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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) do Município 

de Odemira (adiante designado de Município), cujo enquadramento legal se encontra detalhado no capítulo 2, e 

assume como principal desígnio promover o processo de Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). 

É então chegado o momento de dar cumprimento a esta exigência legal, exercício que possibilitará uma 

reflexão sobre os pressupostos iniciais que estiveram na base da revisão do PDM. O Plano Diretor Municipal de 

Odemira, publicado em Diário da República em 25 de agosto do ano 2000 viria a ser alterado no seu art.º 28º em 

2007, e em 2010 por adaptação ao novo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA). A sua 

mais recente alteração aconteceu em 2013, por adaptação ao novo Plano de Ordenamento do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV). Em 2010 foi alterado por adaptação ao novo Plano Regional 

de Ordenamento do Território (PROT) do Alentejo, tendo sido integralmente republicado o seu regulamento através 

do Aviso nº 2665/2010, de 20 de dezembro. Em 2011 foi retificado nos artigos 27º e 59º, pela Declaração de 

Retificação, Aviso n.º 544/2011, de 15 de março. Foi novamente alterado por adaptação ao novo Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), alteração publicada pelo 

Aviso n.º 1542/2013, publicado em 31 de janeiro. Em 2021 é novamente alterado para transposição do conteúdo 

dos planos especiais de ordenamento do território pela declaração nº 137 -A/2021 e por fim, em 2022, é feita uma 

nova alteração ao PDM no âmbito do Regime extraordinário de regularização de atividades Económicas pelo aviso 

nº 9301/2022 de 9 de maio. 

Desde a publicação do PDM em 2000, e volvidos 22 anos, ocorreram importantes alterações no 

enquadramento legislativo do Ordenamento do Território, bem como a entrada em vigor de novos instrumentos de 

gestão territorial. Apesar das adaptações do PDM em vigor nascidas de imposição legal, estas dinâmicas devem ser 

enquadradas estrategicamente nos instrumentos de gestão territorial. 

1.1 Âmbito e objetivos 

Tomam-se como objetivos deste documento o enquadramento dos instrumentos de gestão territorial em 

vigor com incidência no território, a identificação dos fatores de mudança do território e a sua estrutura, enquadrar o 

processo de revisão do PDM de Odemira e desenvolver um conjunto de recomendações para esta com base nos 

novos objetivos do desenvolvimento a nova Estratégia Regional do Alentejo 2030. 

O presente documento define como período de análise o intervalo temporal compreendido entre o ano 

2000 e 2021, correspondente à vigência da atual versão do Plano Diretor Municipal em vigor. Este período temporal 

é determinado sem prejuízo da consideração e análise de períodos mais recuados, sempre que a natureza do 

domínio o justifica ou impõe ou por carência de dados, este período só possa ser parcialmente cumprido. 

A avaliação do estado do território e avaliação do planeamento municipal são os dois níveis principais de 

incidência deste relatório e destas resultam por ordem: 

• Enquadramento ao planeamento municipal e aos instrumentos de gestão territorial abrangentes ao 

município; 

• Avaliação e fundamentação do processo de revisão; 

• Caracterização ao estado do território e às suas dinâmicas. 
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Este Relatório tem ainda como objetivo, a elaboração de um conjunto de recomendações e orientações de 

natureza estratégica e operacional que deverão servir de quadro de referência para a determinação das linhas 

orientadoras para a estratégia, para uma futura revisão do PDM. 

 

1.2 Enquadramento Legal do REOT 

O presente documento consubstancia o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território. A 

avaliação dos planos territoriais encontra-se consagrada no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na atual 

redação, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Segundo o 

estabelecido no RJIGT no Artigo 189.º a Câmara Municipal fica responsável por elaborar, de 4 em 4 anos, um 

Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT) e, a não elaboração deste relatório nos prazos previstos 

poderá determinar a impossibilidade da revisão dos planos municipais. A CM fica igualmente responsável por 

submeter o REOT a um período de discussão pública, de duração não inferior a 30 dias e, submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal. 

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e Urbanismo, LBPPSOTU), no seu Artigo 57.º, define que os planos e programas devem conter 

parâmetros e indicadores de forma a monitorizar e avaliar a sua estratégia, concretização de objetivos e bem como 

avaliar os resultados da sua execução e, remete para as autarquias, para os planos municipais, a obrigatoriedade 

recolher e compilar a informação bem como a promoção da elaboração dos relatórios de execução, sendo que a 

informação deve ser disponibilizada ao público, através dos meios adequados. 

Os REOT são então mecanismos de acompanhamento sistemático das dinâmicas, planos e estratégias 

territoriais, com objetivo de fomentar uma cultura de planeamento contínuo, não se ficando apenas pela elaboração, 

mas também o momento da sua execução, avaliação e monitorização. 

A nível legal, para o REOT de Odemira consideram-se então: 

• A 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 (adiante designado de LBGPPSOTU);  

• O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT);  

• 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. 

• Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro, que aprova o Programa Regional de Ordenamento Florestal do 

Alentejo (PROF Alentejo). 

O quadro legislativo e regulamentar supramencionado não prevê nenhum conteúdo temático ou material 

específico para os REOT, mencionando apenas que este “traduz o balanço da execução dos programas e dos 

planos territoriais objeto de avaliação bem como dos níveis de coordenação interna e externa obtidos, 

fundamentando uma eventual necessidade de revisão”. 
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1.3 Enquadramento Geográfico e Administrativo 

O Município de Odemira situa-se na parte Sudoeste da Região Alentejo (NUTS II), correspondente ao Sul 

do Alentejo Litoral NUTS III. 

 

 

Figura 1. Enquadramento Geográfico do município de Odemira (Fonte: CAOP 2021). 

 

Trata-se de um Município Litoral, delimitado a ocidente pelo oceano Atlântico, que a Sul faz fronteira com o 

barlavento da região do Algarve, com os municípios limítrofes de Aljezur, Monchique e Silves, a Norte faz fronteira 

com os municípios de Santiago do Cacém e Sines e a Leste com o município de Ourique. 

O Município de Odemira tem uma área total de 1721km2 fazendo deste o maior município de Portugal em 

termos de área, com uma população de 29523 habitantes segundo os Censos de 2021. 

O município integra a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) que integra em conjunto com 

os municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. O município divide-se por treze freguesias, 

Boavista dos Pinheiros, Colos, Longueira/Almograve, Luzianes-Gare, Relíquias, Sabóia, Santa Clara-a-Velha, São 

Luís, São Martinho das Amoreiras, São Salvador e Santa Maria, São Teotónio, Vale de Santiago e Vila Nova de 

Milfontes, sendo que a sua Sede se localiza na freguesia de São Salvador e Santa Maria, na vila de Odemira. 

A atual organização administrativa origina na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que definiu o regime 

jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e que levou à reorganização administrativa do território das 

freguesias, entretanto extinta pela Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. Com a reorganização administrativa em Odemira 

foi extinta a freguesia de Bicos, a qual foi fundida com as freguesias de Colos e Vale de Santiago, foi criada a união 

entre as freguesias de São Salvador e Santa Maria e a anexação da freguesia de Zambujeira do Mar na de São 

Teotónio. 
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2. OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL, DE ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL EM 

VIGOR, COM INCIDÊNCIA NO CONCELHO DE ODEMIRA 

Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de carácter supramunicipal que incidem sobre o território do 

município de Odemira, são contemplados na elaboração do REOT de forma a existir uma articulação entre estes 

instrumentos e o Plano Diretor Municipal. Importa ter presente em qualquer contexto, os documentos e instrumentos 

orientadores da ação e intervenção municipais, no que toca às políticas de ordenamento do território e de urbanismo 

assim como as estratégias de desenvolvimento territorial. Procura-se, então, no essencial, elencar os diversos 

documentos, planos e estratégias relevantes para o ordenamento territorial de forma a contextualizar os 

pressupostos de base da intervenção municipal. 

Desde a entrada em vigor do atual PDM de Odemira, têm existidos várias mudanças na forma como se 

encara o processo de planeamento. Dados os novos desafios e estratégias, pretende-se um planeamento 

fortemente orientado por princípios de sustentabilidade, inclusão e coesão (sociais, económicas, territoriais e 

ambientais). Estas mudanças poderão conduzir a uma necessidade de reavaliar algumas das opções estratégicas 

de modo a melhor servir os interesses do município e dos seus munícipes.  

De acordo com o regime jurídico em vigor, a Lei de Bases Gerais da Política de Solos, Ordenamento do 

Território e Urbanismo (LBGPPSOTU) e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), os IGT 

organizam por âmbitos, entre programas de âmbito nacional e regional e as suas relações os programas e planos 

territoriais. 

A nível nacional, o programa da política de ordenamento do território estabelece as opções estratégicas 

relevantes para a organização do território nacional, constitui-se como quadro de referência a considerar nos demais 

programas e planos territoriais. O programa da política de ordenamento do território é também um instrumento de 

cooperação com os demais Estados-Membros da União Europeia. Os programas de âmbito regional definem as 

estratégias regionais de desenvolvimento territorial, integrando em si as opções estabelecidas ao nível nacional, 

considerando também as estratégias a nível intrarregional e municipal de desenvolvimento territorial. Estes 

programas constituem o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e 

municipais. 

Começar por referir que incidem sobre Odemira, os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito em 

vigor: 

Quadro 1. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor no município de Odemira. 

IGT  Designação  

PNPOT  Programa Nacional Da Política De Ordenamento Do Território 

PNA  Plano Nacional Da Água 

RN  Rede Natura 2000 

PRN   Plano Rodoviário Nacional 

POC  Espichel-Odeceixe 

POAP   Parque Natural Do Sudoeste Alentejano E Costa Vicentina 

POAAP   Albufeira De Santa Clara 

PGRH   Plano De Gestão Da Região Hidrográfica Das Ribeiras Do Algarve (Rh8) 

PGRH   Plano De Gestão Da Região Hidrográfica Do Sado E Mira (Rh6) 
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PROF Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

PROTA Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

2.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Com o objetivo de dotar o país de um instrumento responsável pela definição de uma visão prospetiva, 

completa e integrada para organização e desenvolvimento do território nacional assim como a promoção da 

coordenação e articulação das políticas públicas incidentes no território, foi criada pela Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei 48/98, de 11 de agosto) a figura do Programa Nacional da Política 

do Ordenamento do Território (PNPOT). 

O primeiro PNPOT (Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-

A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro) foi, entretanto, “substituído” pela revisão do 

PNPOT, publicado pela Lei n.º 99/2019 - Diário da República n.º 170/2019, Série I de 5 de setembro 

(http://pnpot.dgterritorio.pt/pnpot). 

O PNPOT define uma estratégia para a organização e desenvolvimento territorial, baseada numa visão de 

longo prazo para o futuro do país que visa promover a coesão interna e potenciar a competitividade externa através 

da valorização do território, assumindo-se como o referencial estratégico nacional para os demais Instrumentos de 

Gestão Territorial, para a territorialização das políticas públicas e para a programação de investimentos territoriais a 

financiar por programas nacionais e comunitários. 

A elaboração de estratégias, de programas e de planos territoriais ou com incidência territorial é 

condicionada pelo quadro de referência do PNPOT, nomeadamente os princípios da coesão territorial e da 

competitividade externa, os desafios e opções estratégicas e o modelo territorial constantes do relatório, bem como 

as medidas de política, os compromissos e as diretrizes constantes do programa de ação. A concretização das 

medidas preconizadas no programa de ação é assegurada através de financiamento público, com recurso a fundos 

nacionais e europeus. 

O PNPOT que se articula com o Plano Nacional de Investimentos (PNI), o Programa de Valorização do 

Interior (PVI) e o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM), é funcional e estruturalmente independente. 

Constitui o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como para a elaboração 

do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão concretizados os projetos estruturantes que 

servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do PNPOT e detalhada a programação operacional dos 

investimentos a realizar. 

Incumbe ao Governo, aos órgãos próprios das regiões autónomas, às entidades intermunicipais e às 

autarquias locais o desenvolvimento e a concretização do programa de ação, designadamente através da execução 

das medidas de política e dos compromissos e das diretrizes constantes do mesmo. Compete ao Governo regular o 

modelo de governação para a execução do PNPOT, previsto no seu programa de ação, através de resolução do 

Conselho de Ministros. O disposto nos números anteriores não prejudica as competências próprias das regiões 

autónomas. 

2.2 Plano Rodoviário Nacional 

O Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de agosto, que altera o Plano Rodoviário Nacional, definido pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de (PRN) define a rede rodoviária nacional, a qual é constituída pelas redes 
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fundamental e complementar do continente, que desempenham funções de interesse nacional ou internacional. 

Estas redes traduzem uma melhoria das condições da ocupação do solo e do ordenamento do território, tendo 

sempre subjacente a minimização dos impactes ambientais, o interesse público e das populações em particular, 

para além de permitirem otimizar a gestão da rede rodoviária nacional. 

2.3 Plano Setorial da Rede Natura 2000 

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, revê a transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das aves selvagens), e da 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). Revoga os Decretos-Leis nº 75/91, de 14 de fevereiro, nº224/93, de 18 de junho, e nº226/97, de 27 de 

agosto. 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante da 

aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) - revogada pela Diretiva 

2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a 

conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a 

perda de biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. 

A Rede Natura 2000, é composta por Sítios da lista nacional de Sítios, Sítios de Importância Comunitária 

(SIC) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) - criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo expresso de 

"contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais e dos habitats de 

espécies da flora e da fauna selvagens considerados ameaçados no espaço da União Europeia". Sobre o município 

de Odemira incidem a lista nacional de Sítios e os Sítios de Importância Comunitária (SIC). 

 

2.4 Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV) foi 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 11-B/2011, de 4 de fevereiro, na atual redação. O POPNSACV 

estabelece o regime de salvaguarda de valores e recursos naturais com vista a garantir a manutenção e valorização 

das características das paisagens naturais e seminaturais e fixa regras visando assegurar o desenvolvimento de 

atividades compatíveis com o equilíbrio dos ecossistemas e com a valorização de aspetos económicos, sociais e 

culturais desta área protegida. 

O POPNSACV aplica-se à área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, identificada 

na respetiva planta de síntese, abrangendo parte dos concelhos de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo e tem a 

natureza jurídica de regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos municipais e 

intermunicipais de ordenamento do território, bem como os programas e projetos, de iniciativa pública ou privada, a 

realizar na sua área de intervenção. 

Entre outros, o POPNSACV tem como objetivos assegurar a gestão e utilização sustentável dos valores 

naturais, paisagísticos e culturais, visando a sua efetiva conservação, em particular em locais considerados 

prioritários ou fundamentais para a manutenção das funções ecológicas vitais para a sua evolução e perpetuação 

dinâmica. Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais e da flora e fauna selvagens 

protegidas, nos termos do Decreto-Lei 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 
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de fevereiro, e do Plano Setorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, de 21 de julho. Enquadrar as atividades humanas nas áreas terrestre, marinha e fluvial através de uma 

gestão racional dos recursos naturais, incluindo o ordenamento agrícola, agropecuária, florestal, cinegético, 

piscícola e aquícola, bem como as atividades de recreio e lazer, compatibilizando estratégias e regras dos diversos 

instrumentos de gestão territorial. Suster os processos que conduzem à degradação dos valores naturais em 

presença, criando condições para a sua manutenção e valorização. 

 

2.5 Programa da Orla Costeira de Espichel-Odeceixe. 

Os planos de ordenamento da orla costeira (POOC) Sintra-Sado, Sado-Sines e Sines-Burgau foram 

aprovados, respetivamente, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, de 25 de junho, pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 136/99, de 29 de outubro, e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/98, de 

30 de dezembro. Durante a vigência destes instrumentos foram identificadas insuficiências e desadequações de 

algumas das suas propostas e normativos - quer ao nível dos aspetos biofísicos do território, quer ao nível do 

ordenamento e gestão das atividades humanas que nele se desenvolvem - que importa suprir dada a importância 

estratégica da orla costeira para o desenvolvimento territorial. 

Resolução do Conselho de Ministros 87-A/2022, de 4 de outubro aprova o Programa da Orla Costeira de 

Espichel-Odeceixe. A área de intervenção do Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe (POC-EO), com cerca 

de 476 km2, abrange 220 km da orla costeira de 6 concelhos e 15 freguesias, e inclui, as águas marítimas costeiras 

e interiores e os respetivos leitos e margens, assim como as faixas de proteção marítimas e terrestres inseridas na 

área de circunscrição territorial da ARH do Alentejo. 

A elaboração dos programas de orla costeira, enquanto instrumentos de gestão territorial da orla costeira, 

encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei 159/2012, de 24 de julho, na sua redação atual, que define o quadro 

de princípios a observar na gestão da orla costeira: sustentabilidade e solidariedade intergeracional; coesão e 

equidade; prevenção e precaução; subsidiariedade; participação; corresponsabilização; e operacionalidade. A 

prossecução destes princípios, que incidem simultaneamente sobre a forma de elaboração dos programas de orla 

costeira e sobre os seus fins, materializa-se através da concretização de seis objetivos de natureza geral: 

i) Fruição pública em segurança do domínio público marítimo; 

ii) Proteção da integridade biofísica do espaço e conservação dos valores ambientais e paisagísticos; 

iii) Valorização dos recursos existentes na orla costeira; 

iv) Flexibilização das medidas de gestão; 

v) Integração das especificidades e identidades locais; 

vi) Criação de condições para a manutenção, o desenvolvimento e a expansão de atividades relevantes 

para o país, tais como atividades portuárias e outras atividades socioeconómicas que se encontram dependentes do 

mar e da orla costeira, bem como de atividades emergentes que contribuam para o desenvolvimento local e para 

contrariar a sazonalidade. 

Enquanto instrumento programático para o ordenamento dos recursos hídricos, o programa da orla 

costeira para o troço compreendido entre o cabo Espichel e Odeceixe obedece ainda ao disposto na Lei 58/2005, de 

29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei 130/2012, de 22 de junho, que transpôs para a ordem 

jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, estabelecendo 
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as bases e o quadro institucional para uma gestão sustentável das águas. Neste âmbito, o programa inclui medidas 

adequadas à proteção e valorização dos recursos hídricos na sua área de intervenção. 

 

2.6 Plano Nacional da Água 

O Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro aprova o Plano Nacional da Água, nos termos do n.º 4 do 

Artigo 28.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2008, de 31 de maio, e cria a Comissão Interministerial de 

Coordenação da Água. Este diploma estabelece o enquadramento para a gestão das águas e transpôs para a 

ordem jurídica interna a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 (Diretiva-

Quadro da Água), que estabeleceu um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, definindo os 

seus objetivos, princípios e preceitos normativos, entre os quais se destacam os Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica (PGRH) e os Programas de Medidas (PM). O Plano Nacional da Água (PNA) define a estratégia 

nacional para a gestão integrada da água. Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os 

princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos Planos de Gestão de Regiões Hidrográficas e por 

outros instrumentos de planeamento das águas. Complementar a este plano o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

maio regulamenta a autorização, licença ou concessão constituem títulos de utilização dos recursos hídricos. 

 

2.7 Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (Rh8) e Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Sado e Mira (Rh6) 

A Resolução do Conselho de Ministros 52/2016, de 20 de setembro aprova os Planos de Gestão das 

Regiões Hidrográficas do Minho e Lima, do Cávado, Ave e Leça, do Douro, do Vouga e Mondego, do Tejo e 

Ribeiras Oeste, do Sado e Mira, do Guadiana e das Ribeiras do Algarve. Estes planos constituem instrumentos 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. De acordo com a LA, o 

planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas 

utilizações com as suas disponibilidades; garantir a sua utilização sustentável e a satisfação das necessidades 

atuais sem comprometer o futuro; proporcionar os critérios de afetação aos vários tipos de usos identificados, tendo 

em conta o valor económico de cada um deles; assegurar a harmonização da gestão das águas com o 

desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os direitos individuais e os interesses locais e, ainda, fixar as 

normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

A elaboração dos PGRH obedeceu ao disposto na DQA, na LA e na demais legislação nacional, 

designadamente, o regime jurídico de utilização de recursos hídricos e o regime jurídico económico e financeiro dos 

recursos hídricos. Assim, a elaboração dos referidos PGRH, para além dos princípios estabelecidos pela Lei de 

Bases do Ambiente, aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, observa os princípios da gestão da água 

estabelecidos pelo Artigo 3.º da LA, os princípios do planeamento das águas definidos pelo Artigo 25.º do mesmo 

diploma e integra as diretrizes, medidas e planos definidos no âmbito do Plano Nacional da Água (PNA). Acresce 

que a elaboração dos PGRH foi ainda complementada pela realização, em paralelo, de procedimentos de avaliação 

ambiental realizados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, 

de 4 de maio. 
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Incidentes no município de Odemira encontram se os Planos de Gestão Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) 

e da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8). 

 

2.8 Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas de Santa Clara 

O Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas de Santa Clara (POASC) aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2007, de 21 de dezembro, foi elaborado de acordo com os princípios 

definidos no Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de novembro, e do disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de 

janeiro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto Regulamentar n.º 37/91, de 23 de julho, e pelo Decreto 

Regulamentar n.º 33/92, de 2 de dezembro.  

A albufeira de santa clara, no município de Odemira, cuja barragem foi construída em 1968 com a 

finalidade de produção de energia hidroelétrica e regadio, tendo sido desde então utilizada como importante de água 

para abastecimento. A Albufeira da Barragem de Santa Clara, classificada como albufeira de águas públicas de 

«utilização limitada» pelo Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro, ocupa uma área de cerca de 1986ha. 

O POASC incide sobre o plano de água e respetiva zona de proteção, com uma largura de 500m contados a partir 

do nível de pleno armazenamento (cota 130m) e medida na horizontal, encontrando-se a totalidade da área 

integrada nos municípios de Odemira e de Ourique. O ordenamento do plano de água e da zona envolvente procura 

conciliar a forte procura desta área com a conservação dos valores ambientais e ecológicos, principalmente a 

preservação da qualidade da água, visando ainda o aproveitamento dos recursos através de uma abordagem 

integrada das potencialidades e das limitações do meio com vista à definição de um modelo de desenvolvimento 

sustentável para o território. 

A elaboração do POASC vem ao encontro do definido no Plano de Bacia Hidrográfica do Mira, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 5/2002, de 8 de fevereiro, o qual define, entre outros objetivos, a programação do 

ordenamento do território e do domínio hídrico, concretizando-se através dos planos de ordenamento das albufeiras. 

O POASC teve ainda em consideração as orientações setoriais contidas nos Planos Regionais de Ordenamento 

Florestal do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo, sendo compatível com estes. 

 

2.9 Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

A publicação Diário da República, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, estabelece o Sistema de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e publicação revoga o anterior Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, que estabelecia as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

contra Incêndios. 

 O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) concretiza a estratégia para todo o 

SGIFR, incluindo a definição de uma cadeia de processos uniformizada que permita a monitorização de resultados e 

consequentes medidas corretivas. Deste faz parte ainda o Programa Nacional de Ação (PNA) que operacionaliza na 

prática a estratégia definida. 

Os Programas Regionais de Ação (PRA) transpõem o referido PNA em que se definem os trabalhos a 

realizar para as grandes unidades de paisagem, identificando a rede primária de faixas de gestão de combustível. 

Ao nível sub-regional (PSA) são definidos os projetos a implementar à escala intermunicipal, tendo ainda a 
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responsabilidade de identificar e detalhar a rede secundária de faixas de gestão combustível e definir a sua gestão 

estratégica, definindo as distâncias aplicáveis. 

Os Programas Municipais de Execução (PME) são o instrumento verdadeiramente operativo do sistema, 

onde fica definida a execução material dos projetos idealizados a partir do PNA. Por isso mesmo terão de ser 

documentos muito objetivos e orientados para a execução de obra. A área do planeamento concentrou igualmente 

uma parte significativa do esforço de inovação aplicado às soluções implementadas. O SGIFR estipula igualmente 

que a monitorização da execução dos projetos passa a ser regular com o objetivo de permitir a sua revisão de 

acordo com a informação assim obtida. 

O Decreto-Lei n.º 82/2021, reformula a estrutura de Governança do Sistema, desdobrando-o igualmente 

em 4 níveis territoriais, a serem liderados por respetivas Comissões de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Estas 

vão ter como missão fazer a necessária coordenação e articulação para a execução da estratégia definida: São 

estas a Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; as comissões regionais suportadas pelas CCDR; 

as comissões sub-regionais, presididas e suportadas logisticamente pelas CIM; as Comissões Municipais, 

suportadas pelos municípios com a missão de operacionalizar a estratégia a nível municipal. 

O diploma define uma nova abordagem da gestão de combustível, em que, apesar de estarem definidas 

áreas-padrão, prevê-se alguma flexibilidade na definição dos limites. Isto permite um ajuste ao contexto específico 

ou à paisagem, caso avaliada a sua necessidade pelas comissões responsáveis. É de notar que sobre esta 

flexibilidade, existe uma norma-travão que limita o seu alcance. Na figura de ocupação compatível, é permitido aos 

proprietários optar entre a remoção completa de combustível vegetal ou pela substituição por vegetação mais 

resistente ao fogo que ainda retenha a possibilidade de criação de valor económico. 

A figura de período crítico deixa de existir, remetendo para as entidades responsáveis a definição de 

restrições proporcionais que sejam consideradas adequadas à conjuntura espacial e temporal para qualquer altura 

do ano. Atividades como a utilização de fogo técnico, fogo de gestão de combustível, queimadas, queima de 

amontoados, fogueiras, utilização de outras formas de fogo, atividades desenvolvidas dentro das Áreas Prioritárias 

de Prevenção e Segurança e o uso de maquinaria e equipamentos estão previstos no Decreto-Lei n.º 82/2021 como 

restrições ou condicionamentos. 

Mantém-se ainda em vigor o atual Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 

aprovado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF, IP) desde 23 de outubro de 2017, com 

efeito até 31 de dezembro de 2022, sendo substituído pelo programa municipal de execução previsto pelo Decreto-

Lei n.º 82/2021 (Art. 79.º. nº2). Enquanto se mantiver em vigor o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 

relativas aos deveres de gestão de combustível na rede secundária de faixas de gestão de combustível e às 

contraordenações respetivas, sem prejuízo da aplicação das novas normas introduzidas (Decreto-Lei n.º 124/2006, 

Art. 79º, nº4). 

Este plano, para fins de Gestão Urbanística, apesar de prever condicionantes, não foi considerado em 

vigor por a sua publicação não ter seguido os trâmites legais para vincular particulares, pelo que nestas matérias o 

seu impacto sobre o território não pode ser avaliado. 
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2.10 Programa Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

A Lei nº 31/2014, de 30 de maio, identifica os Programas Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

como instrumentos estratégicos que estabelecem as linhas orientadoras do desenvolvimento, organização e gestão 

dos territórios regionais, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub-

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

programas e dos planos intermunicipais e dos planos municipais. 

O Plano Regional de Ordenamento do Alentejo (PROT Alentejo) foi aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, alterado pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010 de 1 de outubro. O 

PROTA assume-se como instrumento de política territorial que, em harmonia com a política nacional de 

ordenamento do território, define as grandes opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento regional 

do Alentejo, afirmando-o como território sustentável e de forte identidade regional.  

O PROTA estabelece assim um conjunto de regras de aplicação direta, normas gerais e normas 

específicas, concretizadas para cada um dos sistemas estruturantes, constituindo como tal o quadro de referência 

de atuação que sustenta a operacionalização do modelo territorial e dos objetivos estratégicos, fornecendo as 

orientações estratégicas para os trabalhos de revisão dos Planos Diretores Municipais (PDM). O Modelo Territorial 

para o Alentejo organiza-se em quatro sistemas estruturantes, o sistema Ambiental e Riscos, o sistema da Base 

Económica Regional, o Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial e o Sistema de Acessibilidades e de 

Conectividade Internacional.  

No modelo territorial do PROTA, identifica-se em Odemira polos de desenvolvimento turístico (Litoral Alentejano), 

Áreas Nucleares da estrutura regional de proteção e valorização ambiental, assim como corredores regionais e 

redes interurbanas de nível 2 e 3, contendo apenas um centro urbano estruturante (Odemira). 

