respetiva Planta (vd. capítulo 4.6), a área objeto 

de alteração do PDM de Monchique é também abrangida pela Perigosidade de incêndio do 

PMDFCI, tendo sido ainda percorrida pelo incêndio de 2018, o que compulsa a necessidade de 

alteração da Planta de condicionantes, como adiante se explana. 

 

PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO  

A importância estratégica dos povoamentos florestais no desenvolvimento sustentável do 

território e a consequente necessidade de prevenir a ocorrência de incêndios e de os combater 

de forma eficaz e eficiente, num modelo ativo, dinâmico e integrado constituem a base do 
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Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI)27, em articulação com o 

Regime Jurídico de Proteção dos Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios. 

 

Neste sentido, o SNDFCI “prevê um conjunto de medidas e ações estruturais e operacionais  

relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes de sensibilização, 

planeamento, conservação e ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, 

vigilância, deteção, combate, rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização a levar a cabo pelas 

entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios” e entidades 

privadas com intervenção no setor florestal” (n.º 1 do artigo 2.º), estabelecendo, no âmbito do 

planeamento da defesa da floresta contra incêndio, os elementos de planeamento e as medidas 

de organização do território. 

 

Para efeitos de ordenamento do território, concretamente, como condicionantes ao uso, 

ocupação e transformação do solo destacam-se os condicionalismos à edificação. Com efeito, 

determina o artigo 16.º do SNDFCI que os planos municipais de ordenamento do território devem 

integrar, na planta de condicionantes, a cartografia de perigosidade de incêndio rural definida 

no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), sendo interdita, fora das 

áreas edificadas consolidadas28, a construção de novos edifícios29 nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta 

perigosidade. 

 

Nas restantes classes (média, baixa e muito baixa perigosidade), fora das áreas edificadas 

consolidadas, as novas edificações ou a ampliação de existentes têm de salvaguardar: 

a. na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de 

proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, 

 
27 Aprovado pelo DL 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo DL 17/2009, de 14 de janeiro, pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e 
pela Retificação n.º 27/2017, de 02 de outubro. 
28 Áreas edificadas consolidadas são “as áreas de concentração de edificações, classificadas nos planos municipais e intermunicipais 
de ordenamento do território como solo urbano ou como aglomerado rural” (cf. alínea b) do artigo 3.º). 
29 Com exceção dos edifícios que correspondam a obras de escassa relevância urbanística.  
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matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando 

inseridas, ou confinantes com outras ocupações; 

b. a adoção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 

edifício e nos respetivos acessos; 

c. existência de parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

 

Na área objeto de alteração identificam-se todas as classes de perigosidade, ainda que as áreas 

de perigosidade alta e muito alta ocupem pouco mais de 1000 m2, concentrados no limite poente, 

junto à EN 266, para onde o projeto da unidade industrial não prevê qualquer construção. Por 

sua vez, as áreas de muito baixa, baixa e média perigosidade, distribuem-se por toda a restante 

área, dominando a classe de perigosidade muito baixa. 

 

A alteração da Planta de condicionantes do PDM de Monchique, à escala 1:25 000, concretiza-

se, assim, através da inserção dos seguintes elementos sobre a planta raster (formato tif) 

georreferenciada no sistema de coordenadas ETRS 89 – PT – TM 0630 e na respetiva 

identificação na legenda da planta: 

 - subcategoria de espaços florestais “Área destinada a atividade industrial, diretamente ligada 

à exploração de água mineral das Caldas de Monchique”; 

- área percorrida pelo incêndio de 2018; 

- classes de perigosidade de incêndio do PMDFCI. 