2.11 Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

A portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro aprova o Programa Regional de Ordenamento Florestal do 

Alentejo (PROF ALT). Através do Despacho n.º 782/2014 do Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, de 17 de janeiro, foi redefinido o âmbito geográfico dos PROF que, de 21, passaram a 7, 

procurando-se deste modo reduzir os custos e diminuir a complexidade administrativa, não só para a entidade 

responsável pela sua elaboração e aplicação, mas também para todos os agentes envolvidos. 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de política setorial de 

âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, e 

desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que definem para os espaços florestais o quadro 

estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e 

ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentado destes espaços. O PROF prossegue uma abordagem multifuncional, integrando as 

seguintes funções gerais dos espaços florestais, produção, proteção, conservação de habitats, de espécies da 

fauna e da flora, de geomonumentos, silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores e recreio e valorização da 

paisagem. 

O PROF Alentejo concretiza, no seu âmbito e natureza, o Programa Nacional da Política de Ordenamento 

do Território e compatibiliza-se com os demais programas setoriais e com os programas especiais, assegurando a 

contribuição do setor florestal para a elaboração e alteração dos restantes instrumentos de gestão territorial. As 
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normas do PROF Alentejo que condicionem a ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, são 

obrigatoriamente integradas nos planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal. 

2.12 Síntese e balanço de execução de planos e programas com expressão territorial 

De acordo com os vários planos e programas territoriais existentes e no sentido de preconizar as 

condicionantes ao desenvolvimento do território nacional, das potencialidades e, sobretudo, o possível impacto no 

mesmo, é importante realizar um balanço da prestação dos mesmos no território. Mediante a condensação das 

bases conceptuais e metodológicas dos múltiplos planos e programas presentes, é possível compreender a 

importância destes, da sua complementaridade e impacto no território. 

Neste sentido, o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(POPNSACV), que ocupa uma grande área do município, o POC Espichel-Odeceixe, o Plano de Ordenamento da 

Albufeira de Santa Clara (POASC) e, por fim, a Rede Natura 2000, são planos cuja importância para o ordenamento 

do território municipal é fundamental devido, em grande parte, à influência que estes exercem ao nível do território 

fruto deste ser um município com uma grande faixa costeira bem como valores naturais únicos, podendo influenciá-

lo de forma significativa. Como tal, é importante estabelecer uma visão holística mediante abordagens integradas, 

interpelando a monitorização como um dos meios a avaliar os possíveis impactos existentes no território em estudo. 

 

 

Figura 2. Zonas de proteção na barragem de Santa Clara-a-Velha e Plano de Ordenamento do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em conjunto com o POC Espichel-Odeceixe e a Rede Natura 2000, ao nível 

municipal (Fonte: POASCV, POPNSACV, POC Espichel-Odeceixe & Rede Natura 2000). 
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Em conformidade com a figura 2, estão identificadas as zonas de proteção complementar, parcial, total e 

uma área não sujeita a proteção, sendo a maior mancha pertencente à primeira zona referida no POPNSACV. As 

áreas de proteção total correspondem a espaços onde os valores naturais assumem um caráter de excecionalidade 

do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade e que se caracterizam pela elevada sensibilidade 

ecológica. Estas áreas destinam-se a garantir a manutenção ou recuperação do estado de conservação favorável 

dos valores naturais em presença e a integridade dos processos ecológicos que lhes estão associados, com o 

mínimo desenvolvimento de atividades humanas regulares ou qualquer tipo de uso do solo, da água, do ar e dos 

recursos biológicos. As áreas de proteção parcial do tipo I integram áreas onde a ausência de perturbação é 

fundamental para a salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos que suportam, sendo essenciais para a 

manutenção do estado de conservação favorável de habitats naturais e de espécies da fauna e da flora. As áreas de 

proteção parcial do tipo II correspondem a espaços que contêm valores naturais e paisagísticos com relevância 

elevada ou muito elevada e com sensibilidade ecológica moderada, e nestas são permitidas utilizações do solo e 

dos recursos hídricos, designadamente para fins agrícolas, florestais ou mistos, desde que compatíveis com a 

manutenção do estado de conservação favorável dos habitats naturais e das espécies da fauna e da flora a 

proteger. As áreas de proteção complementar do tipo I e II correspondem a espaços que estabelecem o 

enquadramento, transição ou amortecimento de impactes relativamente a áreas de proteção total, de proteção 

parcial ou de proteção complementar do tipo I, mas que incluem elementos naturais e paisagísticos menos 

relevantes, com um elevado potencial de valorização mediante o desenvolvimento de ações de gestão adequadas. 

As áreas de proteção complementar do tipo I compreendem áreas de floresta mista, de povoamentos de resinosas, 

de culturas permanentes, de culturas anuais de sequeiro, e de vegetação herbácea e do tipo II compreendem áreas 

rurais onde é praticada agricultura e silvicultura em moldes e intensidade de que resultam habitats de menor 

relevância para a conservação da natureza e da biodiversidade, onde a estrutura e as componentes da paisagem 

devem ser mantidas ou alteradas no sentido da sua valorização. 

O regulamento do POPNSACV (Resolução do Conselho de Ministros nº 11-B/2011 de 04-02-2011) na sua 

atual redação, contempla no seu artigo 46º, as disposições específicas relativas à área de intervenção específica do 

perímetro do Mira que se sobrepõe ao território do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

designadamente às áreas agrícolas e às áreas de valor natural elevado e excecional, abrangidas pelos níveis de 

proteção parcial e de proteção complementar, tendo como objetivos assegurar as condições necessárias ao 

desenvolvimento da produção agrícola com aproveitamento do potencial produtivo criado pelas infraestruturas de 

regadio e garantir as condições necessárias à preservação do padrão de diversidade da paisagem agrícola. Este 

artigo integra as regras de utilização agrícola do solo e os condicionamentos aplicáveis.  

No entanto, não emerge do regulamento do POPNSACV, a definição do conceito de “estufas”, “estufins”, 

“túneis”, “abrigos para cultura protegida”, “alteração morfológica decorrente das normais atividades agrícolas”, assim 

como a “produção intensiva” ou “agricultura intensiva”, podendo essa omissão ter como consequência, 

interpretações que podem comprometer o regime de salvaguarda instituído por força do artigo 46.º do POPNSACV, 

que estabeleceu requisitos específicos de ocupação distintos em função da natureza dessas intervenções. 

No POASC, estão identificadas as zonas mais adequadas à fixação de alojamentos turísticos, isto é, 

equipamentos previstos que podem vir a potenciar e dinamizar a região e aumentar a oferta neste setor cujas 

vantagens financeiras podem ser inúmeras (RCM n.º 56/2014). Estão também delimitadas as áreas de respeito e as 
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respetivas áreas e faixas de proteção que asseguram os valores ambientais da envolvente da Albufeira de Santa 

Clara e da sua bacia hidrográfica. 

O POOC Sines-Burgau indica a necessidade de equipamentos de proteção da zona litoral e, sobretudo, da 

regularização na utilização das faixas de risco e de proteção às arribas devido à afetação dos ecossistemas 

presentes e, também, dos riscos de erosão costeira, tendo em vista a minimização desse mesmo impacto (RCM n.º 

152/98). Tendo isso em conta, os equipamentos previstos e intervenções encontram-se nos planos de praia do 

Malhão, Farol, Franquia, Furnas (Longueira/Almograve), Almograve, Zambujeira e Carvalhal que compõem o POOC 

Sines-Burgau e que incidem no município de Odemira.  

O POOC Sines-Burgau foi substituído pelo Programa da Orla Costeira (POC) Espichel-Odeceixe, cuja 

elaboração se encontra regulamentada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais de 

política pública de solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, 

que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e pelo Decreto-Lei n.º 159/2012, de 

24 de julho, na sua redação atual, que define o quadro de princípios a observar na gestão da orla costeira. De 

acordo com a Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território, os planos especiais, 

onde se incluem os POOC, passam a assumir a forma de programas especiais. Os POC assumem um caráter 

estratégico e o seu conteúdo normativo, relativo aos regimes de salvaguarda e gestão dos recursos e valores 

naturais e que condiciona a ocupação, uso e transformação do solo, deve ser integrado nos planos territoriais, 

quando aplicável. 

As normas de gestão das áreas abrangidas, que incluem, nomeadamente, os princípios e os critérios para 

o uso e gestão das praias com aptidão balnear e zonas envolventes, são desenvolvidas em regulamento próprio a 

aprovar pela APA, e aplicam-se a entidades públicas e a particulares. 

3. INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMÁTICOS 

Embora não assumam o caráter legal e vinculativo dos Instrumentos de Gestão Territoriais (IGT), a 

elaboração de documentos orientadores e estratégicos dirigidos a domínios de intervenção específicos permitem 

aos municípios dispor de ferramentas fundamentais para a definição da sua estratégia de ação no que respeita ao 

desenvolvimento regional, mitigação e adaptação às alterações climáticas; sustentabilidade, sociedade, etc. 

3.1 Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável (EEDS) 

O objetivo global da EEDS é identificar e desenvolver ações que permitam à eu atingir uma melhoria 

contínua da qualidade de vida para as gerações atual e vindouras, através da criação de comunidades sustentáveis 

capazes de gerir e utilizar os recursos eficazmente e extrair o potencial de inovação ecológico e social da economia, 

garantindo prosperidade, proteção ambiental e coesão social. 

 

3.2 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

A ENDS enuncia uma estratégia de referência para um período temporal de 2005-2015 e visa dar 

consistência global nesse horizonte aos diversos programas de iniciativa pública em preparação e implementação, e 

funcionar como um instrumento de mobilização e concertação para as iniciativas e ações dos agentes económicos, 
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sociais e culturais da sociedade civil. O grande desígnio da estratégia “Fazer de Portugal, no horizonte de 2015, um 

dos países mais competitivos da União Europeia, num quadro de qualidade ambiental e de coesão e 

responsabilidade social”, possuindo sete objetivos estratégicos: Preparar Portugal para “ "Sociedade do 

Conhecimento"; Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; Melhor 

Ambiente e Valorização do Património Natural; Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 

Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território; Um Papel Ativo de Portugal na 

Construção Europeia e na Cooperação Internacional; e Uma Administração Pública Mais Eficiente e Modernizada. 

 

3.3 Estratégia Pan-Europeia da Diversidade Biológica e Paisagística 

Esta estratégia foi criada com o intuito de encorajar a conservação das espécies, dos ecossistemas e dos 

processos naturais, em complementaridade com a promoção do desenvolvimento sustentável e da 

coresponsabilização de todos os setores pela conservação da natureza. A Estratégia Pan-Europeia da Diversidade 

Biológica e Paisagística estabelece um sistema internacional de cooperação de forma a consolidar programas 

existentes ao nível da conservação, permitindo um uso mais eficiente das políticas, iniciativas, mecanismos e 

informação já existentes. Não é objetivo desta estratégia introduzir nova legislação ou programas, mas sim o de 

reforçar a implementação das medidas existentes e de identificar ações adicionais a realizar nas duas próximas 

décadas. Além disso, promove a integração da diversidade biológica e paisagística nos setores sociais e 

económicos e a implementação europeia da CDB. 

 

3.4 Estratégia Regional do Alentejo 2030 

A Estratégia Regional Alentejo 2030 constitui a estrutura dorsal do processo de planeamento e 

programação estratégica do desenvolvimento regional no pós-2020. Trata-se de um quadro de referência, integrador 

das orientações indispensáveis à promoção do desenvolvimento regional na próxima década e facilitador dos 

processos de programação e acesso a recursos de financiamento, com diversas origens e finalidades, por parte do 

sistema de atores que intervêm no desenvolvimento competitivo, coeso e sustentável do Alentejo. 

A Estratégia Alentejo 2030 assenta nos Objetivos Estratégicos (OE): Atenuar os efeitos do 

constrangimento demográfico através de uma estratégia integrada investimento-emprego e pela excelência dos 

serviços de acolhimento e de suporte à família; Promover modelos de afetação de recursos e de investimento para 

dinamizar a transição energética, a económica circular, as estratégias de mitigação e adaptação às alterações 

climáticas e o uso eficiente da água; Criar as bases de um novo paradigma produtivo para a Região combinando a 

consolidação do Sistema Regional de Inovação com a capacidade de formação de competências; Mobilizar de 

modo intenso, integrado e alargado recursos e ativos estratégicos de todo o território para afirmar a competitividade 

do Alentejo na economia mundial; Promover a inimitabilidade sustentável do sistema urbano da região, fator de 

competitividade e de coesão territorial; Reforçar as condições de Governação e de Ação Coletiva. 
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3.5 Estratégia Turismo 2027 

A Estratégia Turismo 2027 (ET2027), aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 

27 de setembro, substitui o plano estratégico nacional do turismo RCM 2013 aprovada pela resolução do conselho 

de ministros nº24/2013 e é o referencial estratégico para o Turismo em Portugal até 2027. 

 A Estratégia para o Turismo 2027 consubstancia uma visão de longo prazo, combinada com uma ação no 

curto prazo, permitindo atuar com maior sentido estratégico no presente e enquadrar o futuro quadro comunitário de 

apoio 2021-2027. A estratégia define a visão de afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, 

social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e 

sustentáveis do mundo e estabelece como prioridades cinco eixos estratégicos: valorizar o território, impulsionar a 

economia, potenciar o conhecimento, gerar redes e conectividade e projetar Portugal. Compromete-se com as 

metas de sustentabilidade económica (aumentar a procura e as receitas), sustentabilidade social (baixar o índice de 

sazonalidade, duplicar as habilitações do secundário e pós-secundário no turismo e assegurar um impacto positivo 

do turismo nas populações residentes). Além destas ainda tem em conta as metas de sustentabilidade ambiental, 

procurando assegurar que mais de 90% das empresas do turismo adotam medidas de utilização eficiente da energia 

e da água, assim como de gestão de resíduos.  

 A estratégia foca-se em dez ativos estratégicos do turismo nacional: pessoas; clima e luz; história e 

cultura; mar; natureza; água; gastronomia e vinhos; eventos artístico-culturais, desportivos e de negócios; bem-

estar; viver em Portugal. 

3.6 Estratégia Nacional para a Habitação 2015 -2031 

A Estratégia Nacional para a Habitação 2015 – 2031 foi aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros 48/2015, de 15 de julho para o período de 2015 a 2031. Esta é uma estratégia justificada pela necessidade 

de alargar o acesso a uma habitação e de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, em que impera a indicação 

de medidas transversais a longo prazo, articuladas com soluções de urbanismo sustentável. 

Com uma natureza mais operativa, a estratégia estrutura-se em três pilares: a Reabilitação Urbana, o Arrendamento 

Habitacional e a Qualificação dos Alojamentos, sendo estas agregadoras de um conjunto de medidas setoriais, 

concretas e específicas, destacando as entidades competentes à monitorização da sua implantação. A sua visão é 

facilitar o acesso das famílias portuguesas à habitação. 

 A estratégia pretende então como medidas de resposta aos desafios: Incentivar a conservação duradoura 

e regular do edificado; Reduzir custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios; Atrair investimento 

para a reabilitação do parque habitacional; Dinamizar o mercado de arrendamento; Integrar e valorizar os bairros e a 

habitação social; Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos; Corresponder às novas 

realidades sociais e demográficas; Promover a melhoria das condições de alojamento. 

 

3.7 Plano Nacional Integrado de Energia e Clima 

O Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) aprovado pelo Conselho de Ministros nº 

53/2020 de 10 de julho, é o principal instrumento de política energética e climática para o período 2021-2030 e 

substitui os anteriores Planos Nacionais de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o de Ação para as 

Energias Renováveis (PNAER) aprovados pelo conselho de Ministros nº 20/2013 de 10 de abril. Instrumentos estes 
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onde foram definidas as políticas e medidas para o setor da energia, nos campos da eficiência energética e energias 

renováveis, para Portugal no horizonte de 2020, em consonância com as Diretivas 2012/27/UE, relativa à eficiência 

energética, e 2009/28/CE, relativa à promoção das energias renováveis. Este ainda revoga o anterior Plano 

Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030), Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 

de julho, que se centrava na vertente da mitigação da política climática, estabelecendo orientações e metas para a 

transição para uma economia de baixo carbono dos setores não enquadrados no Comércio Europeu de Licenças de 

Emissão, nomeadamente serviços, residencial, transportes, agricultura e resíduos. Adicionalmente prorroga a 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) que havia sido aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho. 

O PNEC 2030 está orientado para os objetivos a longo prazo de Portugal, rumo à neutralidade carbónica, 

através da articulação com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). Com origem nas obrigações 

definidas no Regulamento (UE) 2018/1999, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 

(Regulamento da Governação e da União da Energia e da Ação Climática), visa as 5 dimensões da União da 

Energia: Descarbonização (emissão de gases de efeito de estufa e energias renováveis); Eficiência energética; 

Mercado Interno de Energia; Segurança energética; e Investigação, Inovação e Competitividade. Este plano define 

para 2020 as seguintes metas: Emissões (sem LULUCF; em relação a 2005): -45% a -55%; Eficiência energética a 

35%; Peso das renováveis de 47%; Peso das renováveis no setor dos transportes de 20%: 15% de interligações 

elétricas. 

De forma a garantir o cumprimento destas metas, 8 objetivos estratégicos a nível nacional foram definidos, 

abrangendo e integrando os setores da energia e clima, articulados/relacionados com as 5 dimensões da União da 

Energia, e são estes: Descarbonizar a economia nacional; Dar prioridade à eficiência energética; Reforçar a aposta 

nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do país; Garantir a segurança de abastecimento; 

Promover a mobilidade sustentável; Promover uma agricultura e floresta sustentáveis e potenciar o sequestro de 

carbono; Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; Garantir uma transição justa, democrática e coesa. 

Estes objetivos estratégicos consideram uma lógica de integração, de grande amplitude e são 

abrangentes, fazendo que cada um deles tenha contributos em mais do que uma das cinco dimensões do PNEC. 

3.8 Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) 

O objetivo principal do RNC 2050 é a identificação e análise das implicações associadas a trajetórias 

alternativas, tecnicamente exequíveis, economicamente viáveis e socialmente aceites, e que permitam alcançar o 

objetivo de neutralidade carbónica da economia portuguesa em 2050. A descarbonização profunda da economia 

exige, para além de competências analíticas e ferramentas adequadas, o envolvimento alargado e a colaboração de 

todos os atores, com vista à análise e discussão das opções e estratégias de mitigação, e à definição de trajetórias 

de baixo carbono para a economia nacional. 

 

3.9 Estratégia de Adaptação da Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas 

Seguindo os objetivos e o modelo para implementação da ENAAC, onde são envolvidos os setores 

identificados como estratégicos, nos quais se inclui a agricultura e as florestas, a Estratégia de Adaptação da 

Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas pretende identificar os principais impactes esperados e as 
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medidas de atuação necessárias para os minimizar no setor, dando corpo a uma Estratégia de Adaptação Setorial 

que concretiza a operacionalização dos objetivos da ENACC. 

Esta estratégia assentará numa visão dinamizadora do importante papel do setor da agricultura e das 

florestas, de forma a salvaguardar a capacidade de os espaços agrícolas e florestais proporcionarem os múltiplos 

bens e serviços que contribuem para o desenvolvimento sustentável do país e a redução da sua vulnerabilidade às 

alterações climáticas. A atuação pública para a sua concretização implica a realização de iniciativas organizadas 

segundo objetivos estratégicos em consonância com o estabelecido na Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas. 

 

3.10 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 

A resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio aprova a Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030. A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade para 2030 (ENCNB 2030) assenta no reconhecimento de que o património natural português 

concorre, decisivamente, para a afirmação do país internacionalmente. Deste modo, contribui para a concretização 

de um modelo de desenvolvimento assente na valorização do seu território e dos seus valores naturais. 

Tendo em conta os compromissos assumidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o 

Plano Estratégico da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e a Estratégia da União Europeia para a 

Biodiversidade, procura-se ainda consolidar um documento quer sirva de referencial aos desafios que colocam a 

Portugal no pós-2020. 

Reconhecendo a importância que o património natural tem para concretizar um modelo de 

desenvolvimento assente na valorização do território, a Estratégia baseia-se em três pilares: 

a) Melhorar o estado de conservação do património natural; 

b) Promover o reconhecimento do valor do património natural;  

c) Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade. 

A estratégia prossegue uma visão de longo prazo que alicerça a melhoria do estado de conservação do 

património natural na progressiva apropriação do desígnio da biodiversidade pela sociedade, por via do 

reconhecimento do seu valor para o desenvolvimento do país e na prossecução de modelos de gestão mais 

próximos de quem está no território. 

Os objetivos a prosseguir até 2030, desdobram-se num conjunto de medidas de concretização, para as 

quais se definem indicadores, prioridades, prazos, meios de verificação, instrumentos e responsabilidades, num 

quadro de atuação em que o despovoamento dos territórios surge como importante ameaça à biodiversidade, a par 

da alteração dos sistemas naturais, exponenciada pelas alterações climáticas e pela proliferação de espécies 

exóticas invasoras. Identificam-se, ainda, as linhas de financiamento existentes e o modelo de financiamento da 

ENCNB 2030, baseado num plano geral de mobilização de investimento e despesa, que consiste no Plano de Ação 

para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade XXI. 

Cria-se, também, um fórum intersectorial de acompanhamento e avaliação da implementação das medidas 

de concretização, envolvendo diversas entidades públicas com responsabilidades diretas no âmbito da conservação 

da natureza e biodiversidade, da ciência e de tecnologia, das autarquias locais e das regiões autónomas. O 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

32 

envolvimento da sociedade civil fica assegurado com a sua participação em sede de consulta pública, a qual será 

promovida em relação aos relatórios de avaliação intercalar e final da implementação da ENCNB 2030. 

 

3.11 Estratégia Nacional para as Florestas 

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

114/2006, de 15 de setembro e atualizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, 

constitui um elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e privados para o desenvolvimento 

do setor florestal. 

A estratégia pretende ser o elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e privados 

para o desenvolvimento do setor nas próximas décadas. Inserida na Estratégia Florestal da União Europeia, 

concretiza-se com a adoção de medidas no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), do 

Plano Estratégico Nacional do Desenvolvimento Rural (PENDR), de planos e programas especiais, como os Planos 

Nacionais de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), a nível intermunicipal ou municipal, os Planos 

Municipais/Intermunicipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI/PIMDFCI) ou o da Luta contra o 

Nemátodo do Pinheiro (PROLUMP), onde são definidos os objetivos específicos, as metas, a repartição de 

responsabilidades e o quadro de recursos humanos e financeiros. 

A Estratégia é suportada numa matriz estruturante do valor das florestas, que pretende, através de seis 

linhas de ação estratégicas, minimizar os riscos de incêndios e dos agentes bióticos e, ao mesmo tempo, assegurar 

a competitividade do setor. As seis linhas de ação estratégicas consideradas na Estratégia Nacional para as 

Florestas são: 

a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do território; 

c) Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável; 

d) Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

 

A atualização da ENF (Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro) atribui, como 

nova visão, a sustentabilidade da gestão florestal, no respeito pelos critérios estabelecidos a nível internacional, 

assumidos por Portugal no âmbito do processo Pan-Europeu para a gestão sustentável das florestas continentais, 

da Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa (FOREST EUROPE) e do Fórum das Nações 

Unidas sobre Florestas (FNUF). Pretende, assim, identificar as ações necessárias à equilibrada gestão dos recursos 

florestais, naquelas três dimensões (económica, social e ambiental). 

Este processo teve em conta os novos desenvolvimentos internacionais e europeus nesta área ou 

conexos com ela, sobretudo, a nova Estratégia Florestal da União Europeia, a Estratégia da União Europeia para a 

Biodiversidade 2020, e a Estratégia Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para a 

próxima década (Europa 2020), em particular no que respeita à Economia Verde. Assim, foi considerada a 

necessidade de desenvolvimento de algumas áreas fulcrais para incorporação de temas emergentes, sendo, 
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todavia, mantidas as grandes linhas de orientação estratégica e a estrutura global da ENF de 2006, de acordo com 

os resultados do estudo de avaliação desenvolvido.  

A ENF integra uma reflexão sobre os riscos e as oportunidades que as mudanças de contexto operadas 

nas últimas décadas trazem ao setor, desde as alterações climáticas e os fenómenos de globalização, até às 

questões de despovoamento rural do interior e a crescente urbanização do litoral, com referência às respostas 

políticas desenvolvidas no passado. E destaca o contributo que as florestas apresentam, enquanto sumidouro de 

carbono, devendo este ser potenciado através de medidas de combate à desflorestação e de apoio à sua gestão 

sustentável. 

Os seis objetivos estratégicos traçados em 2006, que mantêm a sua relevância, sendo aprofundados e 

melhorados ao nível das ações propostas, no refinamento dos objetivos (específicos e operacionais) e dos seus 

indicadores, com vista a melhorar a capacidade de intervenção, a conferir maior coerência e a facilitar a 

monitorização e acompanhamento da sua execução. 

A ENF retificada tem como horizonte o ano de 2030, salvaguardando, porém, o enquadramento da 

programação dos instrumentos financeiros para o período 2014-2020, que são fundamentais para alavancar as 

ações identificadas.  

 

3.12 Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC Odemira) encontra-se aprovada, 

pela Câmara Municipal de Odemira e Assembleia Municipal de Odemira, desde 25 de novembro de 2016. 

Encarando a necessidade de intervenção, face às alterações climáticas, no sentido da adaptação local, sendo na 

esfera municipal matéria prioritária, pela inevitabilidade que os seus impactos produzem e continuarão a produzir no 

território e no quotidiano da população.  

Centrada, principalmente, em questões relacionadas com a adaptação, é de notar a importância da 

adoção de respostas de mitigação através da redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 

Cabendo ao município, sempre que possível, a adoção de opções de adaptação que promovam igualmente a 

mitigação e que fomentem ‘o correto planeamento e desenvolvimento de uma sociedade e economia resiliente, 

competitiva e de baixo carbono’, tal como preconizado pela Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas 2020 (ENAAC 2020). 

A EMAAC do município de Odemira tem como visão estratégica o aumento do conhecimento sobre as 

alterações climáticas e suas consequências locais, bem como, a orientação da atuação municipal para tornar o 

território, os seus agentes e atividades, mais resilientes e com maior capacidade de resposta para lidar com as 

ameaças e, deste modo, tirar partido das oportunidades associadas às alterações climáticas. Definiu, então, seis 

objetivos nucleares: 

a) Formar técnicos municipais sobre as principais questões associadas às alterações climáticas e tornar o 

tema mais presente no seio da autarquia, sensibilizando de forma mais transversal a generalidade dos 

colaboradores e dos membros dos órgãos autárquicos;  

b) Aumentar o conhecimento local sobre os fenómenos climáticos extremos e suas consequências ao nível 

concelhio, bem como, aumentar a perceção sobre as vulnerabilidades locais;  
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c) Sistematizar informação e metodologias de trabalho que possam ter continuidade, permitindo criar 

ferramentas de monitorização dos fenómenos climáticos, dos seus impactos e das opções de adaptação 

em curso ou previstas;  

d) Identificar um conjunto de opções de adaptação e ações subsequentes que sirvam de orientação para a 

atuação do município no sentido de minimizar ou anular os impactos negativos e potenciar as 

oportunidades/externalidades positivas decorrentes dos fenómenos climáticos extremos e das alterações 

climáticas projetadas;  

e) Envolver os agentes locais no processo de elaboração e implementação da EMAAC, fomentando a 

disseminação do tema das alterações climáticas na agenda da sociedade civil local, e beneficiando da 

partilha de conhecimento e do estabelecimento de redes parcerias que podem ter continuidade;  

f) Aumentar a capacidade de adaptação do território, dos seus agentes e atividades, aos impactos 

associados às alterações climáticas, promovendo um território mais sustentável e resiliente.  

Esta estratégia visa identificar as opções e ações de adaptação que promovam a minimização dos efeitos 

das alterações climáticas, através um conjunto integrado de opções de adaptação para responder não apenas ao 

clima futuro, mas igualmente aos diferentes impactos climáticos já observados. 

 

3.13 Plano Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira 

O Plano Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira (PEOVRM) aprovado em 2019, visa 

promover as potencialidades e a valorização dos recursos associados ao rio Mira. O plano, que tem um prazo de 

execução até 2030 e tem como intuito desenvolver um conjunto de ações que permitam intervir no vasto território do 

concelho de Odemira, centrando a sua operação ao longo da extensão do rio Mira, entre a Albufeira de Santa Clara, 

passando por freguesias como Sabóia, São Salvador e Santa Maria, São Luís, Longueira/Almograve até à foz do rio 

Mira em Vila Nova de Milfontes. De âmbito regional, pretende a proteção e qualificação do rio Mira, tendo em vista a 

defesa deste recurso, a promoção e conservação da natureza, simultaneamente, salvaguardando a biodiversidade e 

a preservação do património natural e paisagístico. 

De resultados espectáveis, o PEOVRM visa potenciar o valor intrínseco do rio Mira como promotor de 

desenvolvimento económico, espaço de encontro e lazer, património cultural e de qualidade e recurso para a 

inovação e conhecimento. Para tal, o plano identifica um conjunto de 8 operações prioritárias de intervenção no 

território do rio Mira: 

a) Valorização ambiental, paisagística e cénica do rio Mira; 

b) Melhoria das condições de navegabilidade;  

c) Corredor náutico do Mira; 

d) Valorização das frentes ribeirinhas de Vila Nova de Milfontes, Odemira e Santa Clara-a-Velha;  

e) Rede de valorização e interpretação do património natural e cultural; 

f) Dinamização turística da Albufeira de Santa Clara; 

g) Valorização económica dos recursos endógenos:  

h) Programa de capacitação e de sensibilização para a sustentabilidade e promoção ambiental. 
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3.14 Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020) para o período 2014-2020 foi aprovado 

pela Portaria n.º 187-A/2014 e publicado em DR (I Série) n.º 179, de 17 de setembro. A estratégia para os resíduos, 

preconizada neste plano é assumida, mantendo o objetivo de garantir um alto nível de proteção ambiental e da 

saúde humana através do uso de processos, tecnologias e infraestruturas adequadas. Promove, ainda, a 

minimização da produção e da perigosidade dos resíduos e procura integrá-los nos processos produtivos como 

materiais secundários, de forma a reduzir os impactes da extração de recursos naturais e assegurar os recursos 

essenciais às nossas economias, enquanto se criam oportunidades de desenvolvimento económico e de emprego. 

O PERSU 2020 define a política, orientações e prioridades para os resíduos urbanos, geridos no âmbito 

dos sistemas de gestão de resíduos urbanos: 

a) resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais e aproveitando o 

seu valor socioeconómico; 

b) eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o crescimento 

económico do consumo de materiais e da produção de resíduos; 

c) eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da deposição direta 

de RU em aterro até 2030; 

d) aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia nacional: uma 

atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as empresas, com 

capacidade de internacionalização, no quadro de uma economia verde; envolvimento direto do cidadão na 

estratégia dos RU, apostando -se na informação e em facilitar a redução da produção e a separação, 

tendo em vista a reciclagem. 

O PERSU 2020 engloba, assim, o Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos, revogando o Despacho 

n.º 3227/2010, de 22 de fevereiro, relativamente à sua aplicação a Portugal Continental. 

 

3.15 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

O objetivo principal do PNUEA é melhorar a eficiência da utilização da água nos setores urbanos (e, 

também, agrícolas e industriais), sem colocar em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das 

populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país. Os objetivos complementares são a redução da 

poluição dos meios hídricos e a diminuição do consumo de energia. 

 

3.16 Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 

(PENSAAR 2020) 

Partindo do balanço do PEAASAR II, do diagnóstico da situação atual dos aspetos mais relevantes 

referidos no enquadramento setorial, foram definidos 5 objetivos estratégicos, também designados por eixos que 

suportam a visão para o setor e constituem os pilares de uma estratégia setorial a implementar no período 2014-

2020: 

a) Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água; 

b) Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 
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c) Otimização e gestão eficiente de recursos; 

d) Sustentabilidade económico-financeira e social; 

e) Condições básicas e transversais. 

 

3.17 Estratégia Temática para a Proteção do Solo (ETPS) e Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação (PANCD) 

A Estratégia Temática de Proteção do Solo da União Europeia (UE) propõe medidas destinadas a 

preservar as funções ecológicas, económicas, sociais e culturais dos mesmos. A estratégia compreende o 

estabelecimento de um quadro legislativo que permita proteger e utilizar o solo de forma duradoura, integrar a 

proteção do solo nas políticas nacionais e comunitárias e reforçar a base de conhecimento e o aumento da 

sensibilização do público. 

O PANCD visa os seguintes 5 objetivos estratégicos: 1 - conservação do solo e da água; 2 - fixação da 

população ativa nas zonas rurais; 3 - recuperação de áreas mais afetadas pela desertificação; 4 - sensibilização da 

população para a problemática da desertificação; 5 - consideração da luta contra a desertificação nas políticas 

gerais e setoriais. 

 

3.18 Potencialidades e constrangimentos estratégicos para o município de Odemira 

Os documentos orientadores e estratégicos para os territórios, neste caso específico para o território de 

Odemira, são imprescindíveis para o seu desenvolvimento e da sua população a longo prazo. O município de 

Odemira possui uma acentuada expressão agrícola e rural, com a qual é necessário ter em consideração futuros 

riscos e constrangimentos que não sejam benéficos para esta região. Os Instrumentos Estratégicos e Programáticos 

para Odemira visam uma conjuntura de parâmetros específicos e generalizados, dependendo dos seus domínios de 

intervenção. Assim, deste modo, é importante conhecer as potencialidades e os constrangimentos do território de 

modo a atuar nestas de forma eficiente e sustentável. Odemira é um território alentejano com potencial, também 

pelo facto de se localizar na faixa mais litoral da Região Alentejo: ao nível do emprego, necessita de mão de obra 

para o setor da agricultura (setor bastante desenvolvido no município), interligando-se com o desenvolvimento da 

sua população com a vinda de população estrangeira para laborar na agricultura; ao nível do turismo, é uma região 

muito apelativa em termos de clima e de horas de sol por dia, e de gastronomia; ao nível ambiental, Odemira não 

reúne nenhum tipo de indústria pesada, o que se demonstra num bom atrativo para turistas e para fixação de 

população. As potencialidades do território de Odemira mostram-se uma mais-valia para o seu desenvolvimento e 

posterior atração de investimentos e de população.  

O desenvolvimento dos territórios tem constrangimentos intrínsecos, aos quais o município de Odemira 

não é exceção. As estratégias existentes procuram planear o futuro contando de forma a potenciar as qualidades ou 

mitigar constrangimentos ou ameaças. Elencam-se as estratégias de adaptação às alterações climáticas que se 

prevê afetar de negativamente o território do município, seja por intermédio da subida do nível médio da água do 

mar, aumento da suscetibilidade à desertificação e à seca, e do aumento da ocorrência e intensidade dos 

fenómenos meteorológicos extremos. As estratégias de desenvolvimento igualmente encontram constrangimentos, 
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associados às assimetrias existentes, e importa criar condições e estruturar políticas e estratégias coesas de 

combate ao despovoamento das freguesias do interior. 

A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas é uma das estratégias municipais com mais 

foco e importância para tornar o município de Odemira mais resiliente e próspero na capacidade de resposta às 

alterações climáticas no futuro. O município de Odemira através dos objetivos basilares da EMAAC, pode vir a 

transformar-se num território mais resiliente e capacitado para atenuar as alterações climáticas, mediante a 

execução de um planeamento estratégico holístico, integrado e contínuo. Para tal, é decisivo englobar os vários 

atores territoriais neste processo de planeamento estratégico e a sua monitorização e posterior avaliação das 

condutas adotadas para o território. 

Interligado a esta temática, encontra-se a Estratégia Nacional para as Florestas que visa a proteção do 

território contra os incêndios e posterior destruição da área florestal do município, através de uma gestão florestal 

adequada e sustentável na mitigação das alterações climáticas e proteção da floresta do município. O município de 

Odemira, também inserido na Estratégia Regional Alentejo 2030, é um território importante a nível turístico, porém a 

nível populacional possui um défice de fixação de população. É neste tópico que a Estratégia Regional Alentejo 

2030 entra em cena para cooperar no desenvolvimento de Odemira de forma sustentável e resiliente, tornando-o 

num município integrado e competitivo nos diversos domínios – turismo, demografia, economia.  

As estratégias orientadoras do território, definidas para, ou com incidência no município de Odemira, 

objetivam um desenvolvimento integral e inclusivo de todo o território do município e de todos os seus domínios a 

curto e longo prazo.  É de extrema importância pensar o território a longo prazo e em todas as suas mutações 

futuras, uma vez que o território não é estático, encontra-se em constante transformação, fazendo valer as 

qualidades e diversidade única do município de Odemira, apostando nesta para se demarcar e tornar o território 

atrativo quer para o investimento e turismo. 

4.  IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS 

 De forma a analisar o estado do ordenamento do território do município de Odemira, é necessário 

proceder a uma caracterização deste, identificando as dinâmicas demográficas, sociais, económicas e de ocupação 

do espaço para os anos recentes. Optou-se por, sempre que possível, utilizar os dados mais atualizados possíveis, 

dando primazia às dinâmicas ocorridas no município após 2011, evitando a redundância deste documento e da 

informação disposta e a replicação de caracterizações feitos em planos e estratégias passados. 

 

4.1. Indicadores Biofísicos 

Devido à sua localização geográfica, o município de Odemira possui um clima temperado com 

características mediterrânicas, influenciado pela proximidade ao mar, o que resulta em temperaturas amenas 

durante todo o ano, exceto em períodos de ventos de levante quando estas podem subir ou descer 

vertiginosamente.  
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Figura 3. Temperatura e precipitação média no município de Odemira (Fonte: SNIAmb). 

 
A temperatura média anual é de 16-17,5 ºC (no verão entre junho e setembro as médias mensais rondam 

os 20-23ºC e no inverno entre dezembro e fevereiro permanecem entre os 11ºC e os 13ºC). Verifica-se, ainda, a 

ocorrência de picos anuais que podem fazer variar as temperaturas entre os -4º em janeiro e os 40º em julho, em 

especial no interior do concelho. A estação quente tem uma duração média de 3,1 meses, com temperaturas 

máximas diárias médias superiores a 27ºC e, a fresca tem uma duração média de 3,7 meses com a média das 

temperaturas mínimas diárias abaixo dos 10ºc. A precipitação tem valores médios anuais entre os 600mm e os 

800mm, com máximos de precipitação registados em novembro e dezembro. A época mais chuvosa ocorre entre 

outubro e abril e apresenta um carácter torrencial, típico dos climas mediterrânicos. 

 

Figura 4. Gráfico termopluviométrico para Odemira baseado em simulações de 30 anos de modelos climáticos 

horários (Fonte: MeteoBlue, 2022). 

Em termos Geomorfológicos, o concelho de Odemira é caracteriza-se pela sua planície litoral ocidental, 

orientada de Norte a Sul e situada junto ao litoral e cortada pela zona de serras litorais com as serras do Cercal e 

Carregoussal-São Teotónio. O seu interior é mais acidentado, caracterizado pelo prolongamento da serra de 

Monchique, e apresenta uma variação altimétrica até 516m de altitude, ocupando 60% do território concelhio. O 

nordeste do concelho é caracterizado pela transição entre a peneplanície alentejana e a bacia do Sado, marcado 

pelo Horst de Relíquias. Demarca-se, ainda, com grande importância na morfologia do território, no sentido SE/NW 

o vale de encaixe do rio Mira com vertentes acentuadas em quase toda a sua extensão dentro dos limites do 

concelho. 
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Figura 5. Mapa de altitudes do concelho de Odemira a partir do Modelo Digital de Terreno 25m disponibilizado por 

Copernicus Service information [2022]. 

 

Em termos geológicos, Odemira, enquadra-se na Faixa Piritosa Ibérica (FPI) com características do 

Maciço Hespérico, ocupando, geograficamente, uma região do Sudoeste Ibérico com cerca de 250 km de extensão 

e 20 a 70km de largura que se estende desde Sevilha (Espanha) até à Marateca (Setúbal). Desta o município de 

Odemira encontra se na Zona Sul Portuguesa (ZSP). Os terrenos do Maciço Hespérico são representados por 

rochas metamórficas, metassedimentares e ígneas, com idades compreendidas entre o Pré-Câmbrico e o 

Paleozoico, sobre as quais assenta, de forma descontínua, uma cobertura sedimentar do Cenozoico. Além desta, 

ainda se enquadra parcialmente na bacia do Tejo-Sado a Nordeste, que se caracteriza por extensas séries detríticas 

e carbonatadas que se estendem desde o Paleogénico até ao Quaternário. 

A nível dos recursos hídricos, em Odemira destaca-se o rio Mira, que atravessa o município, com a 

represa em Santa Clara-a-Velha, a Albufeira de Santa Clara, a Ribeira de Campilhas, a Barragem de Corte Brique. 

A rede hidrográfica, além do rio Mira, é ainda composta por um conjunto expressivo de ribeiras e cursos de água 

menores de cariz temporário, na sua generalidade tributários do Mira, à exceção das ribeiras do nordeste 

pertencentes à bacia hidrográfica do Sado, e a Sudoeste a ribeira de Odeceixe integrante da bacia hidrográfica das 

ribeiras do Algarve. Em termos de águas subterrâneas, destaca-se a bacia de Alvalade com incidência parcial no 

nordeste do concelho (freguesia de Vale de Santiago), o restante município incide sobre as bacias de águas 

subterrâneas da Zona Sul Portuguesa do Mira (a mais extensa no território), as bacias da Zona Sul Portuguesa do 

Sado a nordeste (freguesia de Colos), a noroeste (freguesia de Vila Nova de Milfontes), e a bacia das ribeiras do 

Barlavento (parte Sul da freguesia de São Teotónio). 
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Figura 6. Mapa da hidrografia do concelho de Odemira (Fonte: SNIAmb). 

 

Os solos, na maioria do território, tipicamente alentejanos, são de natureza pobres. No município e 

agrupam-se em 4 áreas, com as características que lhes são inerentes: Serra, Charneca, Subserra e Várzeas. Os 

solos predominantes são do tipo D e E, as classificações de solos mais pobres, sendo apenas adequada a sua 

utilização à silvicultura e pastorícia. Os solos com melhores capacidades agrícolas localizam-se no nordeste do 

concelho (freguesia de Colos e Ribeira de Campilhas) e nos vales dos principais cursos de água do concelho, estes 

solos são os de melhor aptidão agrícola, e são automaticamente incluídos na Reserva Agrícola Nacional os Solos A, 

B e na classe C, os Ch. 

 
Figura 7: Carta de Capacidade de Uso dos Solos do município de Odemira com base na Carta de Solo IHERA 

(1:25000) 
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Em termos de biodiversidade, no município de Odemira existem, ao nível da flora presente, vários tipos de 

vegetação em função das condições que determinadas áreas oferecem. Contudo, constituem-se, essencialmente, 

como tipos de vegetação mediterrânica. Encontra-se na faixa litoral vegetação essencialmente herbácea, relvados 

de praia, matos dunares, algas e plantas fanerogâmicas nos estuários e vegetação perene nos sapais. A nível 

florestal existem pinhais de pinheiro-bravo e pinheiro manso, montado, montado aberto e montado consolidado, 

florestas de sobreiro e de Eucalipto. Em relação aos matos, estes são, essencialmente, constituídos por estevais, 

matagais e sobreirais e, nos solos de zonas húmidas, encontram-se juncais, urzais húmidos, canaviais e pauis. 

Existem, também, espécies de vegetação invasivas que foram sendo trazidas pelas atividades humanas, 

nomeadamente a acácia, e o chorão das praias. 

O território de Odemira oferece também um habitat privilegiado para a fauna, que aqui encontra zonas de 

alimento, repouso e abrigo. É no domínio da avifauna que o concelho assume uma importância particular, dado o 

invulgar número de espécies que, no seu território, predominam. Encontram-se espécies como a cegonha branca, a 

gaivota, a águia pesqueira, o falcão peregrino, aves migradoras, entre outras. Os mamíferos contam com 38 

espécies, sendo de destaque o ouriço-cacheiro, geneta, saca-rabos, lebre ibérica, lontra, fuinha, texugo, doninha, 

coelho bravo, javali e raposa. Os répteis com 17 espécies, das quais se destacam a cobra de ferradura, camaleão 

comum, cágado de carapaça estriada, sardão, cobra rateira, cágado mediterrânico, entre outros. 

A costa do município enquadra-se na Costa Sudoeste que, segundo o Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF) corresponde a uma zona de interface mar-terra com características muito específicas 

que lhe conferem uma elevada diversidade paisagística, incluindo alguns habitats que suportam uma elevada 

biodiversidade, tanto florística como faunística. A rede hidrográfica da Costa Sudoeste é constituída por cursos de 

água pertencentes à bacia hidrográfica do rio Mira e à bacia hidrográfica do Barlavento Algarvio constituída, por 

alguns sistemas atípicos temporários, para a sustentação de elevado número de espécies da flora e da fauna, 

incluindo algumas espécies de peixes prioritárias e endémicas. As suas galerias ripícolas constituem um habitat 

relevante para a migração de passeriformes transarianos bem como para a alimentação e refúgio de várias espécies 

de mamíferos. Contudo, não mais importantes, são alguns estuários com as suas zonas de ‘berçário’ para várias 

espécies de peixes, como habitat privilegiado de alimentação, repouso e nidificação para aves migradoras. 

 

4.2 Indicadores Sociodemográficos 

A evolução da população residente no concelho de Odemira, durante as décadas de 1991 a 2001 e de 

2001 a 2011, registou perdas ligeiras de 1,18% e 0,15%, respetivamente. Esta evolução corresponde a um 

abrandamento das perdas populacionais registadas entre a década de 60, marcada pelo êxodo rural resultante da 

mecanização da agricultura. Este efeito foi mais marcante nas freguesias do interior do concelho, algumas com 

perdas decenais na ordem dos 40%, o que originou um acentuado envelhecimento da população e posterior 

despovoamento. 

Entre 2011 e 2021, assiste-se a uma inversão da tendência, com a população a crescer neste período 

cerca de 13,5%, em especial nas freguesias do litoral. Este fenómeno de fluxo crescente e a regeneração que se 

processam na faixa da população ativa, são especialmente causados pela imigração de contingentes, oriundos, 

principalmente, dos países da Ásia, para trabalharem na agricultura. 
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Figura 8. Evolução da população residente no concelho de Odemira (Fonte: INE- Censos 1991, 2001, 2011 e 2021). 

 

Em termos da distribuição espacial, o município pode ser dividido na faixa litoral (a mais povoada) e na 

faixa interior, com menor densidade populacional resultante perdas populacionais durante as várias décadas. 

Destaca-se a elevada densidade populacional relativa da freguesia de Vila Nova de Milfontes, que continha no ano 

de 2011, 65 habitantes por km2 e, em 2021, verificou um aumento para 74. A faixa litoral apresenta uma maior 

densidade populacional em geral, do que o interior do município para ambos os anos de 2011 e 2021, diferença esta 

que se agrava em 2021, devido, especialmente, aos aumentos populacionais registados no litoral, mas também pelo 

decréscimo da população residente no interior. 

 

 

Figura 9. Densidades populacionais nas freguesias do município de Odemira (INE – Censos 2011 e 2021). 

 

As dinâmicas da população registadas entre 2001 e 2011 não podem ser contadas com um grande grau 

de precisão para as freguesias de Odemira (São Salvador e Santa Maria) assim como para a freguesia de Boavista 

dos Pinheiros (criada a 12 de junho de 2001 a partir da desagregação das freguesias de Santa Maria e São 

Salvador) e a de Longueira/Almograve, também criada a 12 de junho de 2001, por desagregação da freguesia de 

São Salvador. No entanto, nas restantes freguesias, denota-se uma tendência de decréscimo populacional, nas 

freguesias do interior e um acréscimo populacional no litoral. 
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Figura 10. Variação populacional para as freguesias do município de Odemira pré-reforma administrativa 

excetuando as freguesias de São Salvador, Santa Maria, Boavista dos Pinheiros e Longueira/Almograve (Fonte: INE – 

Censos 2001 e 2011). 

 

Para a década de 2011 a 2021, o crescimento no município de Odemira é liderado pelas freguesias de 

São Teotónio e da Longueira/Almograve. Ressalvando a incorporação da antiga freguesia da Zambujeira do Mar na 

de São Teotónio, Boavista dos Pinheiros cresce (20,9%) e Vila Nova de Milfontes continua a registar aumentos 

populacionais, apesar de um ligeiro abrandamento face à década anterior (12,9%). Santa Maria e São Salvador 

registam um crescimento menor, de 8% e São Luís, independentemente, de se poder afirmar que pertence à faixa 

litoral, regista um decréscimo populacional (aproximadamente, 5%), um abrandamento face à década anterior 

(aproximadamente, 11%).  No interior do município regista-se a inversão no decréscimo de duas freguesias, 

Relíquias e São Martinho das Amoreiras, apresentando ganhos ligeiros em 2021 face a 2011. A freguesia de 

Pereiras-Gare regista um abrandamento no decréscimo. As freguesias de Colos, Santa Clara-a-Velha e Vale de 

Santiago continuam a registar valores de perdas populacionais na ordem dos 20% ou superiores. 
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Figura 11. Evolução da população (%) nas freguesias do município de Odemira entre 2011 e 2021 (Fonte: INE – 

Censos 2011 e 2021). 

 

Relativamente à estrutura etária e à sua evolução, em 2011, o município enquadrava-se nos parâmetros 

nacionais e regionais em termos de população jovem e em idade ativa, observando valores superiores em termos 

percentuais nas camadas superiores dos 65 anos face à média nacional, porém, não muito afastado dos padrões 

para o Alentejo e Alentejo Litoral. Em 2021, verificam-se mudanças a nível do município com a diminuição das 

camadas inferiores da população jovem, em termos proporcionais, especialmente, entre os 0 e os 14 anos, mas, 

também, nas camadas superiores acima dos 65. Estas mudanças devem-se, sobretudo, aumento da população em 

idade ativa, que entrou no município de Odemira à procura de trabalho, em particular, no setor agrícola. 

 

Figura 12. Estrutura etária da população por grandes grupos etários entre 2011 e 2021 para o município de Odemira 

(Fonte: INE- Censos 2011 e 2021). 

 

Apesar de, proporcionalmente, a população idosa pesar menos no total do que pesava em 2011, o índice 

de envelhecimento do município de Odemira (que mede a relação entre o número de residentes com mais de 65 

anos e jovens entre os 0 e os 14 anos) continua mais elevado face aos níveis nacionais e regionais. No entanto, 
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ressalva-se que a tendência de crescimento mostra sinais de abrandamento a partir do ano de 2008, seguido de um 

ligeiro decréscimo entre 2009 e 2011. O índice volta a aumentar atingindo o seu máximo em 2017, onde inicia uma 

tendência decrescente até ao ano de 2020. 

Entre 1991 e 2020, pode-se fazer uma divisão de tendências de evolução no índice de envelhecimento, a 

primeira parte que regista um aumento gradual, mas constante até 2008, explicado pelas dinâmicas demográficas 

de diminuição da natalidade, despovoamento e aumento da esperança média de vida. Após 2008, constata-se uma 

alteração, a tendência de aumento deixa de ser constante e existe uma tendência para o abrandamento do 

crescimento do índice, existindo uma convergência aos valores regionais, que observam uma tendência crescente. 

Esta segunda fase de dinâmica explica-se, sobretudo, pelas novas dinâmicas demográficas de imigração no 

território 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Evolução do índice de envelhecimento no município de Odemira face aos registados a nível nacional e 

regional (Fonte-INE - Estimativas anuais da população residente). 

 

Embora o crescimento populacional registado para o município de Odemira, a taxa de crescimento natural 

do concelho mostra que não existe, na população local, uma regeneração de gerações. A taxa de crescimento 
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natural é negativa e evolui desde 2011 de duas formas distintas: Uma tendência de decréscimo até 2015, na qual se 

regista um crescimento anual de -0,90%, possivelmente, explicada pela conjuntura de crise em Portugal; e, após 

2015, existe uma tendência de desagravamento da perda de população por crescimento natural negativo, passando 

em 2020 a ser de aproximadamente -0,50%. 

Quando comparado com o crescimento natural a nível nacional, Odemira encontra-se, historicamente, com 

decréscimos mais expressivos, e até 2017, estes eram superiores aos registados a nível regional. Não obstante, em 

2020, o decréscimo populacional natural é inferior às médias regionais e aproxima-se da média nacional que se 

encontra em sentido decrescente desde 2011. 

 

Figura 14. Taxa de crescimento natural para Odemira, Portugal, Alentejo e Alentejo Litoral 2011-2020 (Fonte: INE- 

Indicadores demográficos, anual). 

 

O crescimento natural do município, explicado pelo diferencial entre óbitos e nascimentos. A tendência 

verificada pode ser explicada pelo aumento do número de nascimentos a partir de 2015, que aumenta gradualmente 

até 2020, a par que a mortalidade apesar das suas variações naturais se mantém relativamente estável. 

 

 

Figura 15. Taxa bruta de natalidade e mortalidade para o município de Odemira 2011-2020 (Anual - INE, Indicadores 

demográficos). 
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Grande contribuinte para o crescimento populacional no município, a fixação da população estrangeira 

registou, desde 2008, uma variação de 391,6% no número de cidadãos estrangeiros residentes com estatuto legal. 

O concelho de Odemira contém 73,6% do número total de cidadãos estrangeiros residentes com estatuto legal no 

Alentejo Litoral, correspondendo a 26,7% do total da Região Alentejo. 

 

 

Quadro 2. População estrangeira com estatuto legal de residente para Portugal, Alentejo e municípios do Alentejo 

Litoral (Fonte: PORDATA - INE | SEF/MAI - População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente) 

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Portugal  436 020  443 055  414 610  390 113  392 969  477 472  661 607 

Alentejo  22 951  26 689  25 969  23 751  23 593  26 443  36 024 

Alentejo Litoral  4 666  5 965  6 113  6 198  6 874  8 811  13 058 

Alcácer do Sal  261  294  244  232  338  422  482 

Grândola  406  533  573  597  590  577  758 

Odemira  1 956  2 831  2 917  3 320  4 223  6 124  9 615 

Santiago do Cacém  875  1 077  1 126  974  900  883  1 244 

Sines  1 168  1 230  1 253  1 075  823  805  959 

 

No município de Odemira a proporção de migrantes era, em 2020, de 39% da população total do município 

comparado com apenas 7% em 2008. A tendência é de crescimento moderado desde 2008 até 2016, ano em que 

se verifica um acentuar da evolução da proporção de estrageiros com estatuto legal de residente no concelho, 

praticamente duplicado no espaço de 4 anos. 

 

 

Figura 16. Proporção de estrangeiros com estatuto legal de residente, anual, 2008-2020 (Fonte: Portada - INE | 

SEF/MAI - População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente |INE Estimativas Anuais da População Residente). 

 

Em termos de escolaridade, o município de Odemira encontra-se abaixo dos níveis nacionais e regionais, 

no entanto, os dados dos Censos de 2011 e 2021 demostram uma maior escolaridade no concelho. Esta melhoria 
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na escolaridade deve-se, sobretudo, à diminuição da proporção de residentes com nenhuma escolaridade, a par 

que existiu um aumento substancial de residentes com níveis de escolaridade secundária e pós-secundária, assim 

como, de ensino superior. A tendência é registada em todo o território nacional e deve-se, principalmente, às 

modificações na escolaridade obrigatória enquadrada pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º46/86 de 14 

de outubro, na atual redação, Artigo 6.º), a qual ditou que, no ano letivo 2009/2010, os alunos em regime de 

escolaridade obrigatória, que se matriculassem em qualquer um dos anos de escolaridade, compreendidos entre o 

1.º e o 7.º ano, inclusive, passariam a ficar sujeitos ao limite da escolaridade obrigatória de 18 anos de idade e 12 

anos de escolaridade. 

 

Figura 17. Proporções de níveis de ensino entre a população residente, ao nível nacional, regional, sub-regional e 

municipal (INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021). 

 

Ao nível das freguesias, em Odemira registou-se um aumento geral nos níveis de educação e a proporção 

da população que abrangem entre 2011 e 2021. Em 2011 todas as freguesias contavam com mais de 20% da 

população residente sem nenhum nível de escolaridade, tendo a freguesia de São Martinho das Amoreiras, Sabóia 

e Luzianes-Gare quase 40% da população sem nenhuma escolaridade. Em 2021, a situação regista uma grande 

melhoria, dado que apenas Sabóia contava com uma população sem nenhum nível de escolaridade acima dos 30%. 

Inversamente, a proporção da população com ensino secundário e pós-secundário ou superior aumentou nas 

restantes frequesias. 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Proporções de níveis de ensino entre a população residente ao nível da freguesia (INE, 

Recenseamento da população e habitação - Censos 2021). 