 

ÁREA PERCORRIDA PELO INCÊNDIO DE 2018 

O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na redação atual conferida pelo Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de março, estabelece, no n.º 1 do artigo 1.º, a proibição, pelo prazo de 10 anos, 

de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, em áreas 

não classificadas nos planos municipais de ordenamento do território como solo urbanos, 

nomeadamente as seguintes: 

 
30 De salientar que por indicação da Direção-Geral do Território (DGT) não foi utilizada cartografia de base vetorial atualizada na área 
da alteração (vd. Relatório da ponderação dos pareceres emitidos na Conferência Procedimental realizada a 9 de dezembro de 2020). 
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a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

b) A realização de obras de urbanização previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-

Lei n.º 400/84, de 31 de dezembro; 

c) Todas as operações preparatórias previstas no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 400/84, 

de 31 de dezembro; 

d) A realização de obras novas para fins habitacionais, industriais ou turísticos; 

e) A construção, remodelação ou reconstrução e demolição de quaisquer edificações ou 

construções; 

f) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras 

que possam ter um impacte ambiental negativo; 

g) A introdução de alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal; 

h) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 

efluentes líquidos poluentes; 

i) O corte ou colheita de espécies botânicas não cultivadas e introdução de espécies exóticas, 

de cultivo ou não; 

j) O campismo fora de locais destinados a esse fim.” 

 

Porém, o n.º 4 do referido diploma prevê a possibilidade de levantamento das referidas 

proibições através de “despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente 

e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento dos interessados ou da respetiva 

câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio.” 

 

Por sua vez, o n.º 5 refere que “tratando-se de uma ação de interesse público ou de um 

empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território 

e da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o levantamento das 

proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo”. 
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Ora, a área objeto de alteração do PDM de Monchique foi percorrida pelo incêndio de 2018, não 

tendo sido pedido o levantamento das proibições previstas no n.º 1 do artigo 1.º do DL 327/90, 

de 22 de outubro, na redação atual, pelo que permanecem em vigor as referidas proibições, 

devendo a área percorrida pelo incêndio de 2018 ser identificada na Planta de condicionantes. 

 

Assim, apresenta-se na Figura 7.2 extrato da Planta de condicionantes, à escala de 1: 25 000, 

contemplando a alteração proposta. 

 

Figura 7.2. Extrato da Planta de ordenamento do PDM de Monchique - alteração 

 
Fonte: CM de MONCHIQUE (2008) 
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7.2. DO REGULAMENTO 
 

A alteração proposta para a Planta de ordenamento apenas será consequente se acompanhada 

por uma alteração do Regulamento do PDM de Monchique, que possibilite a instalação da 

atividade industrial em questão.  

 

Assim, no que se refere ao regulamento do PDM de Monchique, propõe-se: 

1. a alteração do artigo 19.º com a epígrafe “Usos dos solos”, n.º 1, com a introdução da 

referência às subcategorias de espaços, designadamente através da criação da subalínea i) 

na alínea c) referente aos “Espaços Florestais”;  

2. a introdução de um novo artigo 26.º-A, com a epígrafe “Área destinada a atividade 

industrial, diretamente ligada à exploração de água mineral das Caldas de Monchique”, 

correspondente à subcategoria dos Espaços florestais e onde são estabelecidas as regras 

aplicáveis a esta área; 

3. a atualização do artigo 40.º - “Espaços industriais e de serviços”, retirando a menção à 

legislação entretanto revogada e adaptando-o aos critérios exigidos atualmente por normas 

legais que, entretanto, foram sendo publicadas, bem como a obrigatoriedade de se proceder 

a uma operação de loteamento ou plano de pormenor previamente à instalação de qualquer 

unidade industrial. 

 

Com efeito, o artigo 19.º do Regulamento passará a ter a seguinte redação: 

 
“TÍTULO II 

Uso dos solos 
Artigo 19.º 

Classes de espaços 
1 - O território municipal classifica-se, para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, 
nas seguintes classes e subcategorias de espaços, delimitadas na planta de ordenamento: 

a) Espaços naturais; 
b) Espaços agrícolas; 
c) Espaços florestais; 
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 i) Área destinada a atividade industrial, diretamente ligada à exploração de água mineral 
das Caldas de Monchique; 

d) Espaços urbanos; 
e) Espaços urbanizáveis; 
f) Espaços industriais; 
g) Espaços culturais; 
h) Espaços canais. 

2 - ---------------------------------------------------- .” 
 