 

O mercado de trabalho em Odemira tem, atualmente, como força principal, os setores do turismo e da 

agricultura, empregando nele uma boa parte da população. Em 2019, existiam, no município, 11320 trabalhadores 

por conta de outrem com contratos celebrados, um aumento de 132,9% face a 2011 e 192,3% em relação a 2002. O 

tipo de contratos celebrados que predominavam em 2002 eram os contratos permanentes ou sem termo (70% dos 

contratos), mas esta realidade muda a partir de 2012 e, em 2019, os contratos a termo certo/a prazo rondavam já os 

68%. Esta mudança não se deveu à diminuição do número de contratos permanentes ou sem termo, mas sim ao 

aumento expressivo do número de contratados a termo. A contratação demonstra as dinâmicas do emprego em 

Odemira, com o aumento da contratação a prazo para suprir as necessidades das empresas, em especial as 

empresas no setor da agricultura da mão-de-obra necessária para operarem. Adicionalmente, os contratos a termo 

certo têm aumentado nesta região, uma vez que algumas empresas do setor da agricultura realizam campanhas 

agrícolas (por exemplo, a apanha da fruta). 

 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

50 

 

Figura 19. Trabalhadores por conta de outrem por tipo de contrato em Odemira (Fonte: PORDATA - GEP/MTSSS (até 

2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013) - Quadros de Pessoal). 

 

O IEFP disponibiliza dados mensais dos inscritos a nível municipal, dados esses que foram utilizados no 

presente relatório como uma aproximação à realidade e às dinâmicas dos últimos anos em termos do estado do 

emprego no município de Odemira. Estes dados não representam a totalidade do desemprego em Odemira, 

segundo o próprio IEFP, e referem-se ao total de pessoas com idade igual ou superior a 16 anos (salvaguardadas 

as reservas previstas na Lei), inscritas nos Centros de Emprego para obter um emprego por conta de outrem. 

A evolução do número de pedidos de emprego em Odemira é analisada em duas fases: a primeira de 

2009 a 2019, contendo o período agudo da crise e os seus efeitos no emprego e a recuperação registada; e, a 

segunda entre 2019 e abril de 2022, pela particularidade de se referir ao período de pandemia e os seus efeitos a 

nível do emprego no território do concelho. Entre os anos de 2009 e 2019 é possível dividir em duas fases o 

desemprego no município de Odemira, a primeira entre 2009 e 2013 e que reflete, principalmente, os efeitos da fase 

aguda da crise financeira, atingindo os valores mais elevados no ano de 2013 em todas as alturas do ano. Na 

segunda fase, entre 2015 e 2019, assistiu-se a uma diminuição do desemprego em todas as alturas do ano, 

estabilizando nos valores mais baixos em 2017 e 2019. No gráfico do desemprego por ano, é ainda possível denotar 

o efeito da sazonalidade em Odemira, com os valores mais elevados de inscrições no Centro de Emprego em 

dezembro e janeiro, e os mínimos em julho e agosto. 

 

 

Figura 20. Total de inscritos nos centros de emprego em Odemira 2009-2019 (Fonte: Estatísticas Mensais, IEFP -

Desemprego Registado por Concelho). 
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O período de 2019 a abril de 2022 é, fundamentalmente, marcado pelo impacto da pandemia e da crise 

subsequente. Os efeitos são visíveis logo em março de 2020, em que a curva do número de inscritos no IEFP não 

segue a tendência habitual da influência da sazonalidade de descida e, ao invés, regista uma subida até abril, mês 

em que começa a redução habitual de verão, atingindo os mínimos em julho. A partir de setembro e com o agudizar 

da pandemia e das medidas de contenção do vírus, regista-se uma subida nas inscrições nos centros de emprego 

para valores em dezembro, superiores aos de 2013 e continuando até 2021, ano marcado por uma intensificação da 

sazonalidade e uma subida geral no número de pedidos de emprego. Nos primeiros três meses de 2022, o número 

de inscritos continua alto, mas a tendência da curva aponta para uma recuperação, em parte devido ao 

levantamento das restrições relativas à pandemia. 

 

 

Figura 21. Total de inscritos nos centros de emprego em Odemira 2019-2022 (Fonte: Estatísticas Mensais, IEFP -

Desemprego Registado por Concelho). 

 

A duração do desemprego em Odemira é determinada pelo tempo em que uma dada pessoa se encontra 

inscrita no Centro de Emprego. Este indicador proporciona uma ideia de quão fácil ou difícil é para um 

desempregado encontrar o seu próximo emprego. Os dados médios anuais do número de inscritos nos Centros de 

Emprego demonstram que, para todos os anos, com exceção de 1997, predomina o desemprego de curta duração, 

verificando-se uma descida acentuada no desemprego de longa duração entre 1997 e 2001. Este valor permanece 

relativamente estável em termos proporcionais, entre o desemprego de curta e longa duração. Porém, é de realçar 

que no ano de 2012 existiu um aumento acentuado no número de novos desempregados, em resultado da 

agudização da crise económico-financeira. Este aumento viria a manifestar-se em 2013, ano em que 

aproximadamente 35% da população estava desempregada há mais de 1 ano. Em 2014, eram quase 38%, todavia, 

a tendência, após este ano, foi a diminuição gradual do desemprego de longa duração até ao ano de 2020, no qual 

atinge o mínimo de 21%. No ano de 2021, regista-se um ligeiro aumento, em grande parte devido à crise causada 

pela pandemia de Covid-19. 
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Figura 22. Proporção de desempregados, por duração, face ao total de inscritos nos centros de emprego (Fonte: 

PORDATA - IEFP/MTSSS-METD). 

 

O rendimento médio auferido pelos trabalhadores por conta de outrem, no município de Odemira, registou 

evoluções positivas entre 1985 até ao ano de 2009. Entre 2010 e 2019, a evolução do rendimento fica estagnada a 

todos os níveis (nacional, regional, sub-regional e municipal). Em todos os anos, Odemira, regista rendimentos 

médios nestes trabalhadores bastante inferiores ao nível de Portugal, do Alentejo Litoral e mesmo ao nível do 

Alentejo como um todo. A disparidade entre o Alentejo Litoral e os restantes níveis deve-se, particularmente, ao 

município de Sines, no qual em 2019 o rendimento médio dos trabalhadores por conta de outrem se estabelecia em 

1869,5 euros. 

 

 

Figura 23. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (Fonte: PORDATA - GEP/MTSSS (até 2009) | 

GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013) - Quadros de Pessoal). 

 
Sectorialmente, a evolução dos ganhos médios dos trabalhadores por conta de outrem regista uma subida 

continuada em todos os setores entre 1985 e 2011, com especial destaque para o setor da agricultura, produção 

animal, caça, silvicultura e pesca, que em 2011 era o setor mais bem pago no município. Contudo, entre 2011 e 

2019, apesar dos restantes setores registarem aumentos mais ou menos significativos, no setor da agricultura, a 
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evolução do rendimento médio dos trabalhadores é negativa, passando de 978,8€ em 2011 para 876,1€ em 2019, 

uma diminuição superior a 100 euros. Esta diminuição, neste setor, ajuda a explicar a inexistência de uma 

convergência em termos de rendimento médio total com o nível regional e nacional. 

 

 

Figura 24. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, por setor, em Odemira (Fonte: PORDATA - 

GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013) - Quadros de Pessoal). 

 

Ao nível da remuneração média dos trabalhadores por conta de outrem, dividida em níveis de qualificação, 

o rendimento é tanto maior quando o grau académico e de qualificação em Odemira. Os quadros superiores são 

aqueles que auferem maiores ordenados, no entanto, muito abaixo da média nacional e do Alentejo Litoral (com 

diferenças superiores a 400 euros) e abaixo com uma diferença de 200 euros em relação à média da Região 

Alentejo.  

Nos quadros médios a diferença é menos expressiva e o município encontra-se ao mesmo nível que a 

Região do Alentejo, com uma diferença de 100 euros face à média nacional. Para encarregados, contramestres e 

chefes de equipa no município de Odemira, também se recebe, em média, menos do que todos os âmbitos 

territoriais onde se insere, com diferenças superiores a 350 euros em relação a nível nacional e intermunicipal, e de, 

aproximadamente, 150 euros, no que diz respeito ao Alentejo.  

Para os profissionais altamente qualificados, o Alentejo Litoral recebe, em média, melhores salários, 

resultantes das atividades praticadas no complexo industrial de Sines. Ainda assim, em Odemira, recebe-se, em 

média, menos cerca de 200 euros do que a média desta sub-região e, por volta de 150 euros em relação à média 

nacional.  

Para profissionais qualificados em Odemira paga-se, em média, menos 50 euros do que a média nacional, 

regional e intermunicipal e, para os profissionais não qualificados, praticantes e aprendizes, apesar de somente 

existir uma diferença ligeira, trata-se de ordenados médios mensais próximos ao ordenado mínimo nacional à data 

de 2019. Este era de 600 euros mensais até à data de 21 de novembro de 2019, aumentando nesta data para 635 

euros. 
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Figura 25. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem em 2019, por nível de qualificação, em 

Odemira (Fonte: PORDATA - GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 

2013) - Quadros de Pessoal). 

 

O poder de compra dos Odemirenses per capita (IpC), que traduz o poder de compra manifestado 

quotidianamente per capita, tendo por referência o valor nacional (Portugal = 100), mostra uma clara evolução 

positiva e de convergência com os níveis sub-regional, regional e nacional, sendo, entre estes, aquele que mais 

cresceu. No entanto, apesar de ter evoluído de 65% em relação ao poder de compra nacional para 85%, o poder de 

compra em Odemira continua abaixo dos poderes de compra do Alentejo Litoral e da Região Alentejo. 

 

 

Figura 26. Poder de compra per capita bienal para o município de Odemira, Alentejo Litoral e Alentejo (Fonte: INE - 

Estudo sobre o poder de compra concelhio). 
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4.3 Indicadores Económicos 

O município de Odemira é fundamentalmente de característica rural, o que se reflete na sua economia, 

com um peso bastante expressivo do setor primário, porém a influência do turismo bem como a necessidade 

inerente de serviços e comércio dinamizam e diversificam a economia do concelho. Os quatro pilares da economia 

do concelho são, então: os setores agroflorestais (considerando a agricultura, floresta e a pecuária), o turismo, o 

comércio/ serviços/ indústria e a pesca/ recursos marinhos.  

Na faixa litoral conhece-se a maior expressão do turismo no concelho, destacando-se os seus principais 

aglomerados urbanos de vocação turística: Vila Nova de Milfontes, Almograve e Zambujeira do Mar, nos quais se 

encontram empresas ao nível do alojamento, de animação e restauração. É no litoral que ocorre também o grosso 

da produção pecuária e agrícola do território, designadamente a horticultura, fruticultura e floricultura intensiva, 

sendo grande parte desta área beneficiada pela infraestrutura de rega do Mira (perímetro de rega do Mira) e de um 

microclima assente sem geadas. 

Na faixa central, que faz a transição orográfica entre a charneca, dominante na faixa litoral, e a serra, 

dominante na faixa interior, encontram-se os principais aglomerados urbanos do concelho: São Teotónio, Boavista 

dos Pinheiros, Odemira e São Luís. Esta faixa corresponde ao espaço onde se localizam os serviços públicos, as 

unidades comerciais fundamentais e os principais parques de fixação de empresas do município.  

Por fim, a faixa interior do concelho, marcada por uma orografia mais acidentada, onde se insere a maior 

mancha florestal do país, de vegetação autóctone (sobreiro e azinheira), ou alóctone (como o eucalipto). A esta 

mancha florestal associam-se os setores agrícolas e pecuários de sequeiro extensivo que marcam a paisagem física 

e económica desta área do concelho, podendo subdividir-se em Sul, estruturada pela Barragem de Santa Clara-a-

Velha e a Norte pela integração na tradicional planície alentejana e na bacia do Sado. 

Sobre a estrutura setorial e empresarial: 

 O concelho de Odemira apresentava em 2020, uma estrutura empresarial com forte peso no 

setor terciário (~60%), relativamente ao primário (~30%) e ao secundário (~10%). 

 

Figura 27. Proporção de empresas por grande setor no município de Odemira nos anos de 2010 e 2020 (Fonte: 

PORDATA - Empresas não financeiras: total e por setor de atividade económica / INE - Sistema de Contas Integradas 

das Empresas). 
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Com quase um terço das empresas com atividade no setor primário, Odemira apresenta uma forte 

componente rural em especial no setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, dado que as 

indústrias extrativas são à data inexistentes no município. O seu peso, em termos de número de empresas, 

aumentou em 3% face ao total em relação ao ano de 2010 e, apesar de, relativamente, pouco expressivo em termos 

proporcionais, o total de empresas a operar neste setor aumentou em cerca de 42% entre 2010 e 2020. 

O setor secundário é o que demonstra uma expressão menos significativa no município, registando face a 

2010 um decréscimo de 10%, sobretudo, no setor da construção com -19%, dado que se registaram aumentos de 

7% nos setores das indústrias transformadoras e o aparecimento de empresas a operar no setor da eletricidade, 

gás, vapor, água quente e fria e ar frio (8 empresas em total). 

O setor terciário representa, aproximadamente, 60% da estrutura empresarial do concelho de Odemira, do 

qual se destaca o comércio a retalho e os serviços (salientando-se o alojamento, restauração e similares - 16% e as 

atividades administrativas e dos serviços de apoio - 9%). O setor terciário no seu todo cresceu 27% reforçando a 

sua posição como setor dominante a nível empresarial. Dos setores terciários, as atividades de informação e 

comunicação e as atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas registaram o maior crescimento 

(120 e 118%, respetivamente). No setor terciário apenas a educação registou um decréscimo de empresas a operar 

no setor de -23%. 

 

Quadro 3. Número e proporção de empresas não financeiras por setor de atividade económica no município de 

Odemira em 2010 e 2020 (Fonte: PORDATA - Empresas não financeiras: total e por setor de atividade económica / 

INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas) 

 

 

Apesar do setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca representar cerca de 30% das 

empresas no município de Odemira, em 2020 este era o setor que mais empregava pessoas, com 11610 pessoas, 

aproximadamente, 65% total do pessoal ao serviço das empresas não financeiras. 

Como um todo, o número de pessoas ao serviço das empresas não financeiras no município de Odemira 

registou um crescimento de 135% entre 2009 e 2020, impulsionado pelo crescimento verificado no setor da 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas. Em 2009, este setor representava aproximadamente 33% com 

2510 pessoas ao serviço e, registou um crescimento de 362% do total de pessoas ao serviço das empresas neste 

nº % nº %

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 813 27 1152 30

Indústrias transformadoras 117 4 125 3

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0 0 8 0

Construção 310 10 252 7

Comércio por grosso e a retalho (...) 572 19 535 14

Transporte e armazenagem 37 1 63 2

Alojamento, restauração e similares 382 13 594 16

Actividade de Informação e comunicação 10 0 22 1

Actividades imobiliárias 65 2 72 2

Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 140 5 186 5

Actividades administrativas e dos serviços de apoio 281 9 400 11

Educação 107 4 82 2

Actividades de saúde humana e apoio social 69 2 102 3

Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 31 1 66 2

Outras actividades de serviços 90 3 145 4

Total 3025 100 3804 100

2010 2020
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setor. Também se verificou um crescimento no número de pessoal ao serviço nos restantes setores, mas em ordens 

de magnitude inferior. No alojamento, restauração e similares o crescimento foi de 35% e cerca de 9% no setor do 

comércio por grosso e a retalho. Os restantes setores verificam o crescimento no número de pessoal ao serviço das 

suas empresas de 25% durante o mesmo período. 

 

 

Figura 28. Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras: total e por setor de atividade económica para o 

município de Odemira, no período compreendido entre 2009 e 2020 (Fonte: PORDATA / INE - Sistema de Contas 

Integradas das Empresas). 

 

O município de Odemira tinha à data de 2020 um total de 3804 empresas com sede no município. Destas, 

3792 eram Pequenas e Médias Empresas (PME) e apenas 12 eram consideradas como grandes empresas. Estes 

valores contam o total de empresas exceção das atividades financeiras e de seguros da Administração Pública e 

Defesa e Segurança Social Obrigatória. Para além das empresas e dos empresários em nome individual estes 

números contabilizam ainda os trabalhadores independentes. As unidades empresariais relativas às sociedades 

gestoras de participações sociais não são consideradas. (PORDATA - Empresas não financeiras: total e por 

dimensão). 

Entre 2009 e 2020 assistiu-se a um crescimento no número de empresas, à exceção dos anos agudos da 

crise financeira em Portugal. Entre 2009 e 2012 existiu uma quebra acentuada no número de PME com sede no 

município de Odemira, na sua maioria por fecho de portas. Contabilizavam-se em 2012 menos 319 empresas do 

que em 2009. A recuperação inicia-se em 2013, mas só em 2015/16 são ultrapassados os níveis pré-2009. As 

grandes empresas, até 2011, eram representadas por uma única empresa no município. Registaram em 2020 um 

acréscimo, apesar de inconstante, sendo que existiam já 12 grandes empresas com sede no município de Odemira. 

 

Quadro 4. Total, pequenas e médias, e grandes empresas no município de Odemira entre os anos de 2009 a 2020 

(Fonte: PORDATA - Empresas não financeiras: total e por dimensão / INE - Sistema de Contas Integradas das 

Empresas) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 3144 3025 2973 2825 2937 3019 3137 3327 3458 3704 3728 3804 

PME 3143 3024 2972 2824 2934 3015 3131 3325 3455 3700 3720 3792 

Grandes empresas 1 1 1 1 3 4 6 2 3 4 8 12 
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Em termos de densidade, Odemira registava em 2020, 15,4 empresas por cada 100 habitantes, um 

número superior face à média nacional (12,6), regional (12,1) e intermunicipal (13,4) e, também, um acréscimo de 

3,4 empresas por 100 habitantes face ao ano de 2009, em que a densidade em Odemira era igual à do Alentejo 

Litoral, com 12 empresas por 100 habitantes, mas superior aos níveis nacional (11,4) e regional (11,1). Estes 

números, para além de contabilizarem empresas, contabilizam, igualmente, trabalhadores independentes. 

 

Figura 29. Comparação do número de empresas por 100 habitantes para 2009 e 2020 entre Odemira, Alentejo 

Litoral, Alentejo e Portugal (Fonte: PORDATA - Empresas não financeiras por 100 habitantes / INE - Estimativas 

Anuais da População Residente/ Sistema de Contas Integradas das Empresas) 

 

Das 3804 empresas existentes no município de Odemira no ano de 2020, 2749 eram empresas individuais 

ou trabalhadores independentes, ou seja, 72,2% das empresas com sede no concelho incluem-se nesta categoria. 

Este número também cresceu face a 2010, ano no qual existiam 2388 empresas individuais ou trabalhadores 

independentes, correspondendo a 78,9% das empresas no município, indicando que apesar de terem aumentado 

em números absolutos, proporcionalmente, as empresas coletivas tem vindo a ganhar terreno na estrutura 

empresarial do município face ao total de empresas existentes. Em 2009, existiam nesta categoria 2492 empresas, 

sendo que foi no ano de 2018 que foi registado, no município, o maior número de empresas desta tipologia: 2822 

empresas. 

 

Quadro 5. Empresas individuais não financeiras no município de Odemira, entre os anos 2009 a 2020 (Fonte: 

PORDATA - Empresas individuais não financeiras: total e por setor de atividade económica / INE - Sistema de Contas 

Integradas das Empresas) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Odemira 2492 2388 2326 2178 2269 2338 2415 2563 2638 2822 2768 2749 

  

A sobrevivência das empresas no município de Odemira, era em 2020 de 75,7% a um ano, o que indica 

que quase 76 empresas por cada 100 se instauravam no município no ano de 2020, sobreviveram aos primeiros 12 

meses, superior à média nacional (74,5), regional (73,4) e sub-regional (71). Em Odemira, existem mais empresas a 

sobreviver ao primeiro ano de atividade do que as médias para as regiões onde se insere o município. Em 2010, a 

realidade era contrária, já que apenas 64,7 empresas sobreviviam aos primeiros 12 meses, abaixo das médias 

nacional (69,6), regional (70,6) e sub-regional (68,5). O crescimento deste indicador verificou-se em todos os níveis 
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de estudo. No entanto, Odemira desenvolve-se bastante mais do que a média, sobrevivendo em 2020, mais 11 

empresas ao primeiro ano do que em 2010. 

 

Figura 30. Taxa de sobrevivência a 1 ano das empresas não financeiras (total) para 2010 e 2020 a nível nacional, 

regional, sub-regional e municipal (Fonte: PORDATA - Taxa de sobrevivência a 1 ano das empresas não financeiras: 

por setor de atividade económica / Fontes de Dados: INE - Demografia das Empresas). 

 

A melhoria neste indicador, quando analisada por grande setor económico anualmente nos últimos 10 

anos, expõe que é no setor da agricultura e pescas que a taxa de sobrevivência prosperou, passando de 46,8% em 

2010 para 75,8% em 2020. Apesar de duas quebras em 2014 e 2017, a tendência foi sempre crescente, sendo que 

em 2020 sobreviviam, a cada 100 empresas que abriam, mais 25,1 empresas do que em 2010. De todos os setores, 

aquele com crescente taxa de sobrevivência das empresas é o da indústria, construção e energia, com 78,6% de 

sobrevivência no concelho de Odemira, apesar de estar em tendência decrescente desde 2020, neste ano 

sobreviviam mais 18,6 empresas comparativamente a 2010. O setor dos serviços apresenta, para o mesmo período, 

um crescimento mais modesto. Em 2020 é o setor que, por uma ligeira margem, apresenta uma menor taxa de 

sobrevivência, com 75,3. Este setor já apresentou as taxas mais elevadas nos anos de 2011, 2013/14 e 2016/17, 

em 2016 sobreviviam 77% das empresas abertas ao primeiro ano, diminuindo este valor para 70 em 2019 e 

recuperando novamente em 2020. Em 2020, neste setor resistiam mais 6,1 empresas ao primeiro ano de atividade 

do que em 2010. 
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Figura 31. Taxa de sobrevivência a 1 ano das empresas não financeiras por setor de atividade económica, entre 2010 

e 2020 no município de Odemira (Fonte: PORDATA - Taxa de sobrevivência a 1 ano das empresas não financeiras: 

por setor de atividade económica / INE - Demografia das Empresas). 

4.3.1 Agricultura, Pecuária e Florestas 

Os setores agrícola e pecuário assumem uma grande importância no concelho de Odemira, que ocupa 

lugar de destaque pela projeção de algumas das suas empresas e, também, pelo potencial que se lhe reconhece 

para a produção de hortofrutícolas, este que tem sido explorado na última década, criando grande ênfase na 

economia do município. 

O município beneficia do aproveitamento hidroagrícola do Mira que abrange uma área 10.670ha na 

chamada Charneca de Odemira, e uma área de 1.330ha para Sul da Ribeira de Seixe (no Algarve), no concelho de 

Aljezur. A área beneficiada desenvolve-se na faixa costeira, entre Vila Nova de Milfontes e a povoação do Rogil, 

numa extensão total de 41 km, com uma largura variável entre 2 e 6 km. Inclui, ainda, algumas áreas aluvionares 

situadas nas margens do rio Mira. O Perímetro de Rega do Mira possui uma área equipada de 15.200ha e a origem 

da água é proveniente da Albufeira da Barragem de Santa Clara, localizada no rio Mira no Sudeste do município. O 

município beneficia, ainda, de uma área de 710ha do Perímetro de Rega de Campilhas. 

Em Odemira existiam, segundo o último Recenseamento Geral da Agricultura, 1637 explorações agrícolas 

no território do concelho, na sua maioria são explorações em que é o proprietário a explorar o terreno, totalizando 

nesta categoria 1389 explorações. Conta com 247 explorações em regime de arrendamento e 205 são exploradas 

em outros regimes. Historicamente, tem-se assistido a uma diminuição generalizada do número de explorações 

agrícolas em Odemira, entre 1989 e 2009, o número de explorações passou de 3282 para 1405, a que corresponde 

um decréscimo de cerca de 57%. Com o elevado investimento na agricultura, sobretudo, na área do Perímetro de 

Rega do Mira, assistiu-se a um aumento do número de explorações, essencialmente, explorações por conta própria 

e outras formas, sendo que o regime de arrendamento continua a verificar uma redução no número de explorações. 

 

 

 

Quadro 6. Explorações agrícolas segundo os Censos: total e por forma de exploração (Fonte: PORDATA / INE - 

Recenseamento Geral da Agricultura) 

  1989 1999 2009 2019 

Total 3282 1873 1405 1637 

Conta própria 2350 1492 1086 1389 

Arrendamento 914 573 482 247 

Outras formas 403 256 120 205 

 

A agricultura assumiu, em 2019, um papel importante no emprego do município, depois da tendência de 

decréscimo entre as décadas de 1989 e 2009, ano onde atingiu o mínimo de mão-de-obra. Em 2019, a mão-de-obra 

agrícola atingia níveis muito próximos dos valores de 1989, com 7407 pessoas a laborar no setor face a 3705 em 

2009, 4510 em 1999 e 7862 em 1989. Além das variações no número de trabalhadores, em 1989, o regime 

predominante de trabalho era a tempo parcial que suprimia 90,4% da mão-de-obra. Até ao ano 2009, o regime de 
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trabalho parcial decresce acentuadamente, em 1999, sendo em 2009 era 67,2% menor. A par disto, o trabalho a 

tempo completo verifica um acréscimo no total da mão-de-obra, de 757 para 1375. Entre 2009 e 2019, os dois tipos 

de mão-de-obra verificam acréscimos, porém é no tempo completo que o crescimento é mais expressivo. Do total 

da mão-de-obra agrícola em 2019 (7407), 58,6% eram contratos a tempo completo. 

 

 

Figura 32. Mão-de-obra agrícola segundo os Censos, completo e parcial, para os anos 1989, 1999, 2009 e 2019 em 

Odemira (Fonte: PORDATA / INE - Recenseamentos Gerais da Agricultura). 

 
É na freguesia de São Teotónio que, em 2019, se concentrava o maior número de explorações, com 482, 

e a Boavista dos Pinheiros a que possuía o menor número. No total, a faixa litoral concentrava em 2019, 725 

explorações, ou 43,6% do total destas. Face a 2009, aumentaram em todas as freguesias exceto em São Salvador 

e Santa Maria, São Martinho das Amoreiras e Sabóia, o número de explorações, sendo que o maior aumento se 

verificou na freguesia de São Teotónio, que já à data de 2009 aquela que mais explorações tinha. 

Figura 33. Número total de explorações por freguesia no município de Odemira em 2009 e 2019 segundo o 

recenseamento geral da agricultura (Fonte: INE - Recenseamento agrícola, 2019). 
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As dinâmicas no número de explorações têm tido uma relação com a dimensão média das explorações 

agrícolas. Entre 1989 e 2009 assistiu-se, não apenas a nível municipal, mas também a nível regional e nacional ao 

aumento da dimensão média das explorações agrícolas. Os incentivos e a pesquisa por métodos de produção 

especializada e mais eficiente, têm sido os grandes contributos para isto. Em Portugal, a dimensão média das 

explorações aumentou de 6,7ha em 1989 para 13,9ha em 2019. No Alentejo, região historicamente latifundiária que 

viu a dimensão média das explorações aumentar de 29,8ha para 61ha. O maior crescimento verificou-se a nível 

sub-regional, no Alentejo Litoral, passando de 30,6 para 74,4ha. Em Odemira, a situação é semelhante aos níveis 

nacional e regional até ao ano de 2009, em que a dimensão das explorações aumentou 143,6%, de 20,4ha em 1989 

para 49,7ha em 2009. Entre 2009 e 2019, ao contrário das tendências ao nível nacional, regional e sub-regional, a 

dimensão média das explorações diminuiu em 1,7ha. Em todas as instâncias, o município de Odemira apresenta as 

menores dimensões médias das explorações que o Alentejo e o Alentejo Litoral, podendo este facto dever-se a 

múltiplos fatores, desde o tipo de explorações praticadas no município à morfologia mais acidentada do terreno. 

 

Quadro 7. Dimensão média das explorações agrícolas em Portugal, Alentejo, Alentejo Litoral e Odemira segundo os 

Censos (Fonte: PORDATA / INE - Recenseamento Geral da Agricultura). 

  Dimensão média (ha) 

  1989 1999 2009 2019 

Portugal 6,7 9,4 12,1 13,9 

Alentejo 29,8 43,1 51,6 61 

Alentejo Litoral 30,6 52,1 66 74,4 

Odemira 20,4 41,5 49,7 48 

 

Em termos de superfície utilizada para as explorações, existiram variações significativas entre 1999 e 

2009. Em 2009 existiam menos 14314ha de superfície em regime de exploração agrícola. Esta variação deve-se, 

sobretudo, à diminuição do total do número de explorações, sem que o crescimento da sua dimensão fosse 

suficiente para igualar a superfície que era anteriormente utilizada. Em 2019, no entanto, a variação foi positiva e, 

apesar de não existirem tantas explorações, a superfície que estas ocuparam superou os números de 1999. Estas 

variações deveram-se, acima de tudo, das apostas no setor e da modernização da agricultura. 

O indicador da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) que inclui as terras aráveis, limpas ou sob coberto, sem 

matas e florestas, e nestas estão incluídas as hortas (familiar ou não) culturas e pastagens permanentes. A SAU 

corresponde à maioria da superfície e, também, está presente quase na totalidade das explorações agrícolas 

existentes no município. Esta ocupava em 2019 cerca de 79% da superfície das explorações agrícolas. Dos 

restantes tipos de utilização das terras, as matas e florestas sem culturas sob coberto ocupavam em 2019 uma área 

de 18,447ha ou cerca de 18,5% do total, uma proporção mais elevada do que em 1999, onde perfazia 17%. A 

superfície agrícola não utilizada seguiu a mesma tendência, no entanto, ocupava o máximo de área e estava 

presente em mais explorações em 1999, em 2019 apesar do aumento relativo em termos de área face a 2009, 

estava presente em apenas 63 explorações.  

 

Quadro 8. Número, área e tipo de utilização da terra das explorações (Fonte: INE - Recenseamento agrícola, 2019) 
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Total Superfície agrícola 
utilizada 

Matas e florestas sem 
culturas sob coberto 

Superfície agrícola 
não utilizada 

Outras 
superfícies 

  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  N.º  ha  

1999 1927 97581 1873 77775 766 16655 160 1316 1889 1835 

2009 1407 83267 1405 69892 507 11930 68 364 1390 1081 

2019 1662 99560 1637 78649 680 18447 63 844 1539 1620 

 

Em termos de natureza jurídica das explorações, predominavam no município de Odemira, em 2019 os 

produtores singulares, com 1446 explorações desta natureza, um acréscimo face a 2009, quando existiam 1321. As 

sociedades eram 213 explorações, verificando um acréscimo substancial face a 2009, quando existiam 88 

explorações desta natureza. 

 

Quadro 9. Natureza jurídica das explorações no município de Odemira nos anos de 2009 e 2019 (Fonte: INE - 

Recenseamento agrícola, 2019) 

  
Produtor 

singular 
Sociedades 

Outras formas da natureza jurídica do produtor 

(cooperativas, associações, fundações, mosteiros, 

conventos, seminários, escolas privadas) 

2009 1321 83 3 

2019 1446 213 3 

 

No município de Odemira, as culturas predominantes são as culturas cujo ciclo vegetativo não excede 1 

ano (as anuais) e, também, as que são ressemeadas com intervalos que não excedem 5 anos, ou as culturas 

temporárias, ocupando 22189ha da superfície ocupada por culturas. A variação ao longo das décadas neste tipo de 

culturas foi de decréscimo até ao Recenseamento Agrícola de 2009, voltando a recuperar em área no ano de 2019.  

No município, as culturas que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas, 

não entrando em rotações de culturas ou culturas permanentes, assumem em 2019 uma maior importância, relativa 

a anos anteriores em termos de área ocupada, com 4111ha, mais do dobro que em 2019, a tendência é de 

crescimento em área desde 1989. Nestas não se incluem os prados e pastagens permanentes e no caso das 

árvores de fruto só são considerados os povoamentos regulares, com densidade mínima de 100 árvores, ou de 45 

no caso de oliveiras, figueiras e frutos secos. 

 

Quadro 10. Culturas permanentes e temporárias no município de Odemira segundo os Censos agrícolas desde 1989 

a 2019 (Fonte: INE - Recenseamento agrícola, séries históricas) 

Superfície ocupada (ha)   

Culturas Temporárias Culturas Permanentes Total 

2019 22189 4111 26300 

2009 17190 2023 19213 

1999 20839 1264 22103 

1989 22711 953 23664 
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A pecuária, como componente do sistema agropecuário, tem uma grande importância no município de 

Odemira. O município contava com um efetivo pecuário total de 135153 animais no ano de 1999, número este que 

diminui em 29% em 2009 para 95719 animais. Em 2019 existe um acréscimo no efetivo de 11% para 106352, 21% 

abaixo do que existia em 1999. Entre 1999 e 2009, o efetivo desceu em praticamente todas as freguesias com 

exceção de Sabóia que verificou um crescimento marginal. As freguesias de Boavista dos Pinheiros e 

Longueira/Almograve não tem dados disponíveis para 1999, e os dados referentes a São Salvador e Santa Maria 

incorporam, para a referida data, o efetivo que existia nas áreas que hoje correspondem a estas freguesias. As 

maiores diminuições no efetivo verificam-se em Luzianes-Gare, Santa Clara-a-Velha e São Teotónio. Entre 2009 e 

2019, verificou-se um aumento geral no número de efetivos, com apenas 4 das 13 freguesias a registar diminuições. 

Os maiores aumentos registam-se em Santa Clara-a-Velha, Vila Nova de Milfontes, e Relíquias. No geral, entre 

1999 e 2019, apenas 4 freguesias verificaram aumentos no seu efetivo pecuário, sendo elas o Vale de Santiago, 

Vila Nova de Milfontes, Colos e Relíquias. Luzianes-Gare, São Teotónio e Sabóia registaram as maiores variações 

negativas. 

 

Quadro 11. Efetivo animal (N.º e variações) das explorações agrícolas nos recenseamentos agrícolas de 1999, 2009 e 

2019 em Odemira e freguesias (Fonte: INE - Recenseamento agrícola, séries históricas) 

  1999 2009 2019 1999/09 2009/19 1999/19 

Odemira 135153 95718 106353 -29% 11% -21% 

Boavista dos Pinheiros   1699 1830   8%   

Colos 9612 8428 12553 -12% 49% 31% 

Longueira/Almograve   6833 9825   44%   

Luzianes-Gare 7177 2878 3079 -60% 7% -57% 

Relíquias 8073 4993 8489 -38% 70% 5% 

Sabóia 7896 7981 4129 1% -48% -48% 

Santa Clara-a-Velha 7083 3146 5834 -56% 85% -18% 

São Luís 12521 8558 8276 -32% -3% -34% 

São Martinho das Amoreiras 11533 6356 8532 -45% 34% -26% 

São Salvador e Santa Maria 20503 8927 8214 -56% -8% -60% 

São Teotónio 28251 15952 11713 -44% -27% -59% 

Vale de Santiago 11067 9658 15751 -13% 63% 42% 

Vila Nova de Milfontes 5805 4760 8128 -18% 71% 40% 

 

A nível das espécies exploradas no município, dominam, no ano de 2019, o gado ovino e o bovino. A 

tendência tem sido crescente desde 1999 no gado bovino, enquanto o gado ovino e as colmeias e cortiços 

povoados registaram quebras no seu efetivo entre 1999 e 2009. Entretanto, o gado ovino recupera, mas mantém-se 

em números inferiores a 1999. Já as colmeias e cortiços povoados, registam um crescimento para números 3 vezes 

superiores a 1999. A produção de aves registou um decréscimo acentuado, sendo em 2019, aproximadamente, ¼ 

do número existente em 1999. Os suínos registaram um decréscimo de cerca de 50% do total efetivo entre 1999 e 

2009, mantendo aproximadamente o número em 2019. O gado caprino observa uma diminuição gradual e 

consistente, as outras espécies onde se incluem os equinos e coelhos também registam uma diminuição no efetivo 

entre 1999 e 2019. 
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Figura 34. Efetivo animal (N.º) das explorações agrícolas por espécie animal dos recenseamentos agrícolas de 1999, 

2009 e 2019 em Odemira (Fonte: INE - Recenseamento agrícola, séries históricas) 

 
No que respeita às florestas, superfícies agroflorestais e matos, Odemira destaca-se por ser palco da 

maior superfície florestal do país. Esta superfície florestal está bem difundida por todo o território, excetuando o 

litoral (Charneca) do município, dominada por superfícies agrícolas e outros usos. Os matos, fragmentados, também 

se distribuem pelo território, em especial na faixa de costa e no Sul, intercalando entre florestas. As superfícies 

agroflorestais localizam-se no centro e nordeste do território, sendo pouco comuns nos limites do concelho à 

exceção do Nordeste (Colos, Relíquias e Vale de Santiago, locais nos quais esta ocupação tem maior expressão). 

 

Figura 35. Florestas, superfícies agroflorestais e matos no município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do Território - 

Carta de Ocupação do Solo (COS), 2018). 

 
A superfície florestal ocupa 966,41km2, área que corresponde a, aproximadamente, 56% da superfície 

total do município de Odemira. Adicionalmente, 122,23km2 estão alocados a explorações agroflorestais ou cerca de 
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7% do total do município. Os Matos presentes ocupam uma área similar às superfícies agroflorestais com 

122,12km2. 

 

Quadro 12. Área absoluta e relativa das florestas, superfícies agroflorestais e matos no município de Odemira 

(Fonte: Direção-Geral do Território - Carta de Ocupação do Solo (COS), 2018) 

 

 

 

 

 

A mancha florestal do município é constituída por diversos tipos de floresta, sendo as florestas de sobreiro 

o tipo dominante, cobrindo uma área de 558,77 km2, o que equivale a 57,8% do coberto florestal do município. Em 

segundo lugar, surgem as florestas de eucalipto, com 318,44 km2 ou 32,95% da área florestal total. Estas 2 espécies 

perfazem 90,75% do total das florestas do município. Dos restantes 9,25%, englobam-se as florestas de azinheira 

(2,02%), pinheiro-bravo (2,77%), pinheiro-manso (2,86%) e outras folhosas. As florestas de espécies invasoras e 

outras resinosas ocupam áreas residuais no território municipal. 

 

 

 

 

Quadro 13. Área absoluta e relativa das florestas por espécie no município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do 

Território - Carta de Ocupação do Solo (COS), 2018) 

Florestas Área km2 Proporção florestas (%) 

Florestas de sobreiro 558,77 57,80 

Florestas de azinheira 19,50 2,02 

Florestas de eucalipto 318,44 32,95 

Florestas de espécies invasoras 2,01 0,21 

Florestas de outras folhosas 12,58 1,30 

Florestas de pinheiro-bravo 26,81 2,77 

Florestas de pinheiro-manso 27,68 2,86 

Florestas de outras resinosas 0,61 0,06 

  

Nas Superfícies Agroflorestais (SAF), são os sobreiros que cobrem a maior área, dos 122,23km2 totais, 

97,25km2, ou 79,57% do total representam as SAF de sobreiros. Em segundo lugar, surgem as SAF mistas de 

sobreiro e azinheira, com 11,89% e, em terceiro, as SAF de azinheira com 7,79%. As SAF de pinheiro-manso, 

outras espécies e outras misturas cobrem áreas residuais de menos de 1km2  de área ocupada. 

 

Quadro 14. Área absoluta e relativa das superfícies agroflorestais por espécie no município de Odemira (Fonte: 

Direção-Geral do Território - Carta de Ocupação do Solo (COS), 2018) 

Superfícies agroflorestais Área km2 Proporção SAF (%) 

SAF de sobreiro 97,25 79,57 

 Área km2 Proporção (%) 

Superfícies agroflorestais 122,23 7% 

Florestas 966,41 56% 

Matos 122,12 7% 
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SAF de Azinheira 9,27 7,59 

SAF de Pinheiro manso 0,82 0,67 

SAF de outras espécies 0,02 0,01 

SAF de sobreiro com azinheira 14,53 11,89 

SAF de outras misturas 0,33 0,27 

  

Por fim, em termos do valor das produções no município de Odemira, utilizou-se o indicador do valor da 

produção padrão total médio por hectare de Superfície Agrícola Utilizada, que corresponde à soma dos diferentes 

Valores da Produção Padrão (VPP) obtidos para cada atividade, multiplicando os VPP unitários pelo número de 

unidades de área ou de efetivo existentes nas explorações. Em Odemira, o valor da produção padrão total médio 

era de 2751,4 euros por hectare, mais de 1000 euros acima do valor médio nacional para o mesmo ano, 1882 euros 

mais que a região agrária do Alentejo. Odemira dispunha, em 1999, um valor médio de produção padrão médio de 

599,9 euros, o que estava 100 euros acima da média da Região Alentejo, mas bastante abaixo da média nacional 

desse ano (1196,1€). Em 2009, o valor médio para Odemira quase que duplica face a 1999, um crescimento bem 

acima da média regional e nacional. Em 2019, após um crescimento de 135% o valor da produção padrão total 

médio em Odemira atinge os 2751,5€ por hectare. 

 

Figura 36. Comparação do valor da produção padrão total médio por hectare de superfície agrícola utilizada (€/ha) 

entre Odemira, a Região Agrária do Alentejo e Portugal para os anos de 1999, 2009 e 2019 (Fonte: INE - 

Recenseamento agrícola, 2019). 

No entanto, dentro de Odemira, este crescimento no valor da produção padrão total médio por hectare das 

explorações exibe marcas de uma desigualdade bastante expressiva entre as freguesias que compõem o município. 

Em apenas 3 freguesias, o valor ultrapassa os 1000 euros/ha, na Longueira/Almograve o valor era, em 2019, de 

10545,1€/ha, em São Teotónio era de 8856,1€/ha e na Boavista dos Pinheiros 4134,9€/ha. Luzianes-Gare, 

Relíquias, Sabóia, São Salvador e Santa Maria nem chegam a 500€/ha, muito abaixo até mesmo da média da 

região agrícola do Alentejo, de 869,1€/ha. O crescimento das freguesias com os valores mais altos por hectare 

prende-se com os investimentos feitos na infraestrutura do Perímetro de Rega do Mira e da aposta no setor na sua 

área, que proporcionaram ganhos na eficiência e quantidade de produtos com a aplicação de novas formas de 

produção pelas empresas agrícolas que aí operam. 
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Figura 37. Comparação do valor da produção padrão total médio por hectare de superfície agrícola utilizada (€/ha) 

entre as freguesias do concelho de Odemira no ano de 2019 (Fonte: INE - Recenseamento agrícola, 2019). 

 

4.3.2 Turismo 

 O turismo é um fator importante para a economia municipal de Odemira, e a sua evolução tem sido no 

sentido de crescimento. Entre 2009 e 2014, o número de alojamentos turísticos presentes manteve-se em valores 

baixos segundo os dados disponibilizados pelo INE. Isto deve-se à não contagem dos Alojamentos Locais (AL) e 

dos estabelecimentos de turismo no espaço rural. No entanto, e denotado pela quebra de série, em 2014 estas 

tipologias passam a ser contadas, existindo em 2014, 48 alojamentos turísticos no município de Odemira. Entre o 

ano referido e 2019 assiste-se a um crescimento que culmina em 107 alojamentos no município, sendo que o maior 

aumento se dá entre 2018 e 2019 com o incremento de mais 25 alojamentos. Em 2020, surge um decréscimo, 

atribuído, sobretudo, à crise no setor causada pela pandemia de Covid-19. Há data de 31 de dezembro de 2020 

existiam no Registo Nacional de Alojamento Local 577 registos de alojamento local, diferente dos valores 

apresentados pelo INE para o mesmo ano, resultado dos critérios aplicados pelo INE na contagem para efeitos 

estatísticos, em novembro de 2022 existiam 716 registos. 
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Hotelaria Alojamento local Turismo no espaço rural e de habitação

Figura 38. Evolução do número de alojamentos turísticos no município de Odemira entre 2009 e 2021 (Fonte: 

PORDATA / INE - Inquérito à Capacidade de Alojamento e Pessoal ao Serviço (até 2004) | Inquérito à Permanência 

de Hóspedes na Hotelaria e outros Alojamentos (a partir de 2005)). 

 
Desdobrando por tipo de alojamento, é possível perceber a razão para a quebra de dados ter sido tão 

expressiva. Os estabelecimentos de hotelaria eram apenas 11, no total dos 105 existentes no município (10%), os 

alojamentos locais eram 50, próximo a metade do total (48%) e os alojamentos dedicados ao turismo no espaço 

rural e de habitação, 44, representam 42% do total dos alojamentos turísticos do município. Assim, é possível dizer 

que a maioria da oferta municipal se concentra nestes dois tipos de turismo: o alojamento local e o turismo no 

espaço rural e de habitação. Complementarmente, até ao final do ano de 2020 existiam no Registo Nacional de 

Empreendimentos Turísticos 67 registos, e em 2022, 75. Por tipologia encontram se 4 apartamentos turísticos, um 

empreendimento de turismo de habitação, 12 empreendimentos de turismo no espaço rural (Agroturismo), 44 de 

casa de campo e dois de hotel rural. Existe ainda registo de 5 estabelecimentos hoteleiros e um hotel-apartamento, 

e 6 parques de campismo 

 

Figura 39. Estabelecimentos de alojamento turístico por tipo no município de Odemira para o ano de 2020 (Fonte: 

INE- Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos). 

O número máximo de indivíduos que os estabelecimentos podem alojar num determinado momento ou 

período é definido pelo número de camas existentes, tendo em conta como duas as camas de casal. Para este 

indicador utilizou-se os dados do INE, que permitem ter um retrato suficiente da estrutura turística no município de 

Odemira. Aqui, apesar de a hotelaria se encontrar em menor número, em número de camas ocupa uma proporção 

maior, indicando que sejam alojamentos de maiores dimensões. É no alojamento local onde existem mais camas 

disponíveis, no entanto, em média, cada alojamento dispõe de uma capacidade menor (19,4 camas), sendo a 

hotelaria aquele com mais camas por alojamento com uma média de cerca de 60 camas. O turismo em espaço rural 

assemelha-se ao alojamento local, porém, também, dispõe de mais camas por alojamento, cerca de 22. 
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Figura 40. Capacidade de alojamento (nº de camas) turístico por tipo no município de Odemira para o ano de 2020 

(Fonte: INE- Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos). 

 

O número de dormidas nos alojamentos tem seguido, proporcionalmente, o número de camas disponíveis. 

Entre 2001 e 2013, verifica-se uma tendência de ligeira descida, anos em que estatisticamente se contavam apenas 

os estabelecimentos hoteleiros. Esta tendência pode ser explicada pelo crescimento no número de dormidas em 

alojamentos locais e turismo em espaço rural e de habitação, que passaram a ser contabilizados em 2014, ano a 

partir do qual se dá um crescimento acentuado, passando de pouco mais de 100 mil dormidas para mais de 275 mil 

em 2019, crescendo, aproximadamente, 55 mil dormidas a mais face ao ano anterior de 2018. Em 2020, semelhante 

ao número de alojamentos e face a crise e restrições causados pela pandemia de Covid-19, existiu uma quebra, 

assumindo valores pouco superiores que 2017. 

 

Figura 41. Evolução do número de dormidas nos alojamentos turísticos em Odemira entre 2001 e 2020 (Fonte: 

PORDATA - Dormidas nos alojamentos turísticos: total e por tipo de alojamento). 

 
As estadias médias dos hospedes têm seguido uma tendência geral de encurtamento a nível nacional. A 

nível regional, assiste-se a uma tendência contrária, sobretudo de incremento nas estadias dos hóspedes em 

alojamentos turísticos. No Alentejo Litoral, a tendência é de estabilidade e em Odemira, semelhante ao caso 

nacional a diminuição nas estadias médias é tendencial em Odemira, mas apresenta alguma volatilidade entre 2009 

e 2015, após uma ligeira queda no último ano referido, estabiliza, aumentado ligeiramente em 2020. A estadia 

média, em Odemira, é superior à regional, mesmo que marginalmente, e inferior às estadias médias no Alentejo 

Litoral e à média nacional. 
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Figura 42. Evolução da estada média nos alojamentos turísticos em Odemira comparado com os níveis nacional, 

regional e sub-regional, entre os anos de 2009 e 2020 (Fonte: PORDATA - Estada média nos alojamentos turísticos: 

total, residentes em Portugal e residentes no estrangeiro). 

 
Em Portugal, a proporção de hóspedes estrangeiros era de 50% em 2009, aumentando até 2017 para 

perto de 62%, seguindo-se uma tendência de estabilização ou mesmo ligeira diminuição. No Alentejo, a 

percentagem de hóspedes estrangeiros era de cerca de 25%, número que aumentou em cerca de 10% até 2018, 

voltando a diminuir, ligeiramente, em 2019. O Alentejo Litoral é a unidade geográfica onde a proporção de hóspedes 

estrangeiros é historicamente menor, cerca de 16% em 2009 e 31% em 2019. Em Odemira, a proporção em 2009 

era de cerca de 21%, abaixo dos valores regionais, contudo, o aumento desta proporção no município foi superior à 

registada na região, e em 2018 os hóspedes estrangeiros perfaziam cerca de 42%, diminuindo aproximadamente 

0,9% em 2019. No ano de 2020, assistiu-se a quebras acentuadas de magnitude semelhante devido à crise e às 

restrições causadas pela pandemia de Covid-19, resultando numa queda perto dos 23% na proporção de hóspedes 

estrangeiros nos alojamentos turísticos. 

 

Figura 43. Comparação da evolução da proporção de hospedes estrangeiros nos alojamentos turísticos em Odemira, 

Portugal, Alentejo e Alentejo Litoral (Fonte: PORDATA - Proporção de hóspedes estrangeiros nos alojamentos 

turísticos). 
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Os proveitos dos alojamentos turísticos no município de Odemira têm aumentado proporcionalmente à 

procura, mostrando uma tendência crescente. Entre 2009 e 2013, por não se contarem os alojamentos locais e os 

turismos em espaço rural e de habitação, verifica-se, apenas para os alojamentos hoteleiros, um ligeiro acréscimo 

em 2011 e uma subsequente baixa em 2012/13, coincidente com a fase aguda da crise financeira em Portugal. A 

partir de 2014, com a inclusão nas contas dos outros dois tipos de alojamentos turísticos, o valor dos proveitos mais 

que duplica, indicando para a importância que já assumiam à data da sua inclusão na economia municipal. Desde 

2014 a 2018, a tendência foi de um acréscimo nos proveitos acentuada, em especial entre 2018 e 2019, onde se 

atingiu o máximo de 14,742 milhões de euros, um acréscimo de 3,069 milhões face ao ano anterior. Em 2020, existe 

uma variação negativa nos proveitos face a 2019, explicado pelo impacto no setor das restrições geradas em 

resposta à pandemia de Covid-19. 

 

 

Figura 44. Evolução dos proveitos totais dos alojamentos turísticos em milhares de euros no município de Odemira 

entre 2009 e 2020 (Fonte: PORDATA - Proveitos totais dos alojamentos turísticos: total e por tipo de alojamento). 

 

4.4 Edificado e Habitação 

O parque edificado aumentou no município de Odemira, segundo os dados dos censos do INE para os 

anos de 2001, 2011 e 2021, existiu uma variação positiva no número de edifícios no município de Odemira, em 

especial entre 2001 e 2011, com uma variação de 13,8%. Entre 2011 e 2021, o número de edifícios aumentou 3,4%, 

totalizando 19070 edifícios no município de Odemira. 

 

Quadro 15. Variação e número de edifícios no município de Odemira (Fonte: INE - Edifícios (N.º) por Localização 

geográfica, Censos 2001, 2011 e 2021) 

  2001 2011 2021 

Nº 16217 18449 19070 

Variação   13,8 3,4 

  

Neste período ocorreu uma variação positiva no número de edifícios para a maioria das freguesias. Estas 

variações, em termos absolutos, foram maiores nas freguesias do litoral, sendo a freguesia de Relíquias, em termos 

2 056 1 898
2 433 2 251

1 666

5 407

6 823

8 278

10 278

11 673

14 742

12 586

  0

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

2009 2010 2011 2012 2013 ┴

2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

73 

proporcionais, a que assiste à maior variação no período temporal em estudo, seguido de Vila Nova de Milfontes e 

Boavista dos Pinheiros. Das freguesias que registam perdas, destacam-se três freguesias localizadas no interior 

(Santa Clara-a-Velha, São Martinho das Amoreiras e Vale de Santiago) e, mais próximo do litoral, a freguesia de 

São Luís. As freguesias de São Teotónio e Vila Nova de Milfontes concentram 42,3% do total de edifícios em 2021 

no município de Odemira, resultando, consequentemente, nas freguesias mais populosas do município. São 

Salvador e Santa Maria, onde fica a sede de município, concentra 9,7%, em que os restantes 50% estão distribuídos 

pelas restantes freguesias do município. 

 

 

 

Quadro 16. Número de edifícios existentes em 2011 e 2021, variação e proporção no município de Odemira (INE – 

Edifícios (N.º) por Localização geográfica, Censos 2011 e 2021). 

  
2011 2021 Variação 

(%) 
Proporção 
2021 (%) 

Boavista dos Pinheiros 745 788 5,8 4,1 

Colos 785 789 0,5 4,1 

Longueira/Almograve 1127 1171 3,9 6,1 

Luzianes-Gare 409 420 2,7 2,2 

Relíquias 763 880 15,3 4,6 

Sabóia 878 888 1,1 4,7 

Santa Clara-a-Velha 879 842 -4,2 4,4 

São Luís 1701 1660 -2,4 8,7 

São Martinho das Amoreiras 958 951 -0,7 5,0 

São Salvador e Santa Maria 1752 1814 3,5 9,5 

São Teotónio 4090 4224 3,3 22,1 

Vale de Santiago 806 797 -1,1 4,2 

Vila Nova de Milfontes 3556 3846 8,2 20,2 

  

No parque edificado existente em Odemira, predominam as construções feitas entre 1961 e 2010 (68% 

das construções existentes), sendo que é durante o período entre 1981 e 2000 que tem a maior expressão no 

município (30%) e na maioria das freguesias. Em Vila Nova de Milfontes, encontram-se 46% dos edifícios 

construídos entre 1981 e 2000. A última década (2011 a 2021), marcada por um abrandamento nas novas 

construções, regista o menor número de edifícios. Já os edifícios construídos entre 1919 e 1945 ainda predominam 

nas freguesias de Santa Clara-a-Velha, Sabóia e Vale de Santiago. Luzianes-Gare, Colos e São Martinho das 

Amoreiras contam com as maiores proporções de edifícios pré-1919, demonstrando, ao mesmo tempo, a 

antiguidade de parte da sua malha urbana. Em Luzianes-Gare, 43% dos edifícios existentes foram construídos 

antes de 1919. 

 

Quadro 17. Número e proporções dos edifícios por data de construção no município e freguesias de Odemira 

(Fonte: INE - Edifícios (N.º) por Localização geográfica e Época de construção dos edifícios (antes 1919; 2011-2021); 

Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação, Censos 2021) 

  Total 
(nº) 

Antes 
1919 (%) 

1919 - 
1945 (%) 

1946 - 
1960 (%) 

1961 - 
1980 (%) 

1981 - 
2000 (%) 

2001 - 
2010 (%) 

2011 - 
2021 (%) 

Odemira 19070 8 10 10 21 30 17 3 
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Boavista dos Pinheiros 788 5 4 3 22 37 25 4 

Colos 789 22 16 13 19 19 10 0 

Longueira/Almograve 1171 1 3 4 28 29 33 2 

Luzianes-Gare 420 43 22 16 7 4 6 1 

Relíquias 880 2 5 5 23 30 26 10 

Sabóia 888 16 24 11 10 27 11 1 

Santa Clara-a-Velha 842 17 31 16 14 19 4 0 

São Luís 1660 11 18 13 19 24 13 1 

São Martinho das Amoreiras 951 31 16 9 14 21 9 1 

São Salvador e Santa Maria 1814 8 7 17 26 27 13 2 

São Teotónio 4224 2 7 12 28 31 18 2 

Vale de Santiago 797 19 26 18 12 20 4 1 

Vila Nova de Milfontes 3846 1 2 5 19 46 20 6 

Os edifícios clássicos no município de Odemira são, na sua maioria, edifícios construídos estruturalmente 

para possuir 1 ou 2 alojamentos familiares fruto das características rústicas do território, contando o total do 

município, perfazendo 96,3% de todos os edifícios cuja estrutura e materiais empregues não possui caráter precário. 

As menores percentagens verificam-se nas freguesias mais populosas como: São Teotónio, Longueira/Almograve, 

São Salvador, Santa Maria e Vila Nova de Milfontes com a percentagem mais baixa de 91,7%.  