Por sua vez, será introduzido novo artigo, subsequente ao artigo 26.º, com a seguinte redação: 
 

“CAPÍTULO V 
Área destinada a atividade industrial, diretamente ligada à exploração de água mineral das 

Caldas de Monchique  
Artigo 26.º - A 

1. Na Área destinada a atividade industrial, diretamente ligada à exploração de água mineral das 
Caldas de Monchique, identificada na planta de ordenamento, são permitidas novas edificações 
de acordo com os seguintes parâmetros: 

a) Índice de ocupação volumétrico — 5m3/ m2, variando entre 3m3/m2 e 5m3/ m2, consoante 
as características do terreno; 

b) Índice de implantação máximo — 0,60; 
c) Altura máxima dos edifícios — 9,5 m, salvo situações especiais justificadas pela natureza 

da atividade; 
d) Deverá ser garantido estacionamento adequado à atividade em causa, organizado no 

interior do prédio; 
e) N.º de pisos – um único piso acima do solo (piso 1), podendo haver pontualmente um 

segundo piso (piso 2) somente para área destinada a serviços administrativos e não 
ultrapassando 40% da área do piso térreo. Pode haver um piso totalmente em cave (piso – 
1) com a área máxima da implantação do piso 1; 

f) Os arranjos exteriores deverão ser objeto de projeto específico e integrar a rede hidrográfica 
existente, devendo ser preservada a vegetação autóctone e as espécies da fauna e da flora 
com interesse de conservação associada àquela rede, aplicando-se o regime de 
licenciamento dos recursos hídricos em vigor; 

g) Realização da gestão e controlo de espécies de plantas invasoras, em particular acácias, 
tendo por objetivo a sua erradicação, e recuperação do habitat em presença e naturalização 
destes locais através da reintrodução de espécies autóctones; 

h) Os pavimentos exteriores dos acessos (pedonal e automóvel) e estacionamentos, tem que 
ser 50% em material semipermeável. 
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2. Os projetos a desenvolver deverão dar cumprimento adequado às regras sísmicas aplicáveis 
às edificações, ao regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e ainda ao D.L. 
n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação.  

3. A solução urbanística para a concretização da atividade industrial deve privilegiar a 
minimização da vulnerabilidade territorial e o risco associado, em particular de incêndio rural, 
considerando as alterações climáticas.” 

 

Propõe-se ainda a seguinte redação para o artigo 40.º: 

 

“CAPÍTULO IX 
Espaços industriais e de serviços 

Artigo 40.º 
Caracterização 

 

1. A construção de edifícios industriais e de serviços na área indicada, na planta de 
ordenamento, com a área aproximada de 15 ha, deverá ser procedida de operação 
urbanística nos termos do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE) e estar em 
conformidade com o regime jurídico específico aplicável, nomeadamente o sistema da 
indústria responsável (SIR).  

2. ------------------- 
3. As referidas operações urbanísticas, deverão respeitar os seguintes parâmetros: 

a) ------------------------------; 
b) ------------------------------; 
c) ------------------------------; 
d) N.º de pisos – um único piso acima do solo (piso 1), podendo haver pontualmente um 

segundo piso (piso 2) somente para área destinada a serviços administrativos e não 
ultrapassando 40% da área do piso térreo. Pode haver um piso totalmente em cave 
(piso – 1) com a área máxima da implantação do piso 1; 

e) A área de estacionamento deverá cumprir o estabelecido na Portaria n.º 216-
B/2008, de 3 de março ou equivalente, devendo ser garantir-se 80 % de lugares de 
estacionamento no interior do lote ou prédio; 

f) A área de arruamentos deverá cumprir o estabelecido na Portaria n.º 216-B/2008, 
de 3 de março ou equivalente; 

g) Envolvimento por uma proteção vegetal, bem como em cada um dos lotes, junto ao 
seu limite. 
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4. Os parâmetros referidos no número anterior são valores brutos aplicáveis à totalidade da 
área do prédio infraestruturado ou do lote, consoante o caso.” 

 

 

7.3. DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
 

O processo de AAE assume como premissa fundamental que a opção tomada é aquela que se 

traduz em mais ganhos ambientais e menores impactes negativos, independentemente do 

âmbito a que se aplica. 