 

Quadro 18. Edifícios e proporções de tipo de edifício clássico no município e freguesias de Odemira (Fonte: INE - 

Edifícios (N.º) por Localização geográfica e Tipos de edifício clássico; Decenal, Censos 2021) 

  

Total (nº) 

Edifício clássico, construído 
estruturalmente para 
possuir 1 ou 2 alojamentos 
familiares (%) 

Edifício clássico, construído 
estruturalmente para 
possuir 3 ou mais 
alojamentos familiares (%) 

Edifício 
clássico de 
outro tipo 
(%) 

Odemira 19070 96,3 2,6 1,0 

Boavista dos Pinheiros 788 97,6 2,0 0,4 

Colos 789 99,2 0,4 0,4 

Longueira/Almograve 1171 94,1 2,2 3,7 

Luzianes-Gare 420 99,3 0,7 0,0 

Relíquias 880 99,2 0,1 0,7 

Sabóia 888 99,2 0,2 0,6 

Santa Clara-a-Velha 842 99,8 0,2 0,0 

São Luís 1660 99,1 0,7 0,2 

São Martinho das Amoreiras 951 98,9 0,7 0,3 

São Salvador e Santa Maria 1814 96,9 2,6 0,5 

São Teotónio 4224 95,7 3,7 0,7 

Vale de Santiago 797 99,9 0,1 0,0 

Vila Nova de Milfontes 3846 91,7 5,9 2,4 

 

Em termos de alojamento em Odemira, registou-se um aumento de 6,5% no número de alojamentos, 

existindo em 2020, 22386 alojamentos. As maiores variações registaram-se em Relíquias, Boavista dos Pinheiros, 

São Martinho das Amoreiras e Vila Nova de Milfontes. Dos municípios que registaram uma diminuição no número de 

edifícios clássicos, denota-se que São Martinho das Amoreiras aumentou o seu número de alojamentos em 11,3% e 

São Luís em 1,2%. Apenas em Santa Clara-a-Velha e em Vale de Santiago se registou um decréscimo no número 

de alojamentos. Colos e Sabóia aparecem com acréscimos muito residuais. 
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Quadro 19. Número e variação dos alojamentos no município e nas freguesias de Odemira entre 2011 e 2021 

(Alojamentos (N.º) por Localização geográfica e Tipo (alojamento); Decenal - INE, Recenseamento da população e 

habitação - Censos 2021) 

  2011 2021 Variação (%) 

Odemira 21032 22396 6,5 

Boavista dos Pinheiros 826 952 15,3 

Colos 801 804 0,4 

Longueira/Almograve 1221 1341 9,8 

Luzianes-Gare 436 457 4,8 

Relíquias 774 899 16,1 

Sabóia 920 927 0,8 

Santa Clara-a-Velha 890 851 -4,4 

São Luís 1768 1789 1,2 

São Martinho das Amoreiras 1026 1142 11,3 

São Salvador e Santa Maria 2038 2112 3,6 

São Teotónio 4844 5135 6,0 

Vale de Santiago 825 816 -1,1 

Vila Nova de Milfontes 4663 5171 10,9 

 

Em Odemira existiam no ano de 2011, 20924 alojamentos familiares, dos quais: 20851 eram clássicos e 

73 não clássicos. Existiam, ainda, 108 alojamentos coletivos como hotéis, pensões e similares e as convivências. 

Em 2021, aumentaram os alojamentos familiares clássicos (22128) e não clássicos (191) e diminuíram os 

alojamentos coletivos (77). No panorama das freguesias, a variação generalizada foi a de incremento nos 

alojamentos familiares clássicos com exceção das freguesias onde a variação no número total de alojamentos foi 

negativa (Santa Clara-a-Velha e Vale de Santiago). 

Nos alojamentos não clássicos, registaram-se aumentos em 6 freguesias, sobretudo nas áreas mais 

próximas às grandes explorações agrícolas do município, mas também em São Martinho das Amoreiras, que 

registou o maior aumento neste tipo de alojamentos de todo o município com a instalação de comunidades 

maioritariamente estrangeiras neste território. Nos alojamentos coletivos, decorreu uma diminuição em quase todas 

as freguesias, com exceção de Longueira/Almograve e Relíquias. 

 

Quadro 20. Alojamentos (nº) por tipo, no município e freguesias de Odemira (Fonte: INE - Alojamentos (N.º) por 

Localização geográfica e Tipo (alojamento), Censos, Decenal) 

  
2011 2021 

  Alojamentos 
familiares 

Clássicos 
Não 
clássicos 

Alojamentos 
coletivos 

Alojamentos 
familiares 

Clássicos 
Não 
clássicos 

Alojamentos 
coletivos 

Odemira 20924 20851 73 108 22319 22128 191 77 

Boavista dos Pinheiros 823 821 2 3 952 932 20 0 

Colos 799 798 1 2 803 803 0 1 

Longueira/Almograve 1212 1205 7 9 1296 1275 21 45 

Luzianes-Gare 435 435 0 1 457 453 4 0 

Relíquias 772 771 1 2 894 894 0 5 

Sabóia 918 917 1 2 926 926 0 1 

Santa Clara-a-Velha 887 886 1 3 851 851 0 0 
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São Luís 1759 1756 3 9 1788 1779 9 1 

São Martinho das Amoreiras 1024 1024 0 2 1141 1028 113 1 

São Salvador e Santa Maria 2026 2022 4 12 2106 2104 2 6 

São Teotónio 4809 4776 33 35 5124 5104 20 11 

Vale de Santiago 825 822 3 0 816 814 2 0 

Vila Nova de Milfontes 4635 4618 17 28 5165 5165 0 6 

  
A forma de ocupação dos alojamentos em Odemira era, em 2011, composta por residência habitual 

(51,8%), residência secundária (31,7%) e alojamentos familiares clássicos (16,4%) encontravam-se vagos. Em 

2021, existiu uma variação negativa na proporção dos alojamentos de residência habitual, passando a ser 50,6%, 

assim como uma ligeira redução nos alojamentos de residência secundária, aumentando proporcionalmente o 

número de alojamentos vagos para 17,9%. Destaca-se a freguesia de Boavista dos Pinheiros como aquela onde a 

residência habitual tem mais expressão no número de alojamentos, seguida de São Salvador e Santa Maria. Santa 

Clara-a-Velha, Vila Nova de Milfontes, São Martinho das Amoreiras e Luzianes-Gare são as freguesias em que a 

residência habitual tem menor expressão no total de habitações existentes. Registaram-se aumentos nos 

alojamentos para residência habitual em 4 freguesias: Boavista dos Pinheiros, Longueira/Almograve, Relíquias e 

São Teotónio. 

Vila Nova de Milfontes, pelas suas características, é a que tem mais alojamentos de residência secundária 

(49,3%), superando os de residência habitual. No outro lado do espectro, Boavista dos Pinheiros é a que tem menor 

proporção desta forma de ocupação (14,3%). Esta forma de ocupação registou aumentos proporcionais em 6 das 13 

freguesias do município: Colos, Relíquias, Santa Clara-a-Velha, São Luís, São Salvador e Santa Maria e Vale de 

Santiago. 

Nos alojamentos vagos, os maiores aumentos nesta forma de ocupação ocorreram nas freguesias de 

Sabóia, que tinha em 2021, 31,9% dos alojamentos vagos, mais 15,9% do que em 2011, seguida da freguesia de 

Colos, com 29,3% e as freguesias de Luzianes-Gare e São Martinho das Amoreiras, com aumentos de 6,9 pontos 

percentuais, esta última que detém mais alojamentos vagos em proporção com o total de alojamentos das 13 

freguesias, e ainda o Vale de Santiago com 26,8% face aos 20,7% no ano de 2011. No outro lado do espectro, 

Relíquias destaca-se como a freguesia com a maior diminuição no número de alojamentos vagos, passando de 

27,5% para 16,7% do total de alojamentos da freguesia. Além das freguesias supramencionadas, registaram-se 

aumentos no número de alojamentos familiares clássicos vagos nas freguesias de Boavista dos Pinheiros, São 

Salvador e Santa Maria, São Teotónio e Vila Nova de Milfontes. 
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Figuras 45 e 46. Proporção das formas de ocupação dos alojamentos familiares clássicos no município e freguesias 

de Odemira (Fonte: INE - Alojamentos familiares clássicos (N.º) por Localização geográfica e Forma de ocupação, 

Censos, decenal). 

 

Em Odemira, existiram até à data um total de 332 loteamentos contados desde 1975, que na sua maioria 

foram promovidos em datas anteriores ao ano 2000, antes da entrada em vigor do PDM de Odemira, tendo apenas 

surgido 59 loteamentos após esta data. Dos 332 loteamentos existentes, 36 foram promovidos pelo município de 

Odemira e 5 por juntas de freguesia, sendo os restantes 291 de promoção privada. O município de Odemira 

promoveu 8 loteamentos após o ano 2000: 2 em São Teotónio, 2 em São Salvador e Santa Maria, adicionalmente 

promoveu um loteamento em Luzianes-Gare, Boavista dos Pinheiros, Sabóia, e São Martinho das Amoreiras. 
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Quadro 21. Loteamentos no município de Odemira, total e por categorias (Fonte: Dados de loteamentos da Câmara 

Municipal de Odemira) 

  Loteamentos 

Loteamentos após 2000 

Promotor 

  Município Freguesia Privado 

Odemira 332 59 36 5 291 

Boavista dos Pinheiros 15 4 1 0 14 

Colos 6 1 1 0 5 

Longueira/Almograve 33 13 0 0 33 

Luzianes-Gare 3 2 1 0 2 

Relíquias 2 0 1 0 1 

Sabóia 7 1 2 0 5 

Santa Clara-a-Velha 8 1 1 0 7 

São Luís 26 5 2 0 24 

São Martinho das Amoreiras 8 1 3 0 5 

São Salvador e Santa Maria 44 6 8 0 36 

São Teotónio 90 16 9 2 79 

Vale de Santiago 5 1 2 0 3 

Vila Nova de Milfontes 85 8 5 3 77 

 

Os loteamentos existentes em Odemira ocupam uma área total de 331,67 hectares, dos quais 89,8ha 

foram promovidos após o ano 2000, sendo 41,28ha de promoção municipal. Nas freguesias com mais loteamentos 

também se verificam as maiores áreas totais, com São Teotónio, Vila Nova de Milfontes, Boavista dos Pinheiros e 

São Salvador e Santa Maria com as maiores áreas de loteamentos do município. O mesmo acontece após o ano 

2000.  

De promoção municipal após o ano 2000, destacam-se as freguesias de Boavista dos Pinheiros e São 

Salvador e Santa Maria. Dos 331,67ha em loteamentos promovidos no município de Odemira, 284,14ha encontram-

se inseridos nos perímetros urbanos em vigor, sendo a freguesia de São Teotónio aquela que mais área de 

loteamentos tem fora dos perímetros urbanos. Após o ano 2000, dos 89,8ha de loteamentos, 9,26ha encontravam-

se fora dos perímetros urbanos. 

 

Quadro 22. Áreas dos loteamentos no município de Odemira, total, categorias e inclusão nos perímetros urbanos 

em vigor (Fonte: Dados de loteamentos da Câmara Municipal de Odemira) 

  Área (ha) Área (ha) em perímetro urbano 

  Total Pós 2000 Promotor municipal Total Pós 2000 

Boavista dos Pinheiros 45,984 27,783 23,094 45,821 27,620 

Colos 5,065 1,009   2,946 1,009 

Longueira/Almograve 23,936 10,376   20,676 10,365 

Luzianes-Gare 1,994 1,983 1,915 1,994 1,983 

Relíquias 2,668 0,000   2,668   

Sabóia 11,998 0,940 0,940 8,838 0,940 

Santa Clara-a-Velha 5,053 0,134   2,712 0,134 
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São Luís 21,393 4,805   15,403 4,805 

São Martinho das Amoreiras 4,152 2,017 2,017 3,707 1,704 

São Salvador e Santa Maria 44,748 15,491 12,180 41,143 14,977 

São Teotónio 86,201 18,168 1,107 67,463 14,952 

Vale de Santiago 10,370 1,035   5,694 1,027 

Vila Nova de Milfontes 68,094 6,063 0,025 65,075 1,027 

Odemira 331,656 89,805 41,277 284,139 80,544 

 
 
Entre 2014 e 2020, foram licenciados 237 edifícios em Odemira. Destes, 187 resultaram em novas 

construções e 50 ações de ampliação, alteração e reconstrução; 146 das 187 construções novas destinaram-se a 

habitação familiar e 25 das 50 ampliações, alterações e reconstruções também. A restante obra tem outros destinos, 

tais como: a agricultura, comércio, indústria, entre outros, perfazendo, no total, 91 edifícios licenciados, sendo que 

destes 66 foram construções novas. As freguesias com o maior número de licenciamentos foram: São Teotónio, 

com 88 edifícios licenciados, dos quais 45 se destinaram a habitação familiar e 43 para outros fins; Vila Nova de 

Milfontes, com 29 licenciamentos dos quais apenas 2 têm outros fins para além de habitação familiar; e, por fim, 

Boavista dos Pinheiros com 27 licenciamentos, 18 dos quais para habitação familiar. É em São Teotónio onde se 

licenciaram mais construções novas e ampliações, alterações e reconstruções. Durante este período, a freguesia de 

Luzianes-Gare teve 0 licenciamentos de qualquer natureza. À exceção de São Martinho das Amoreiras, nenhuma 

das freguesias do interior chega aos 10 licenciamentos totais.  

 

Quadro 23. Número de edifícios licenciados entre 2014 e 2020 no município e freguesias de Odemira, por tipo e 

destino da obra (Fonte: INE - Edifícios licenciados (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de obra e 

Destino da obra, Anual) 

  Total de obras de edificação Construções novas Ampliações, alterações e 
reconstruções 

  Total Habitação 
familiar 

Outros Total Habitação 
familiar 

Outros Total Habitação 
familiar 

Outros 

Boavista dos Pinheiros 27 18 9 24 18 6 3 0 3 

Colos 8 7 1 6 6 0 2 1 1 

Longueira/Almograve 18 7 11 15 6 9 3 1 2 

Luzianes-Gare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relíquias 5 1 4 4 1 3 1 0 1 

Sabóia 8 5 3 5 3 2 3 2 1 

Santa Clara-a-Velha 6 2 4 4 1 3 2 1 1 

São Luís 19 12 7 14 9 5 5 3 2 

São Martinho das 
Amoreiras 11 7 4 8 5 3 3 2 1 

São Salvador e Santa 
Maria 16 14 2 12 10 2 4 4 0 

São Teotónio 88 45 43 71 39 32 17 6 11 

Vale de Santiago 2 1 1 1 0 1 1 1 0 
Vila Nova de Milfontes 29 27 2 23 23 0 6 4 2 
Odemira 237 146 91 187 121 66 50 25 25 
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4.5. Caracterização e dinâmicas dos indicadores sociodemográficos 

Com base na caracterização do território do município de Odemira, feita neste relatório, sintetizam-se no 

quadro abaixo os indicadores relevantes para a caracterização da evolução demográfica, educativa, do emprego, da 

economia e do alojamento. Estes indicadores constituem uma ferramenta de análise no território das dinâmicas 

socioeconómicas relevantes para a avaliação e continuidade do processo de planeamento. 

 

Quadro 24. Síntese dos indicadores sociodemográficos para o município de Odemira. 

Demografia Fixação de população 
no concelho 

A população em declínio até 2011, regista um aumento na última década. 

Reduzir as assimetrias 
populacionais entre o 
litoral e o interior do 
concelho 

As assimetrias aumentaram com a explosão demográfica registada nas 
freguesias do litoral. 

Evitar o despovoamento 
nas freguesias do 
interior 

Continua entre 2011 e 2021, exceto as freguesias de Relíquias e São 
Martinho das Amoreiras. 

Reduzir a tendência 
para o envelhecimento 

Apesar da proporção da faixa etária acima dos 65 anos ter diminuído, que 
se deveu pelo aumento da população entre os 35 e os 64, a população nas 
faixas etárias entre os 0 e 14 e 15 a 24 também registaram diminuições na 
sua proporção em relação à população total. O índice de envelhecimento 
continuava acima da média nacional e regional, no entanto, entre 2016 e 
2019 assiste-se a uma tendência de diminuição e convergência. 

Aumentar o 
crescimento natural 

O crescimento natural em Odemira era superior ao registado a nível 
regional e sub-regional, inferior, mas com tendência de convergência com o 
nível nacional. No entanto, continua negativo. 

Aumentar a atratividade 
do município 

Com uma variação de 391,6% do número de cidadãos estrangeiros 
residentes entre 2008 e 2020, Odemira regista o maior crescimento nestas 
populações em proporção, a nível nacional, contudo, o território continua 
com dificuldades em fixar a população mais jovem. 

Educação Aumento do nível de 
escolaridade  

Odemira registou aumentos na escolaridade entre 2011 e 2021, mas 
continua com níveis de nenhuma escolaridade superiores aos territórios 
onde se insere, existindo uma convergência e uma superação ao nível da 
escolaridade secundária e pós-secundária. 
 

Redução da taxa de 
analfabetismo 

Emprego Aumento do emprego 
em Odemira 

O número de contratações em Odemira tem aumentado consistentemente 
desde 2010, sendo na sua maioria a termo ou a prazo. O número deste tipo 
de contratações é em 2019 o tipo maioritário de contratos existentes no 
município. 

Diminuir o desemprego Odemira tem registado, desde 2013, uma diminuição no desemprego dado 
pelo total de inscritos em centros de emprego. 

Mitigar os efeitos da 
sazonalidade 

O diferencial de empregados nos meses de verão comparado com o inverno 
mantém uma certa estabilidade. 

Diminuir o número de 
desempregados de 
longa duração 

Entre 1997 e 2021 a tendência tem sido de redução do número de inscritos 
centros de emprego por mais de 1 ano. 
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Economia Aumentar o rendimento 
da população residente 

O ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem em Odemira 
aumentou até 2009, estabilizando-se até 2019, sendo para os 
trabalhadores, ainda, bastante inferior aos territórios onde se insere. Todos 
os setores registam aumentos nos ganhos médios, exceção feita para os 
rendimentos dos trabalhadores no setor agrícola, cujo ganho médio 
decresceu entre 2011 e 2019. Os quadros superiores auferem de melhores 
rendimentos, porém, também, bastante a baixo da média nacional e dos 
territórios onde se insere. 

Aumentar o poder de 
compra 

O poder de compra dos Odemirenses tem aumentado de forma 
consistente, desde 2004, estando ainda abaixo das médias dos territórios 
onde se insere. O poder de compra era, em 2019, cerca de 85% do nível 
nacional, abaixo da Região Alentejo e do Alentejo Litoral, mas com uma 
tendência de convergência. 

Aumentar o número de 
empresas no município 

O número de empresas no município aumentou de 3025 para 3804, sendo 
o maior aumento no setor primário, onde se registaram mais empresas em 
2020 em todos os setores de atividade. As PME são o tamanho dominante, 
e Odemira tinha em 2020 a uma densidade de empresas por habitantes 
maior que os territórios onde se insere, sendo 72% das empresas, 
individuais. 

Aumentar a taxa de 
sobrevivência das 
empresas 

Em 2010, Odemira tinha uma taxa de sobrevivência a 1 ano das empresas 
de 64,7%, abaixo da média dos territórios onde se insere. Em 2020, tinha 
uma taxa de sobrevivência de 75,7%, número acima da média nacional, 
regional e sub-regional. 

Valorização do espaço 
agrícola 

O valor da produção padrão, em Odemira, registou um aumento substancial 
entre 1999 e 2019, mais do que quintuplicado. No entanto, existem 
assimetrias evidentes entre as freguesias. 

Aumento do volume 
turístico 

O volume turístico registou um grande aumento face a 2009, sendo 
interrompido apenas em 2020 pelas restrições face à pandemia de Covid-
19, registando proveitos máximos no ano de 2019 de 14 742 000 euros. 

Alojamento Aumento do número de 
alojamentos 

Odemira registou, entre 2011 e 2021, uma variação positiva no número de 
alojamentos de 6,5%, essencialmente nos alojamentos familiares clássicos.  

Aumento da ocupação 
dos alojamentos 

Em Odemira, registou-se uma diminuição no número de alojamentos de 
residência habitual, cerca de metade dos alojamentos do município. Já em 
2021, 31,5% dos alojamentos eram residência secundária e 17,9% estavam 
vagos. 

 
 

4.6 Redes de Infraestruturas 

As redes de infraestruturas e equipamentos dizem muito sobre um território, estando muitas vezes a cabo 

das entidades públicas nacionais, regionais ou municipais, nascendo de estratégias e ações no território que muitas 

vezes derivam de, ou exigem um planeamento rigoroso da sua construção e exploração. Neste sentido, Odemira 

beneficia de um conjunto de infraestruturas e equipamentos que permitem o acesso da população a comodidades 

como é o caso do abastecimento de água e saneamento, transportes, recolha e valorização de resíduos, energia e 

comunicações, proteção e bem-estar e bem receber. 
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4.6.1 Rede rodoviária e ferroviária 

O Concelho de Odemira não se encontra servido por nenhuma estrada classificada como IC ou IP, sendo 

atravessado apenas por Estradas Nacionais da responsabilidade do município, encontrando, somente, estradas e 

caminhos. As Estradas Nacionais asseguram a conectividade principal dentro do município e fazem a ligação 

intermunicipal. Para viagens longas, o município serve-se do acesso ao IC1 e A2 no município limítrofe de Ourique, 

ou a Norte, partindo de Sines, a A26. Dentro do município, as restantes ligações rodoviárias são feitas por estradas 

e caminhos municipais.  

A Rede Viária Nacional no concelho tem uma extensão total de 199,4km, com o piso em betuminoso, em 

que uma boa porção está em mau estado de conservação. A rede viária principal no concelho, de que fazem parte 

as denominadas Estradas Nacionais, têm uma estrutura predominantemente radial, com centro na sede do 

concelho. De facto, a EN120, a EN123, a EN263, e a EN393 são radiais à Vila de Odemira, possibilitando a ligação 

desta a outros polos do concelho e mesmo a outros concelhos: EN 120 – Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo, 

São Luís, Odemira, São Teotónio, Odeceixe; EN 123 – Ourique, São Martinho das Amoreiras, Odemira; EN 263 – 

Aljustrel, IC1, Relíquias, Odemira; EN 393 – Vila Nova de Milfontes, Odemira. No entanto, existem ainda outras que 

asseguram a acessibilidade rodoviária a sedes de freguesia do concelho, como é o caso: da EN 123-1 (ligação entre 

Colos e São Martinho das Amoreiras e à EN 263); EN 262 – ligação a Bicos, via Cercal do Alentejo, entre esta 

última e o IC1 em Alvalade; da EN 266 – ligação a Santa Clara-a-Velha, entre a EN 123, em Luzianes-Gare, e 

Monchique; da EN 389 – ligação a Colos, que desde Garvão, permite a ligação entre Ourique e Cercal do Alentejo;  

da EN 390 – ligação a Vila Nova de Milfontes, desde Cercal do Alentejo; e, por fim, da EN 393-1 – ligação a 

Zambujeira do Mar, desde a EN 393. 

Odemira possui, ainda, 314km de Estradas e Caminhos Municipais pavimentados. A rede viária no 

concelho de Odemira apresenta características diversas, pois no interior oferece traçados, em geral, sinuosos, perfis 

transversais reduzidos e deficientes condições de pavimentação. No litoral, a situação é melhor, encontrando-se 

traçados menos sinuosos e pavimentos melhorados, muito embora os perfis transversais sejam reduzidos.  

Odemira não possui grandes vias nacionais de acesso, sendo servido no acesso exterior pelas estradas 

nacionais 120 (Lisboa–Lagos) e 263 (Beja-Odemira), pelo IP1, de fácil acesso por Ourique, em que a autoestrada só 

tem uma saída assinalada para Odemira, também em Ourique, se bem que a saída preferencial Norte/sul seja por 

Grândola ou Aljustrel.  

Em estradas previstas, destaca-se o Itinerário Complementar (IC4), designada por Sines-Faro, e que terá 

como pontos extremos e intermédios: Sines - Lagos - Portimão - Albufeira (Guia) – Faro tendo parte do seu traçado 

em território do município de Odemira. O PDM previa o estudo prévio deste traçado, com faixa de servidão non 

aedificandi constante do PDM desde a publicação. A Declaração n.º 44/2020, de 22 de abril, veio declarar a 

caducidade da zona de servidão non aedificandi do IC 4 - Sines/Lagos 

A rede ferroviária do município é atualmente composta exclusivamente por parte do troço "Funcheira-

Tunes". Pertencente à linha do Sul, é caracterizada por uma Via Larga Única, eletrificada do tipo 25 KV/50HZ, 

existindo uma Subestação de Tração e uma zona neutra, junto da povoação de Luzianes-Gare. Esta via permite 

velocidades entre os 120 e os 160 km/h, e uma carga máxima de 22,5 T/eixo (classificação D4). No concelho 

existem 4 estações: Amoreiras-Gare (Odemira); Luzianes-Gare; Santa Clara-a-Velha/Sabóia; Pereiras-Gare. 

Apenas se encontram em funcionamento a Estação de Santa Clara-a-Velha/Sabóia e em regime parcial a estação 

de Amoreiras-Gare (Odemira). A estação de Funcheira, pela sua proximidade aos limites concelhios, também é de 
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realçar, sendo que todas estas permitem o acesso ao comboio intercidades e alfa pendular, no sentido Lisboa/Porto 

e o intercidades no sentido Faro. 

4.6.2 Energia e comunicações 

Em termos de energia elétrica, o município de Odemira enfrentou desafios para beneficiar toda a 

população. Com as suas características predominantemente rurais e a existência de pequenos focos habitacionais 

ou habitações isoladas que, aliadas à dimensão do território, tornam economicamente impraticável a sua conexão à 

rede pública. Desde a década de 90, investimentos expressivos têm levado a energia elétrica à maioria da 

população, seja por expansão da rede ou por instalações fotovoltaicas onde tal não é possível. 

O número de consumidores totais no município de Odemira tem vindo a crescer gradualmente desde 

2014. Entre 2011 e 2014, de acordo com os dados disponíveis verificou-se um ligeiro decréscimo no número de 

consumidores domésticos e totais, e um decréscimo mais acentuado em termos proporcionais no setor da 

agricultura. Estes decréscimos podem ser associados entre outros à conjuntura nacional vivida na altura. Os 

consumidores domésticos aumentaram gradualmente desde 2014 até 2020, contrastam os não domésticos, que têm 

vindo a diminuir gradualmente no mesmo período. O setor com mais consumidores é, por uma larga margem, o 

setor doméstico, sendo o setor da indústria com menor número de consumidores, apesar de indicar uma tendência 

positiva até 2016, e existirem mais 41 consumidores em 2020 do que em 2011. 

 

Quadro 25. Evolução do número de consumidores de energia elétrica por Tipo de consumo em Odemira entre 2011 

e 2020 (Fonte: INE/DGEG - Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural) 

  

Total Doméstico 
Não 

doméstico Indústria Agricultura 

Iluminação 
das vias 
públicas 

Iluminação 
interior de 

edifícios do Estado 

2020 19952 17007 1647 204 311 384 399 

2019 19710 16826 1594 198 297 384 411 

2018 19549 16745 1503 205 304 382 410 

2017 19429 16721 1434 207 290 379 398 

2016 19303 16665 1338 227 302 371 400 

2015 19133 15863 2063 184 237 371 415 

2014 19061 15749 2582 83 281 366   

2013 19060 15884 2317 108 385 366   

2012 19070 15977 2147 168 417 361   

2011 19150 16017 2065 153 560 355   

 
Em termos de consumo de eletricidade no município de Odemira, a diminuição é mais expressiva entre 

2011 e 2013, sendo que em 2014 o consumo de energia começa uma tendência de subida no município, também 

ela mais significativa do que o aumento verificado no número de consumidores para as mesmas datas. Em 2020, o 

consumo total de energia no município era de aproximadamente 92628 MWh, um aumento de mais de 12 mil MWh 

face aos 80209 consumidos em 2011. O mínimo registado no consumo foi em 2014 com 77574 MWh. 
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Figura 47. Evolução do consumo de energia elétrica (MWh) no município de Odemira entre 2011 e 2020 (Fonte: 

INE/DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural). 

 
Em termos setoriais, o maior consumo energético é ao nível doméstico ou os consumidores particulares, 

com uma fatia de quase metade do total de energia consumida em 2020 (40,8%). O consumo não doméstico 

compreende todos os outros setores à exceção da indústria, agricultura, iluminação das vias publicas e iluminação 

no interior de edifícios do Estado, compreendendo estabelecimentos turísticos, comerciais, entre outros. Este setor 

correspondia a 24,9% do consumo de energia em 2020. O setor agrícola apesar de, proporcionalmente, ter muito 

menos produtores que o não doméstico, tem um consumo em termos proporcionais semelhante, com 23,6% do 

total, indicando que os consumidores neste setor são os que consomem mais entre todos os consumidores do 

município, um indicador da escala da produção agrícola existente no município, enquanto o setor da indústria é 

apenas responsável por 4,4% do consumo de energia, pouco acima do que é utilizado na iluminação das vias 

públicas. 

 

 
Figura 48. Consumo de energia elétrica por tipo de consumo (%) no município de Odemira em 2020 (Fonte: 

INE/DGEG - Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural). 

4.6.3 Abastecimento de Água e Saneamento 

Para que a água canalizada chegue à população, é necessário que exista um conjunto de infraestruturas 

que permitam a sua captação, tratamento, elevação, transporte, armazenamento, distribuição e, finalmente, a 

utilização por parte das pessoas. Neste processo todo, a água é captada, subterrânea ou superficialmente. No 
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município de Odemira, a água para abastecimento é captada, maioritariamente, de forma superficial, vinda da 

albufeira criada pela Barragem de Santa Clara. 

No que toca à distribuição de água, existem 2 atores: o município e as Águas Públicas do Alentejo 

(AGDA). Esta última é gestora de parte da infraestrutura de abastecimento de água à população, em que no 

município de Odemira cada um dos atores tem a sua responsabilidade, infraestruturas em toda a cadeia de 

abastecimento de água, que se complementam a fim de chegar à maior parte da população. 

O INE toma por sistema de abastecimento de água um conjunto coerente de órgãos interligados que, no 

seu todo, tem como função fornecer água para consumo humano, em quantidade e qualidade adequadas. 

Consideram-se quantidade e qualidade adequadas aquelas que satisfazem as exigências quantitativas que são 

estabelecidas na normativa local e na legislação nacional aplicável. Na sua forma completa, um sistema de 

abastecimento de água é composto pelos seguintes órgãos: captação, estação elevatória, adutora, reservatório, 

rede de distribuição. No que toca ao abastecimento de água, em Odemira, 73% dos alojamentos estavam 

abrangidos por sistema de abastecimento de água em 2019. Um número bastante inferior à média do Continente 

Português (96), e à média regional (92) e sub-regional (82). As características do território e as dificuldades 

inerentes à sua infraestruturação apontam-se como causas prováveis de uma tão baixa percentagem. 

 
Figura 49. Proporção de alojamentos servidos por sistema de abastecimento de água (%) em Odemira, Alentejo 

Litoral, Alentejo e Continente para 2019 (Fonte: INE - Sistemas públicos urbanos de serviços de águas / vertente 

física e de funcionamento). 

 
Em Odemira existem, segundo dados disponibilizados pela divisão do ambiente da Câmara Municipal de 

Odemira, 41 infraestruturas de tratamento de água a funcionar. Destas, 24 são estações de tratamento de água, das 

quais 20 estão sob jurisdição da Águas do Alentejo e 6 do município. Existem ainda 17 instalações de tratamento, 

10 das quais sob responsabilidade do município e 7 da AGDA. No geral, o estado destas infraestruturas é razoável, 

existindo 6 com uma classificação de Bom. Das infraestruturas de tratamento de água em funcionamento, a maioria 

data dos anos 90 a 2020, em que apenas 3 datam de anos anteriores a 1980, 4 entre 1980 e 1989, e entre 2009 e 

2014, foram construídas 5 estações de tratamento de água, sendo que as últimas (ETA de Relíquias e ETA de São 

Martinho das Amoreiras) entraram em funcionamento no ano de 2014. 

A água segura corresponde à percentagem de água controlada e de boa qualidade, sendo este o produto 

da percentagem de cumprimento da frequência de amostragem pela percentagem de cumprimento dos valores 
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paramétricos fixados na legislação, tal como definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. 

Entre 2004 e 2020, houve uma evolução positiva, passando de apenas 77,6% de cumprimento da frequência de 

amostragem e valores paramétricos para 97,5%, estando mais próxima dos valores nacionais e regionais do que no 

ano de 2004, em que existia uma maior diferença. 

 

 
Figura 50. Comparação da percentagem de água segura (%) entre os anos de 2004 e 2020 para Odemira, 

Continente, Alentejo e Alentejo Litoral (Fonte: INE / Entidade Reguladora dos Serviços e Águas e Resíduos [ERSAR]). 

 
Complementarmente aos dados do INE analisados anteriormente, a Entidade Reguladora dos Serviços da 

Água e Resíduos disponibiliza um conjunto de indicadores que permitem uma caracterização das infraestruturas de 

abastecimento de água em Odemira para o ano de 2020. De acordo com estes dados do ciclo de avaliação da 

qualidade do serviço prestado aos utilizadores, provenientes da ERSAR para o ano de 2020, nomeadamente para 

os munícipes de Odemira, foram repartidos entre três indicadores com o seu valor e unidade específica. Neste 

sentido, foram selecionados um conjunto de indicadores que medem a qualidade do serviço de abastecimento de 

água no município, tal como é possível observar pelo quadro síntese seguinte, sendo importante realçar, entre 

todos, a quase nula ocorrência de falhas no abastecimento (0,3/1000 por ramal/ano) e a acessibilidade física do 

serviço (73%) e ao tratamento (100%), enquanto que, por outro lado, o indicador relativo às perdas reais de água é 

bastante negativo, compreendendo um total de 97l/(por ramal/dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 26. Síntese de indicadores de abastecimento e infraestruturas de abastecimento de água para o município 

de Odemira (Fonte: Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos [ERSAR], 2020). 
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Indicadores de Abastecimento (2020) Valor Unidades 

Acessibilidade física do serviço 73 % 

Ocorrência de falhas no abastecimento 0,3 n/(1000 ramais/ano) 

Reabilitação de condutas 0,5 %/ano 

Ocorrência de avarias em condutas 46 m/(1000km/ano) 

Perdas reais de água 97 l/(ramal/dia) 

Densidade de ramais 42 nº ramais/km de rede 

Capacidade de reserva de água tratada 0,2 dias 

Cumprimento do licenciamento das captações 82 % 

Acessibilidade física do serviço através de redes fixas 66 % 

Reabilitação de coletores 0,7 %/ano 

Ocorrência de colapsos estruturais em coletores 0 m/(100km/ano) 

Acessibilidade física ao tratamento 100 % 

Cumprimento da licença de descarga 64 % 

Certificação de sistemas de gestão ambiental Não (-) 

Certificação de sistemas de gestão de qualidade Não (-) 

Certificação de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho Não (-) 

Certificação energética Não (-) 

Certificação de gestão de ativos Não (-) 

Outras certificações Não (-) 

Plano de contingência Não (-) 

Plano de eficiência energética Não (-) 

Plano de segurança da água Não (-) 

 
 

A proteção do ambiente e o bem-estar das populações encontram-se intrinsecamente interligados com as 

atividades de abastecimento público de água e de saneamento básico das águas residuais. Assim, o serviço de 

saneamento de águas residuais urbanas integra a descarga, a drenagem, a elevação, o transporte e, por fim, o 

tratamento das águas residuais urbanas. A drenagem e o posterior tratamento das águas residuais são processos, 

afetos ao saneamento básico, fundamentais para a conservação das massas de água, nomeadamente a captação 

de água para o consumo humano. Para que o sistema de saneamento seja eficaz, existem infraestruturas para a 

drenagem de águas residuais, para o seu transporte e respetivo tratamento, a fim de serem depois devolvidas estas 

águas ao ambiente. Estas infraestruturas correspondem aos coletores, responsáveis pela drenagem e transporte de 

águas residuais, as estações elevatórias, e as ETAR e Fossas Sépticas Comuns, responsáveis pelo 

armazenamento e tratamento das águas e a sua devolução ao ambiente. 

Similar com o que acontece com o abastecimento de água no município de Odemira, os sistemas de 

drenagem de águas residuais são um desafio em termos de infraestruturação no município. Em 2019, o município 

contava com apenas 66% dos alojamentos servidos por sistemas de águas residuais, abaixo dos níveis regional 

(82%) e sub-regional (72%) e ao nível de Portugal continental (86%). Como acontece com o abastecimento de água 

no território, estas estão sob gestão dos 2 mesmos atores, os municípios e a Águas Públicas do Alentejo (AGDA). 

 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

88 

 
Figura 51. Proporção de alojamentos servidos por drenagem de águas residuais (%) em Odemira, Alentejo Litoral, 

Alentejo e Continente para 2019. (INE - Sistemas públicos urbanos de serviços de águas / vertente física e de 

funcionamento). 

 
O município de Odemira dispõe, para o tratamento de águas residuais, segundo os dados da Divisão do 

Ambiente da CMO e das licenças de descarga ARH, de 37 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em 

funcionamento. Destas, 24 estão sob gestão municipal e 13 da AGDA. 2 das ETAR fazem tratamentos de nível 

terciário, 3 tratam as águas residuais a um nível maior que secundário e as restantes são de tratamento secundário 

das águas residuais. O estado de conservação das ETAR divide-se em: Bom estado (7), Razoável (18), Mau (4) e 

desconhecido (8). Na maioria, estas ETAR foram construídas entre os anos 90 e 2010, sendo apenas 3 anteriores a 

1980, 6 entre 1980 e 1989, as restantes 4 foram construídas em 2010, 2011 e 2013 e em 2019 entrou em 

funcionamento a nova ETAR de São Teotónio. De apoio às infraestruturas de tratamento de águas residuais, 

existem ainda 10 fossas sépticas, 6 das quais geridas pelo município. Destas fossas sépticas, 6 encontram-se em 

mau estado de conservação e 4 em estado razoável. Com a construção da nova ETAR de São Teotónio, foi 

possível desativar 2 destas fossas sépticas. 

Analisando o número de alojamentos familiares ocupados por instalações existentes segundo os Censos 

até 2011, o município de Odemira figura-se muito melhor com 94,55% dos alojamentos familiares ocupados com 

acesso a água canalizada e 95,05% com esgotos, indicando que apesar da dimensão do território e a sua esparsa 

ocupação, tem existido uma melhoria considerável no acesso a esgotos e água canalizada apesar de não se 

inserirem em um sistema de abastecimento/saneamento conforme definido pelo INE. 

 
Quadro 26. Alojamentos familiares ocupados por instalações existentes segundo os Censos (Fonte: PORDATA/ INE - 

II, IV e V Recenseamentos Gerais da Habitação). 

  1981   2001   2011   
  Nº % Nº % Nº % 

Água canalizada 2797 27,08 8891 86,03 10285 94,55 

Esgoto 2621 25,38 8991 87,00 10340 95,05 

Total 10328   10335   10878   
 

Semelhante ao que acontece com o abastecimento, complementam-se a análise com dados da ERSAR, 

numa tabela síntese sobre as infraestruturas de saneamento e tratamento de águas residuais. O município de 

Odemira em 2020 contava com 96 alojamentos servidos por soluções individuais de saneamento de águas residuais 
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controladas em locais sem rede fixa disponível. Por outro lado, em termos de estações elevatórias e de estações de 

tratamentos de águas residuais, em Odemira, existiam 21 e 24, respetivamente. Quanto à água residual recolhida, 

totalizaram-se 1 049 216 mᶟ por ano exportando uma proporção muito grande desta água e não registando 

importações. Por último, estima-se uma acessibilidade física ao serviço através de redes fixas e meios móveis de 

66%, indo de encontro aos dados fornecidos pelo INE para 2019. 

 

Quadro 27. Síntese de indicadores das infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais no município de 

Odemira (Fonte: Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos [ERSAR], 2020). 

Indicadores de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais (2020) Valor Unidades 

Alojamentos servidos por soluções individuais de saneamento de águas 
residuais controladas em locais sem rede fixa disponível 

96 nº 

Estações elevatórias 21 nº 

Estações de tratamento de águas residuais 24 nº 

Fossas séticas coletivas 6 nº 

Instalações de tratamento com licença de descarga válida 16 nº 

População equivalente de dimensionamento 6 594 e.p. 

Água residual recolhida 1 049 216 mᶟ/ano 

Água residual bruta exportada 1 003 382 mᶟ/ano 

Água residual bruta importada 0 mᶟ/ano 

Água residual tratada em estações de tratamento 141 022 mᶟ/ano 

Acessibilidade física do serviço através de redes fixas e meios móveis 66 % 

Licenciamento de descargas 53 % 

Densidade de ramais 62 nº ramais/ km de rede 

Certificação de sistemas de gestão ambiental Não (-) 

Certificação de sistemas de gestão de qualidade Não (-) 

Certificação de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho Não (-) 

Certificação energética Não (-) 

Certificação de gestão de ativos Não (-) 

Outras certificações Não (-) 

Plano de ação para o controlo de infiltrações e afluências indevidas Não (-) 

Plano de contingência Não (-) 

Plano de eficiência energética Não (-) 

Plano de segurança de saneamento Não (-) 
 

4.6.4 Recolha e valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Segundo o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Odemira, no município, a gestão de 

resíduos urbanos obedece ao Regulamento de Resíduos Sólidos do Município de Odemira, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série – Nº 124 -29 de Junho de 2010. 

Constituída em 2001, a AMBILITAL (Investimentos Ambientais no Alentejo), tem como objetivo a 

exploração do sistema integrado de recolha e do tratamento dos resíduos sólidos urbanos. O município de Odemira 

é a entidade gestora “Em Baixa”, responsável pela recolha e entrega de resíduos urbanos ou equiparados, 

produzidos no território do concelho de Odemira, nas infraestruturas da AMBILITAL. Esta, é a entidade gestora “Em 

Alta” e é responsável pela receção, tratamento e transporte desses resíduos. A AMBILITAL é, também, a entidade 
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responsável pela recolha separativa de embalagens de vidro, cartão, plástico e metálicas, produzidas no concelho 

de Odemira, e seu tratamento e encaminhamento para destino final. 

No território do município de Odemira, existe a Estação de Transferência e Ecocentro de Odemira. Nesta, 

procede-se à deposição e compactação dos resíduos produzidos no concelho que, posteriormente, são 

encaminhados pela AMBILITAL para processamento e tratamento. O Ecocentro destina-se à receção de resíduos 

para reciclagem ou valorização, que, pelo seu volume, quantidade ou tipo não podem ser colocados nos ecopontos. 

Como a gestão de resíduos é feita a nível municipal, é na freguesia de Ermidas-Sado, no concelho de 

Santiago do Cacém que se situam as infraestruturas de tratamento, valorização e disposição dos Resíduos Sólidos 

Urbanos e são estas:  

• O aterro sanitário que serve o município é constituído por 3 células de Aterro, uma Estação de Tratamento 

de Lixiviados e uma área de instalações de apoio. Trata-se de uma área vedada, de acesso controlado, 

que serve como local de deposição final para os resíduos não suscetíveis de reciclagem ou valorização; 

• A unidade de tratamento mecânico destina-se ao processamento de Resíduos Indiferenciados, por forma 

a extrair aqueles que ainda podem ser encaminhados para reciclagem; 

• A unidade de Compostagem recebe resíduos biodegradáveis/verdes e matéria orgânica proveniente dos 

resíduos indiferenciados processados na unidade de tratamento mecânico;  

• As unidades de triagem, de papel/cartão, de embalagens plásticas e metálicas e de embalagens de vidro, 

destinadas às operações de separação dos resíduos provenientes da recolha seletiva, dos ecopontos e 

dos ecocentros, nomeadamente, o papel e o cartão e as embalagens de plástico e de metal;  

• A unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e Demolição, criada com o objetivo 

de reduzir a quantidade deste tipo de resíduos depositados em aterro, bem como diminuir o consumo de 

recursos naturais, através da produção de materiais para a construção reciclados e com baixo custo. 

Para recolha indiferenciada existiam, em Odemira, no ano de 2015, 1619 contentores, 5 circuitos no 

período de verão (1 junho a 15 de setembro) e 4 circuitos de recolha no período de inverno. A recolha indiferenciada 

cobria 69% dos alojamentos do concelho de Odemira, enquanto, a recolha seletiva cobria, ainda na mesma data, 

129 ecopontos, 27 oleões, 80 pilhões e 43 rolhões. A recolha seletiva abrangia, em 2014, apenas 48% dos 

alojamentos do concelho. 

Em Odemira foram recolhidos, em 2020, 626kgde resíduos por habitante, um valor que tem aumentado 

continuamente desde 2013, em que se tinham recolhido 476kg/hab, face ao nível nacional. No município de 

Odemira são recolhidos mais resíduos do que a nível regional e nacional, estando em 2020 próximo aos resíduos 

por habitante recolhidos no Alentejo Litoral. Odemira estava em linha com o nível regional até 2015, ano em que o 

crescimento da recolha de resíduos por habitante começou a subir mais rápido que a nível regional, convergindo 

com os valores observados a nível intermunicipal. 
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Figura 52. Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/ hab.) no município de Odemira, Portugal, Alentejo e 

Alentejo Litoral entre 2011 e 2020. (Fonte: INE - estatísticas dos resíduos urbanos). 

 

Em termos de recolha por tipo, em 2020 a recolha indiferenciada ainda era muito superior à recolha 

seletiva. Em 2020, recolheram-se, no total 15439 toneladas de resíduos, dos quais 86,9% foram recolhidos de forma 

indiferenciada e 13,10% em recolha seletiva. A recolha seletiva evoluiu, lentamente, de forma positiva desde 2015, 

ano em que apenas 8,64% da recolha era feita desta forma. 

 

Quadro 28. Resíduos sólidos urbanos recolhidos (t) por tipo de recolha no município de Odemira entre 2015 e 2020. 

(Fonte: INE - estatísticas dos resíduos urbanos). 

  
Recolha indiferenciada Recolha seletiva 

  
Total (t) t % t % 

2020 15439 13416 86,90 2023 13,10 
2019 15210 13256 87,15 1954 12,85 
2018 14626 12849 87,85 1777 12,15 
2017 13946 12594 90,31 1353 9,70 
2016 13412 12137 90,49 1275 9,51 
2015 12860 11750 91,37 1111 8,64 

 
 

Complementarmente, no quadro síntese seguinte, encontra-se um conjunto de indicadores relacionados 

com a rede e infraestruturas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Em Odemira, o número de 

alojamentos servidos totalizava 14581, com uma capacidade instalada de deposição indiferenciada de 1367m3 e um 

volume de resíduos urbanos recolhidos de 15305 t/ano, cuja recolha e tratamento provoca emissões de Gases com 

Efeito de Estufa na recolha indiferenciada, na qual, para Odemira, se emitem 17kg de CO2 por cada tonelada de 

resíduos, o que para o total dos resíduos indiferenciados recolhidos significou emissões próximas às 260 toneladas 

de CO2. 
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Quadro 29. Síntese de indicadores das infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais no município de 

Odemira (Fonte: Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos [ERSAR], 2020). 

Indicadores de Recolha de Resíduos (2020) Valor Unidades 

Alojamentos servidos 14 581 nº 

Oleões  11 nº 

Capacidade instalada de deposição indiferenciada 1 367 mᶟ 

Resíduos urbanos recolhidos 15 305 t/ano 

Volume de atividade 13 799 t/ano 

Volume de atividade para reciclagem  98 t/ano 

Viaturas afetas à recolha 8 nº 

Acessibilidade física do serviço 69 % 

Acessibilidade do serviço de recolha seletiva  48,9 % 

Lavagem de contentores 1,7 (-) 

Reciclagem de resíduos de recolha seletiva 109 % 

Emissão de gases com efeito de estufa da recolha indiferenciada 17 kg CO2/t 
 

4.7 Equipamentos 

                Os equipamentos, considerados de utilidade pública, são um conjunto de estruturas que prestam serviços, 

alguns deles de primeira necessidade às populações de um determinado território, como os equipamentos de 

saúde, segurança e proteção civil, judiciais, educação, correios, bancos e multibanco, desportivos e culturais. 

 

4.7.1 Equipamentos de Saúde 

Quanto aos equipamentos de saúde em Odemira, é possível notar que se encontram amplamente 

distribuídos pelo território, em que o hospital central é no município vizinho de Santiago do Cacém. O sistema de 

saúde é feito de forma hierárquica, e encontra-se assim distribuído pelo território, com o centro de saúde na sede do 

município, e no restante território os serviços chegam através de uma descentralização dos cuidados, nas 

extensões e sub-extensões de saúde, que se encontram nas sedes de freguesia e outras localidades do município.  

A rede de equipamentos de saúde é constituída por um hospital fora do município, um centro de saúde em 

São Salvador e Santa Maria, 10 extensões do centro de saúde localizadas nas sedes de freguesia e 8 sub-

extensões de saúde, associadas, geralmente, à extensão mais próxima. Odemira conta ainda com uma unidade de 

cuidados continuados integrados, gerida pela Santa Casa da Misericórdia em São Salvador e Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 30. Equipamentos de saúde no município de Odemira por tipo, freguesia e gestão (Fonte: Dados da Câmara 

Municipal de Odemira). 

Nome Freguesia Gestão 
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Sub-Extensão de Saúde do Almograve (C.S. Odemira) Longueira/Almograve Serviço público 

Sub-Extensão de Saúde de Bicos Vale de Santiago Serviço público 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Salvador e Santa Maria Org. sem fins lucrativos 

Sub-Extensão de Saúde de Luzianes  Luzianes-Gare Serviço público 

Extensão de Saúde de Santa Clara - a - Velha Santa Clara-a-Velha Serviço público 

Extensão de Saúde de Sabóia (C.S. Odemira) Sabóia Serviço público 

Extensão de Saúde de São Martinho das Amoreiras São Martinho das Amoreiras Serviço público 

Sub-Extensão de Saúde de Pereiras  Santa Clara-a-Velha Serviço público 

Extensão de Saúde de Relíquias Relíquias Serviço público 

Extensão de Saúde de Colos (C.S. Odemira) Colos Serviço público 

Extensão de Saúde de Vale de Santiago (C. S. Odemira) Vale de Santiago Serviço público 

Extensão de Saúde de São Luis (C.S. Odemira) São Luís Serviço público 

Sub-Extensão de Saúde São Miguel  São Teotónio Serviço público 

Extensão de Saúde de São Teotónio São Teotónio Serviço público 

Sub-Extensão de Saúde de Zambujeira do Mar  São Teotónio Serviço público 

Centro de Saúde de Odemira São Salvador e Santa Maria Serviço público 

Sub-Extensão de Saúde do Cavaleiro  São Teotónio Serviço público 

Sub-Extensão de Saúde de Fornalhas Velhas Vale de Santiago Serviço público 

Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes Vila Nova de Milfontes Serviço público 

 
Continuando no setor da saúde, este complementa-se com o número de médicos por cada 1000 

habitantes, o que se verifica numa clara carência quando comparada com os territórios nos quais o município se 

insere, dado que, apesar do aumento do número de médicos de 0,5 por 1000 habitantes em 2011, o território 

continha em 2020, 1,3 médicos por 1000 habitantes, comparado com 5,6 médicos por 1000 habitantes no território 

nacional e 3,2 a nível regional. O Alentejo Litoral, apesar de deter um número elevado de médicos por habitante, 

também demonstra as mesmas carências. O aumento do número de médicos verificado (0,8) em Odemira é inferior 

aos aumentos registados a nível nacional (1,4) e regional (1), mas igual a nível sub-regional (0,8). A falta de 

médicos demonstra uma debilidade nas redes de equipamentos de saúde, em especial pelo facto de a população 

ser bastante envelhecida, podendo, obviamente, levar a longas filas de espera para serem atendidos por um 

médico, fruto do crescimento populacional que o município tem registado nos últimos anos. 

 
Figura 53. Número de médicas/os por 1000 habitantes em Odemira, Alentejo e Alentejo Litoral e Portugal para os 

anos de 2011, 2014, 2017 e 2020 (Fonte: INE - Estatísticas do pessoal de saúde). 

 
Quanto ao número de enfermeiros por 1000 habitantes, a situação revela algumas semelhanças, porém 

com outra escala. Odemira apresenta, em número de enfermeiros por 1000 habitantes um valor mais baixo do que 
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os territórios dos quais é parte integrante, com tendência irregular, passando de 2 enfermeiros por 1000 habitantes 

para 2,4. O valor de 2020 mantém-se igual ao valor de 2014, enquanto se registaram subidas neste período a todos 

os níveis territoriais. A diferença entre o número de enfermeiros por 1000 habitantes, entre o município de Odemira 

e a Região Alentejo é demarcadamente superior à do número de médicos, indicando uma carência deste tipo de 

profissionais nos hospitais e centros de saúde do município. 

 
Figura 54. Número de enfermeiras/os por 1000 habitantes em Odemira, Alentejo e Alentejo Litoral e Portugal para 

os anos de 2011, 2014, 2017 e 2020 (Fonte: INE - Estatísticas do pessoal de saúde). 

4.7.2 Equipamentos de Educação 

A nível da educação, o município de Odemira tem vindo a assistir a uma redução no número de 

estabelecimentos escolares. Esta redução acontece a nível dos jardins de infância e escolas básicas, que eram 89 

no ano letivo de 1999/2000 e passaram a 30 no ano letivo de 2019/2020, devido, em grande parte, aos baixos 

índices de natalidade e, consequentemente, baixa no número de crianças e jovens a estudar, tornando inviável 

manter este tipo de estabelecimentos. Entre 2010/11 e 2019/20 encerraram, apenas, 4 escolas básicas no 

município, que contava na última data com 33 estabelecimentos de ensino. Destes, contam-se uma escola 

secundária, uma escola profissional e um agrupamento vertical que integra o ensino básico e secundário. A 

existência de poucos equipamentos de educação no município, especialmente nos níveis secundário e profissional, 

implica que por vezes os estudantes das áreas mais afastadas destes, façam mais de 60km diários para estudar 

nestes níveis de ensino. 

 

Quadro 31. Número de estabelecimentos de ensino não superior, por tipo, em Odemira nos anos letivos de 

1999/2000, 2010/11 e 2019/20 (Fonte: INE/Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência). 

  1999 / 2000 2010 / 2011 2019 / 2020 

Jardim-de-infância 24 10 10 

Escola básica 65 24 20 

Escola secundária 1 1 1 

Escola básica e secundária 1 1 1 

Escola profissional 1 1 1 

Total 92 37 33 

 
 

Na sua maioria, independentemente do grau de ensino, é nas freguesias do litoral e nas sedes de 

município que se encontra o maior número de estabelecimentos de ensino. A descentralização ocorre mais no grau 

do ensino básico que muitas das vezes constituem agrupamentos verticais, que vão do pré-escolar ao 3º ciclo do 
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ensino básico. A gestão é, na maioria, pública, excetuando as creches e o ensino profissional, em Vila Nova de 

Milfontes as escolas do instituto de Nossa Senhora de Fátima. 

É no ensino secundário que existem menos estabelecimentos, o que causa grandes deslocações diárias 

por parte dos alunos, fator que deriva da baixa densidade populacional e dos baixos níveis de natalidade dos 

últimos anos, o que contribui para que exista um reduzido número de jovens a estudar.  

 

Quadro 32. Estabelecimentos de educação no município de Odemira por tipo, freguesia e gestão (Dados cedidos pela 

Câmara Municipal de Odemira). 