 

A AAE da proposta de alteração do PDM de Monchique considerou as três opções estratégicas 

que determinaram a proposta de alteração do PDMM: “Dinamização da economia local”, 

“Agilização de procedimentos administrativos” e “Promoção e valorização do concelho de 

Monchique”. 

 

Estas opções e os respetivos objetivos estratégicos, associados ao conhecimento dos fatores 

ambientais e de sustentabilidade determinantes para a área de intervenção, e ainda a um 

conjunto de instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico para o Plano, 

suportaram a determinação dos três Fatores Críticos analisados: “Ordenamento do território e 

desenvolvimento socioeconómico”, “Qualidade ambiental” e “Riscos ambientais e resiliência e 

adaptação às alterações climáticas”. 

 

Na avaliação efetuada não foram identificados impactes negativos significativos que não 

possam ser alvo da aplicação de medidas de gestão ambiental, acompanhadas da aplicação das 

diretrizes de seguimento. 

 

Salienta-se ainda a importância do acompanhamento da implementação da alteração ao PDM, 

permitindo a monitorização da evolução dos principais indicadores de sustentabilidade definidos 
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por forma a alcançar os objetivos ambientais e de sustentabilidade definidos e a proceder aos 

eventuais necessários ajustes na implementação do Plano. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente relatório de fundamentação da alteração do PDM resulta da desatualização do 

mesmo em relação à dinâmica socioeconómica do concelho, dificultando o processo de 

instalação de atividades industriais e não permitindo, em concreto, a deslocalização de uma 

indústria de exploração da água de Monchique para local fora do aglomerado urbano e com os 

requisitos necessários à respetiva expansão e modernização. 

 

A presente alteração enquadra-se nos artigos 115.º e 118.º do RJIGT, sendo justificada pela 

alteração das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e pela entrada 

em vigor de novas leis ou regulamentos. 

 

Para o efeito, foi apresentado o quadro legal e processual, bem como os instrumentos de gestão 

territorial eficazes e a articulação destes com a alteração proposta, não tendo sido detetadas 

desconformidades e/ou incompatibilidades. 

 

Foi também analisado o sistema biofísico, a evolução e situação demográfica, económica e social 

do concelho, bem como as infraestruturas que servem a área, permitindo traçar um retrato, o 

mais fiel possível, da área objeto da alteração.  

 

Apresentaram-se igualmente os fundamentos para a alteração, desde logo, relacionados com a 

elevada relevância socioeconómica da atividade industrial desenvolvida pela Sociedade Águas 

de Monchique, a nível local, regional, nacional e internacional e patente nos valores de 

investimento, volume de negócios, emprego direto e indireto gerado e inovação e conhecimento 

desta empresa. 
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Por outro lado, as inequívocas vantagens ambientais da proposta com a evidente redução de 

tráfego, sobretudo de pesados, num aglomerado urbano característico e muito ligado à atividade 

termal (uso e potencial turístico) e, a consequente redução de ruído. A concretização da solução 

proposta para Pocilgais também se traduzirá nalgumas oportunidades a este nível, 

essencialmente decorrentes da erradicação das espécies exóticas e invasoras (acácias), da 

recuperação do habitat em presença e naturalização através da reintrodução de espécies 

autóctones. 

 

A alteração do PDM de Monchique proposta encontra-se, assim, justificada, não apresentando 

impactes ambientais negativos significativos (de acordo com a AAE), sendo de sublinhar a 

importância da dinâmica dos IGT que, necessariamente, devem ser adaptados às condições 

atuais do território, permitindo explorar todas as respetivas potencialidades, mitigar e/ou 

compensar e monitorizar os eventuais impactes negativos. 

  

 

9. BIBLIOGRAFIA 
 

APA (2019). Água. Disponibilidades de águas superficiais e subterrâneas. Portal do estado do 

ambiente, Portugal.  

 

APA (2014). Massas de água subterrâneas. Formato shapefile; 

 

CALADO C. e SILVA A. (2003). As águas minerais de Monchique. Proposição de um modelo 

hidrogeológico conceptual. Jornadas Luso-Espanholas sobre Águas Subterrâneas no Sul da 

Península Ibérica, Faro, 23 a 27 de junho de 2003; 

 

CM de MONCHIQUE (2016). Diagnóstico Social de Monchique. Concelho local de ação social de 

Monchique; 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

72 
 

 

CM de MONCHIQUE (2020). Cadastro rústico da secção DF1 e DF2, da freguesia de Monchique; 

 

CM de MONCHIQUE (2017). Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 

ESTEREOFOTO / AMAL e DGT (2015). Cartografia de base do concelho de Monchique. Escala 1:10 

000; 

 

FRAGOSO M. (2003). Climatologia das precipitações intensas do sul de Portugal. Tese de 

doutoramento em Geografia Física, apresentada à Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa; 

 

GASPAR J. (1993). As regiões portuguesas. Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional, Lisboa; 

 

GARCIA B., ANDRADE A. E SILVA S. (2008). A evolução da população portuguesa nas subregiões 

(nível NUT III) entre os anos de 1960 e 2011. 10ª Jornada Científica e Tecnológica;   

 

ICNF (2018). Ofício n.º 46005 – Alteração ao PDM de Monchique – Pedido de Parecer – Avaliação 

Ambiental Estratégica – RFCD; 

 

ICNF (2020). Áreas da Rede Natura 2000, formato shapefile; 

 

ICNB. Sítio de interesse comunitário de Monchique; 

 

ICNB. Zona de Proteção Especial de Monchique; 

 

INE (2001)/(2011). População dos concelhos do Algarve. Censos; 

 

INE (2001)/(2011). População ativa por setor de atividade; 

 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

73 
 

INE (2011). Empresas segundo o ramo de atividade; 

 

IPMA (2020). Área educativa- O clima de Portugal Continental.  

 

LNEG (2020). Carta geológica do Algarve, escala 1:100 000; 

 

ONU (2019). Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável.  

 

RAMOS C. e REIS E, (2001). As cheias no sul de Portugal em diferentes tipos de Bacias 

Hidrográficas. Finisterra XXXVI, V71, pp. 61 a 82; 

 

SOCIEDADE ÁGUAS DE MONCHIQUE (2020). Um segredo de vitalidade;  

 

UNIÃO EUROPEIA (2013). Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal. 

Comissão Europeia. 

 

LEGISLAÇÃO 
Aviso n.º 12002/2015, de 19 de outubro. Alteração do PDM de Monchique; 

 

O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na redação atual conferida pelo Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de março. Regula a ocupação do solo objeto de um incêndio florestal 

 

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro. Aprova a delimitação georreferenciada da Região 

Hidrográfica das Ribeiras do Algarve – RH8, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de 

junho; 

 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Aprova a revisão do regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial; 

 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

74 
 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho. 

 

Lei n.º 33/96, de 17 de agosto. Lei de Bases da Política Florestal; 

 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. Aprova a Lei da Água; 

 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento 

do território e de urbanismo; 

 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro. Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT); 

 

Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro. Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Algarve; 

 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 4/94, de 19 de janeiro de 1994. Aprova o PDM de 

Monchique. Alterado em 1996, através da RCM n.º 16/96, de 26 de fevereiro (a qual foi retificada 

pela Declaração de Retificação n.º 17-G/99, de 30 de outubro); alterado em 1999, através da 

RCM n.º 106/99, de 22 de setembro; alterado por adaptação ao PROT Algarve em 2008, através 

do Aviso n.º 25475/2008, de 22 de outubro (republicado através do Aviso n.º 26493/2008, de 5 

de novembro); e alterado em 2014, através do Aviso n.º 8690/2014, de 29 de julho (retificado 

pelas Retificações n.º 821/2014, de 11 de agosto e n.º 955/2014, de 23 de setembro); 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto. Aprova a lista nacional de sítios 

(1.ª fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto (transpõe para o 

direito interno a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens); 

 



  
 
 

   Relatório de fundamentação da alteração do PDM de Monchique 

75 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006. Estratégia Nacional para as Florestas, com 

atualização dada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015 - Diário da República 

n.º 24/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-02-04; 

 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto. Aprova o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve, retificado pela Declaração de Retificação n.º 85-C/2007, 

de 2 de outubro, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de 

dezembro; 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. Aprova o Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000. 

 

 

 

 