Freguesia Tipologia Tipo de gestão 

Boavista dos Pinheiros JI Público 

Boavista dos Pinheiros EB1 Público 

Boavista dos Pinheiros Creche Privado 

Boavista dos Pinheiros JI+ATL Privado 

Colos EB2+3 Público 

Colos JI Público 

Colos EB1 Público 

Longueira/Almograve JI Público 

Longueira/Almograve EB1 Público 

Luzianes-Gare JI Público 

Luzianes-Gare EB1 Público 

Relíquias JI Público 

Relíquias EB1 Público 

São Luís EB1 Público 

São Luís JI Público 

São Luís JI Público 

São Martinho das Amoreiras EB1 Público 

São Martinho das Amoreiras JI Público 

São Salvador e Santa Maria Profissional Privado 

São Salvador e Santa Maria JI+ATL Privado 

São Salvador e Santa Maria EB1 Público 

São Salvador e Santa Maria EB2+3 Público 

São Salvador e Santa Maria JI Público 

São Salvador e Santa Maria Secundário Público 

São Salvador e Santa Maria Creche Privado 

São Teotónio JI Público 

São Teotónio EB2+3 Público 

São Teotónio EB1 Público 

São Teotónio EB1 Público 

São Teotónio JI Público 

São Teotónio JI Público 

São Teotónio JI Público 

São Teotónio Creche Privado 

Sabóia EB2+3 Público 

Sabóia JI Público 

Sabóia EB1 Público 

Santa Clara-a-Velha JI Público 
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Santa Clara-a-Velha EB1 Público 

Vale de Santiago EB1 Público 

Vale de Santiago JI Público 

Vila Nova de Milfontes Secundário + Profissional Privado 

Vila Nova de Milfontes EB1 Público 

Vila Nova de Milfontes JI Público 

Vila Nova de Milfontes EB1 Público 

Vila Nova de Milfontes EB1 Público 

Vila Nova de Milfontes JI Privado 

Vila Nova de Milfontes EB2+3 Privado 

Vila Nova de Milfontes Creche Privado 

Vila Nova de Milfontes JI+ATL Privado 

 

4.7.3 Equipamentos Desportivos 

O município de Odemira dispõe de um vasto leque de equipamentos desportivos que abrange as 13 

freguesias do concelho, com diferentes tipologias (pequenos e grandes campos de jogos, sala de desporto, pavilhão 

e plano de água). Segundo dados disponibilizados pelo município de Odemira, existem 39 equipamentos 

desportivos no município, contando apenas aqueles cuja gestão seja feita pela administração pública local ou por 

organizações sem fins lucrativos tais como associações, sociedades, etc.  

Dos 39 equipamentos desportivos do município, 23 tem designação de campo de futebol, 12 

polidesportivos, 1 piscina municipal, 1 pista de skate, 1 polivalente e 1 sala de desporto. O município de Odemira é 

proprietário de 19 destes equipamentos, sendo que 4 são propriedade de juntas de freguesia, os restantes são 

propriedade particular. A Administração Pública Local é o maior gestor destes espaços no município, gerindo 22 

equipamentos e as organizações sem fins lucrativos (17). Os tipos de equipamento predominantes são: o formativo 

e normativo, existindo um espaço para competição e espetáculo. Além dos representados, existem ainda 13 

equipamentos particulares de organizações com fins lucrativos. 

 

Quadro 33. Equipamentos desportivos no município de Odemira de gestão pública ou sem fins lucrativos (Fonte: 

Dados cedidos pela Câmara Municipal de Odemira). 

Freguesia Proprietário Gestão Tipo de equipamento Designação 

Boavista dos 
Pinheiros Junta de Freguesia Adm. Pública Local Recreativo 

Campo 
Polidesportivo 

Boavista dos 
Pinheiros Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo 

Campo de 
Futebol 

Colos Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo 
Campo 
Polidesportivo 

Luzianes-Gare Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Relíquias Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 
Campo 
Polidesportivo 

Relíquias Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Santa Clara-a-Velha Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo 
Campo 
Polidesportivo 

Santa Clara-a-Velha Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 
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São Luís Junta de Freguesia Adm. Pública Local Recreativo 
Campo 
Polidesportivo 

São Salvador e Santa 
Maria Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo 

Campo 
Polidesportivo 

São Salvador e Santa 
Maria Município de Odemira Adm. Pública Local Competição e espetáculo 

Campo de 
Futebol 

São Salvador e Santa 
Maria Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 

Piscinas 
Municipais 

São Salvador e Santa 
Maria Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo Pista de Skate 

São Teotónio Junta de Freguesia Adm. Pública Local Recreativo 
Campo 
Polidesportivo 

São Teotónio Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo Polivalente 

São Teotónio Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

São Teotónio Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo/Lazer 
Campo de 
Jogos 

São Teotónio Particular Adm. Pública Local Recreativo 
Campo 
Polidesportivo 

Vale de Santiago Junta de Freguesia Adm. Pública Local Recreativo 
Campo 
Polidesportivo 

Vila Nova de 
Milfontes Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo 

Campo 
Polidesportivo 

Vila Nova de 
Milfontes Município de Odemira Adm. Pública Local Formativo e Normativo 

Campo de 
Futebol 

Vila Nova de 
Milfontes Município de Odemira Adm. Pública Local Recreativo Polidesportivo 

Colos Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Colos Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Longueira/Almograve Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Relíquias Particular Org. sem fins lucrativos Recreativo 
Campo de 
Futebol 

Sabóia Município de Odemira Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Sabóia Particular Org. sem fins lucrativos Recreativo 
Campo de 
Futebol 

São Luís Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

São Luís Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

São Luís Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

S. Martinho das 
Amoreiras Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 

Campo de 
Futebol 

S. Martinho das 
Amoreiras Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 

Campo de 
Futebol 

São Salvador e Santa 
Maria Município de Odemira Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 

Sala de 
Desporto 

São Teotónio Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

São Teotónio Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

São Teotónio Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

São Teotónio Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 

Vale de Santiago Particular Org. sem fins lucrativos Formativo e Normativo 
Campo de 
Futebol 
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4.7.4 Equipamentos Culturais 

A nível cultural, Odemira dispõe de 34 equipamentos, geridos na sua maioria por organizações sem fins 

lucrativos, nomeadamente associações, sociedades, etc. Apenas a biblioteca municipal e o cineteatro são geridos 

como serviços públicos. Os serviços e a utilização dada a estes espaços são nas áreas da formação, cinema, 

encontros, almoços, convívios, bailes, exposições, reuniões, demonstrações, entre outros serviços.  

 

Quadro 34. Equipamentos culturais no município de Odemira por tipo, gestão, e serviços prestados (Dados cedidos 

pela Câmara Municipal de Odemira). 

Freguesia Gestão Tipologia Serviços Prestados 

São Salvador e Santa Maria Org. sem fins lucrativos Outro Ações de formação 

São Salvador e Santa Maria Serviço Público Biblioteca Biblioteca Municipal 

São Salvador e Santa Maria Serviço Público Cinema/ Cineteatro Cinema, concertos, teatro, colóquios, etc. 

Vale de Santiago Org. sem fins lucrativos Outro Cursos, Reuniões, Almoços, etc. 

São Teotónio Org. sem fins lucrativos Outro Encontro de caçadores, assembleia gerais etc. 

São Teotónio Org. sem fins lucrativos Polivalente Encontro de caçadores, assembleia gerais etc. 

Santa Clara-a-Velha Org. sem fins lucrativos Outro Ensaios, reuniões, etc. 

Sabóia Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Fados, Bailes, Montarias, etc. 

Sabóia Org. sem fins lucrativos Outro Formação, reuniões, atendimentos 

Colos Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

Colos Org. sem fins lucrativos Outro Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

Longueira/Almograve Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

Relíquias Org. sem fins lucrativos Outro Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

São Salvador e Santa Maria Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

São Teotónio Org. sem fins lucrativos Polivalente Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

São Teotónio Org. sem fins lucrativos Polivalente Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

São Teotónio Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

Longueira/Almograve Org. sem fins lucrativos Outro Reuniões, Almoços Convívios, etc. 

São Luís Org. sem fins lucrativos Outro Reuniões, Almoços Convívios, etc. 

São Luís Org. sem fins lucrativos Outro Reuniões, Missa, Ginásticas, Apoio Médico, etc. 

Vale de Santiago Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Reuniões, Recolha de Sangue, Bailes, etc. 

Colos Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural Reuniões, Almoços Convívios, Bailes, etc. 

Vale de Santiago Org. sem fins lucrativos Outro Reuniões, Festas convívios 

Sabóia Org. sem fins lucrativos Outro Sala de convívio 

São Martinho das Amoreiras Org. sem fins lucrativos Polivalente Serviços gerais, espaço demonstrativo, etc. 

Vila Nova de Milfontes Org. sem fins lucrativos Outro Teatro 

Sabóia Org. sem fins lucrativos Outro 
Workshops, bailes, reuniões, exposições, 
desporto, etc. 

Boavista dos Pinheiros Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural   

São Luís Org. sem fins lucrativos     

São Luís Org. sem fins lucrativos Polivalente   

São Salvador e Santa Maria Org. sem fins lucrativos Polivalente   

São Teotónio Org. sem fins lucrativos     

São Teotónio Org. sem fins lucrativos Centro Sociocultural   

Santa Clara-a-Velha Org. sem fins lucrativos Outro   
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Existem ainda em Odemira, à data de 2021, 3 bens imóveis culturais, segundo os dados do INE, 

classificados como monumentos. 2 dos quais são imóveis de interesse público e um imóvel de interesse municipal. 

 

4.7.5 Equipamentos Sociais 

Odemira beneficia, também, de uma rede de equipamentos sociais, especialmente com propriedade e 

gestão por parte de organizações sem fins lucrativos presentes em 11 das 13 freguesias do município. Dos 20 

equipamentos sociais existentes, 14 são direcionados para a população idosa, fundamentalmente devido às 

características demográficas do município, 5 para infância e juventude e 1 de reabilitação e integração de pessoas 

com deficiência. As valências existentes são de espaços sénior, centros de dia, serviços de apoio domiciliário a 

idosos, lares, creches, Atividades dos Tempos Livres (ATL) entre outros. 

 

Quadro 35. Equipamentos sociais existentes no município de Odemira, por atuação e valências (Dados cedidos pela 

Câmara Municipal de Odemira). 

Freguesia Área de atuação Valências 

Santa Clara-a-Velha População Idosa Centro de Convívio / Espaço Sénior 

Vale Santiago População Idosa Centro de Convívio / Espaço Sénior 
Vila Nova de 
Milfontes População Idosa Centro de Convívio / Espaço Sénior 

Relíquias População Idosa 
Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário 

São Luís População Idosa 
Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Vila Nova de 
Milfontes População Idosa 

Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário 

São Teotónio População Idosa 
Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário 

São Martinho das 
Amoreiras População Idosa 

Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário/ Lar 

São Teotónio População Idosa 
Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário/ Lar 

Sabóia População Idosa 
Centro de Dia/ Serviço de Apoio 
Domiciliário/ Lar 

São Teotónio Infância e Juventude Creche 
Vila Nova de 
Milfontes Infância e Juventude Creche 
Boavista dos 
Pinheiros Infância e Juventude Creche 
São Salvador e 
Santa Maria Infância e Juventude Creche/ Jardim de infância/ ATL 
Boavista dos 
Pinheiros Infância e Juventude Jardim de infância/ ATL 
São Salvador e 
Santa Maria População Idosa Lar 

Colos População Idosa Serviço de Apoio Domiciliário 
São Salvador e 
Santa Maria População Idosa Serviço de Apoio Domiciliário/ Lar 

São Salvador e 
Santa Maria 

Reabilitação e Integração de pessoas com deficiência 

Serviço de Apoio Domiciliário/ 
Centro de Atividades Ocupacionais/ 
Intervenção Precoce na 
Infância/Centro de Recursos para a 
Inclusão 

São Salvador e Reabilitação e População Idosa Unidade de cuidados Continuados 
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Santa Maria 

 

4.7.6 Equipamentos de Turismo 

O turismo em Odemira assume uma importância muito grande na economia local, para tal o município 

dispõe de equipamentos criados exclusivamente para este setor. Estes equipamentos de turismo providenciam 

serviços de informação turística técnica e generalista, ponto de apoio a turistas e loja de turismo. Ao todo, existem 5 

postos de turismo no município de Odemira, nomeadamente na sede de município, na freguesia de São Salvador e 

Santa Maria, em Vila Nova de Milfontes, em Longueira/Almograve, São Teotónio (Zambujeira do Mar) e no interior 

em Santa Clara-a-Velha. 

A Rota vicentina integra 750km de trilhos pedestres e mais de 1000km de percursos BTT, em que uma grande parte 

se encontra em território municipal. É ainda em Odemira onde se encontra ainda o principal núcleo da rede de 

infraestruturas de apoio aos ciclistas na rota vicentina. Adicionalmente existem percursos interpretativos e percursos 

circulares e ainda, o Centro de Interpretação dos Charcos Temporários Mediterrânicos do Sudoeste Alentejano, 

localizado no sítio das Pousadas Velhas, a norte de Vila Nova de Milfontes. 

4.7.7 Equipamentos de Segurança e Proteção Civil 

Em Odemira, existem ainda dois corpos de bombeiros: um em São Salvador e Santa Maria, na sede de 

município, e outro em Vila Nova de Milfontes. Estes corpos são associações humanitárias de bombeiros voluntários, 

sendo importante referir que um corpo de bombeiros é uma unidade operacional tecnicamente organizada, 

preparada e equipada para o cabal exercício de várias missões como o combate a incêndios, socorro às populações 

em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou 

calamidades, socorro a náufragos e buscas subaquáticas. Adicionalmente ainda fazem socorro e transporte de 

sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, a prevenção contra incêndios em edifícios públicos, casas 

de espetáculos e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as normas em vigor, 

nomeadamente durante a realização de eventos com aglomeração de público. Fazem, ainda, a emissão, nos termos 

da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros, 

colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem 

cometidas e, por fim, ainda o exercício de atividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios da 

prevenção contra o risco de incêndio e outros acidentes domésticos. Participam também noutras ações para as 

quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins específicos. 

As 2 corporações de bombeiros de Odemira dispunham, em 2020, de 89 operacionais, número que tem 

vindo a diminuir desde 2005, estando desde 2017 igual ao número de bombeiros existentes em 1999. As flutuações 

no número de operacionais, por serem de cariz humanitário e voluntário, podem ser atribuídas a vários fatores como 

condições naturais adversas que aumentem a necessidade de expandir o número de operacionais para dar resposta 

às emergências no município. 
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Figura 55. Evolução do número de bombeiros presentes nos corpos do município de Odemira entre 1999 e 2020 

(Fonte: INE - Inquérito às entidades detentoras de corpos de bombeiros). 

 
Os equipamentos de segurança, nomeadamente policiamento, estão a cargo da Guarda Nacional 

Republicana (GNR). Os postos territoriais da GNR distribuem-se pelos principais centros urbanos do território. Ao 

todo, existem 6 postos territoriais da GNR, 1 na sede de Município em São Salvador e Santa Maria, 1 em Vila Nova 

de Milfontes, 1 em São Teotónio e ainda existem postos em Colos, São Luís e Sabóia, que fazem o patrulhamento e 

garantem a segurança no território, repartindo-se de forma uniforme. Existe ainda na freguesia de São Teotónio, na 

localidade de Zambujeira do Mar, uma unidade de controlo costeiro da GNR. Em matérias de controlo costeiro, 

surge também a Capitania de Sines.  

Dada a dimensão do território, os postos territoriais existentes ficam encarregues de policiamento de uma 

grande área que, por vezes, o esforço é mitigado com a interajuda entre os postos, com reposicionamento de 

efetivos de forma garantir a segurança de um território tão amplo. 

4.7.8 Outros Equipamentos 

O município de Odemira dispõe ainda do Balcão Único, que é uma das medidas desenvolvidas no âmbito 

do Projeto de Simplificação Administrativa. Implementado em 2010, o Balcão Único tem por objetivo melhorar as 

condições de atendimento, reunir num único espaço de atendimento presencial todo o atendimento administrativo, 

reduzir os custos e a morosidade no relacionamento entre os munícipes e as empresas e o município, tornando-os 

serviços municipais mais eficientes. O Balcão Único presta serviços nas várias áreas de atuação da autarquia, 

desde urbanismo e edificação, atividades económicas, águas e resíduos, rede viária, toponímia, cemitérios, 

educação e ação social, juventude, cultura e desporto. É possível, também, efetuar o agendamento de atendimento 

técnico e com o executivo municipal.   

Com o objetivo de descentralizar o atendimento municipal, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços 

municipais, o município dispõe de 4 BU Kiosk, estes que se situam nas localidades de Colos, São Teotónio, Sabóia 

e Vila Nova de Milfontes, cujas localizações escolhidas correspondem aos quadrantes, Sudoeste, Sudeste, nordeste 

e noroeste, cada um destes servindo e aproximando os serviços autárquicos das populações. 

Em Odemira existem ainda 36 parques infantis e 13 praças de táxis, em que São Teotónio, Boavista dos 

Pinheiros e Longueira/Almograve são as freguesias com mais parques infantis, e Relíquias e Luzianes-Gare com 

apenas 1 parque infantil, fruto de uma dinâmica demográfica mais pujante no litoral. Praças de táxis podem ser 
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encontradas em praticamente todas as sedes de freguesia, com exceção de Vale de Santiago e Boavista dos 

Pinheiros. 

 

Quadro 36. Parques infantis e praças de táxis por freguesia no município de Odemira (Dados cedidos pela Câmara 

Municipal de Odemira). 

Freguesia Parque Infantil Praça de Táxis 

Boavista dos Pinheiros 4 0 

Colos 2 1 

Longueira/Almograve 4 1 

Luzianes-Gare 1 1 

Relíquias 1 1 

São Luís 2 1 

São Martinho das Amoreiras 3 1 

São Salvador Santa Maria 3 1 

São Teotónio 7 2 

Sabóia 2 1 

Santa Clara-a-Velha 2 2 

Vale de Santiago 2 0 

Vila Nova de Milfontes 3 1 

4.7. Caracterização e dinâmicas do acesso a infraestruturas e equipamentos 

O acesso da população a infraestruturas e equipamentos, por ser um importante conjunto de indicadores 

do planeamento local, é sintetizado no quadro seguinte e está dividido em: abastecimento e tratamento de água e 

drenagem e tratamento de águas residuais, recolha e valorização de RSU, rede viária, energia e equipamentos. 

 

Quadro 37. Síntese dos indicadores de acesso a infraestruturas e equipamentos para o município de Odemira. 

Abastecimento e 
tratamento de água 
e drenagem e 
tratamento de águas 
residuais. 

Aumentar a percentagem da população 
servida por sistema público de 
abastecimento domiciliário de água 

Apesar de se registarem aumentos no número de 
alojamentos com sistema de abastecimento de 
água, Odemira tem valores abaixo dos territórios 
onde se insere, no entanto, este valor refere-se 
ao total de alojamentos, visto que em 2011, 
94,55% dos alojamentos familiares ocupados 
beneficiavam de água canalizada, um aumento 
significativo face a 2001. 

Construir e reabilitar infraestruturas de 
abastecimento 

Durante a vigência do PDM foram construídas 14 
estações de tratamento de água, 5 instalações de 
tratamento e 22 reservatórios. 

Melhorar a qualidade da água Entre 2004 e 2020 a percentagem de água segura 
aumentou substancialmente, de 77,6 para 97,5%. 

Aumentar a percentagem da população 
servida por sistema público de 
drenagem e tratamento de águas 
residuais.  

Apesar do aumento face à data de elaboração do 
PDM, Odemira tem 66% dos alojamentos servidos 
por sistemas de drenagem de águas residuais, 
abaixo do registado no Alentejo, Alentejo Litoral e 
a nível nacional. No entanto, este valor refere se 
ao total de alojamento existente, o valor para os 
alojamentos ocupados, o acesso a esgoto era de 
95,5% em 2011, um aumento de 8% face a 2001. 
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Construir e reabilitar infraestruturas de 
tratamento de águas residuais  

Durante a vigência do PDM foram construídas 20 
ETAR. 

Recolha e 
valorização de RSU 

Qualificar o sistema de recolha de RSU Foi construído o aterro sanitário do Alentejo 
Litoral que entrou em funcionamento no ano 
2000 e uma estação de transferência. 

Recolha e valorização de resíduos Em Odemira recolhem mais resíduos por 
habitante do que a nível regional e nacional. A 
recolha indiferenciada continua a ser a norma, 
porém, tem existido progressos no sentido do 
aumento da recolha seletiva que, entre 2015 e 
2020, aumentou de 8,64 para 13,10%. 

Rede Viária Aumentar a rede viária municipal Odemira possui ainda 314km de estradas e 
caminhos municipais pavimentados. A rede viária 
no concelho de Odemira apresenta características 
diversas, pois, no interior oferece traçados em 
geral sinuosos, perfis transversais reduzidos e 
deficientes condições de pavimentação.  

Criar ligações ao resto do território Odemira não possui grandes vias nacionais de 
acesso, sendo servido no acesso exterior pelas 
estradas nacionais 120 (Lisboa – Lagos) e 263 
(Beja-Odemira), o IP1 é acessível por Ourique e a 
autoestrada só tem uma saída assinalada para 
Odemira, também em Ourique, se bem que a 
saída preferencial Norte/sul seja por Grândola ou 
Aljustrel. 

Construção do IC4 (46km no concelho)  A Declaração n.º 44/2020, de 22 de abril, veio 
declarar a caducidade da zona de servidão non 
aedificandi do IC 4 - Sines/Lagos 

Energia Eletrificar o município e levar energia à 
população 

Desde a entrada em vigor do PDM, tem existido 
um aumento no número de consumidores de 
energia elétrica da rede, que indica um aumento 
de conexões. 

Equipamentos Equipamentos escolares Tem existido, por razões demográficas, o fecho de 
escolas primárias e jardins de infância. 

Equipamentos de apoio à 3ª idade Existem em Odemira centros de convívio e 
espaços sénior, centros de dia com serviço de 
apoio sénior. Foi ainda construída a unidade de 
cuidados continuados de Odemira. 

Equipamentos de saúde  O acesso a médicos e enfermeiros é bastante 
inferior do que nos territórios onde se insere o 
município de Odemira, impactando o acesso aos 
equipamentos de saúde, tem-se registado uma 
melhoria insuficiente nestes indicadores. 

Equipamentos de desporto Existe uma boa distribuição dos equipamentos 
desportivos pelo município, estando presentes 
em todas as freguesias e aglomerados urbanos. 

Infância e juventude O acesso a equipamentos de infância e juventude 
está dependente das escolas organizarem ATL ou 
de organizações privadas que se concentram no 
litoral e na sede de município. Existem ainda 36 
parques infantis distribuídos pelo município. 

Equipamentos culturais Os principais aglomerados urbanos contam com 
equipamentos geridos por organizações e 
associações que asseguram alguns serviços 
culturais. Apenas em São Salvador e Santa Maria 
existem equipamentos culturais públicos (a 
biblioteca municipal e o cineteatro). 
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Equipamentos turísticos Foram concretizados no município de Odemira 6 
postos turísticos nas áreas de maior procura de 
forma a fornecer os serviços necessários à 
atividade e aos turistas. 

Segurança e proteção civil Existem em Odemira duas corporações de 
bombeiros, o número de bombeiros mantém-se 
igual em 2017 e 2020 com 89 bombeiros, o maior 
número de bombeiros ao serviço das corporações 
no ano de 2005, foi de 138 operacionais.  
Existem 6 postos territoriais da GNR em Odemira 
que são responsáveis pelo patrulhamento do 
município.  
Em matérias de controlo costeiro existe uma 
unidade de controlo costeiro da GNR na 
Zambujeira do Mar. 

Equipamentos administrativos Odemira dispõe para além da Câmara Municipal, 
quatro Kiosk do Balcão Único, implementado para 
aproximar das populações os serviços municipais. 

 

4.9 Ocupação do Território 

A ocupação do território no município e Odemira apresenta características de um município 

predominantemente rural. A Carta de Ocupação do Solo de 2018 (COS 2018 da DGT) permite fazer uma análise da 

ocupação do território. A mancha florestal, a ocupação do solo mais expressiva no município, encontra-se presente 

em todas as suas freguesias, à exceção das áreas agrícolas do litoral, no Perímetro de Rega do Mira. Quanto ao 

nordeste, apresenta uma malha alternada entre as superfícies agroflorestais, a floresta, os espaços agrícolas e as 

pastagens. O interior centro, Sul e este no município apresenta as maiores manchas florestais contínuas, sendo 

interrompidas, ocasionalmente, pelas pastagens, agricultura e superfícies agroflorestais. As maiores manchas 

artificializadas localizam-se próximo à sede do município com a Vila de Odemira e Boavista dos Pinheiros, Vila Nova 

de Milfontes e São Teotónio. 
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Figura 56. Mapa de ocupação do solo no município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do Território - Carta de 

Ocupação do Solo (COS), 2018). 

A ocupação dada aos espaços não é estática e evolui no tempo e no espaço. Analisaram-se os 

diferenciais de área entre as diferentes classes da Carta de Ocupação do Solo da Direção-Geral do Território para 

Odemira entre os anos de 2007 e 2018. Esta trata-se, em algumas classes, de uma comparação grosseira dado que 

a COS contém, por motivos inerentes à sua realização, imprecisões temáticas, e também pela alteração no caderno 

de encargos da COS que resultou em alterações nas classes, às quais se teve de proceder a uma conversão, o que 

pode gerar diferenças.  

Os territórios artificializados que se mantiveram coerentes nos cadernos de encargos da COS entre os 

dois períodos, aumentaram em área entre 2007 e 2018, com um crescimento de 26,5% da área ocupada por esta 

em 2007. As ocupações agrícolas, pastagens e superfícies agroflorestais registam variações baixas, podendo ser 

causadas por diferenças metodológicas. As áreas florestais aumentaram 2,5%, valor que, apesar de baixo em 

termos percentuais, representa mais 2605,5ha de floresta no município de Odemira. Os matos registam uma 

diminuição de 16%, podendo esta se dever a diferenças metodológicas na delimitação das suas áreas, mas também 

um decréscimo real no território desta classe. O espaço descoberto mantém-se igual e as zonas húmidas do 

município de Odemira registam um acréscimo de 11,2%. As massas de água superficiais registaram, igualmente, 

um aumento de 3,3% na área ocupada no município de Odemira, devido, sobretudo, à construção de represas e 

pequenos lagos artificiais. 
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Quadro 38. Classes de espaço (COS), área (ha) ocupada em 2007 e 2018 e respetiva variação (Fonte: Direção-Geral 

do Território – COS, 2018). 

  Área (ha) Variação 

Classes (Carta de Ocupação do Solo) 2007 2018 (%) 

Territórios artificializados 1175,4 1487,4 26,5 

Agricultura 26081,9 26058,5 -0,1 

Pastagens 21162,8 20815,9 -1,6 

Superfícies agroflorestais 12298,8 12222,8 -0,6 

Florestas 94275,1 96640,7 2,5 

Matos 14536,3 12212,4 -16,0 

Espaços descobertos ou com pouca vegetação 383,4 383,2 0,0 

Zonas húmidas 274,6 305,5 11,2 

Massas de água superficiais 1871,9 1933,9 3,3 

 
Para 2018, as áreas artificializadas no município de Odemira ocupam 0,9% do total do território e estão, na 

sua maioria, inseridas nos perímetros urbanos existentes ou aglomerados rurais. Nas áreas artificializadas 

predomina o tecido edificado, sendo o tecido edificado contínuo o que ocupa maior área, seguido do tecido edificado 

descontínuo, o que indica a existência de um certo grau de consolidação urbana, havendo ainda espaço para 

melhorar neste sentido dado que o tecido edificado descontínuo esparso ainda assume alguma relevância. Pelas 

características rurais do território, é de notar que as instalações agrícolas compõem 14,3% do total das áreas 

artificializadas no município. Por fim, no capítulo do turismo, os parques de campismo, equipamentos de lazer e 

outros equipamentos e instalações turísticas representam, aproximadamente, 15,2% dos territórios artificializados. 

 

Quadro 39. Classes de ocupação do solo em áreas artificializadas do município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do 

Território - COS, 2018). 

Ocupação do solo Área (ha) % 

Tecido edificado contínuo 338,7 22,8 

Tecido edificado descontínuo 303,8 20,4 

Tecido edificado descontínuo esparso 211,8 14,2 

Espaços vazios sem construção 1,3 0,1 

Indústria 27,6 1,9 

Comércio 16,3 1,1 

Instalações agrícolas 213,0 14,3 

Infraestruturas para abastecimento de água 10,3 0,7 

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 6,1 0,4 

Rede viária e espaços associados 9,7 0,7 

Rede ferroviária e espaços associados 19,3 1,3 

Pedreiras 23,2 1,6 

Lixeiras e Sucatas 1,3 0,1 

Áreas em construção 43,8 2,9 

Instalações desportivas 24,6 1,7 

Parques de campismo 104,8 7,0 

Equipamentos de lazer 43,9 3,0 

Equipamentos culturais 1,1 0,1 

Cemitérios 8,3 0,6 
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Outros equipamentos e instalações turísticas 76,8 5,2 

Parques e jardins 1,6 0,1 

    % (Total) 

Total (Áreas Artificializadas) 1487,4 0,9 

Total Município 172060,2   

 

A agricultura tem, também, uma grande importância no município de Odemira, refletindo-se na ocupação 

do solo, em que esta classe ocupa 15,1% do território. A ocupação agrícola com maior importância são as culturas 

temporárias de sequeiro e regadio, sendo a primeira mais praticada no interior do município, distanciada das 

infraestruturas de rega. Já no litoral, nomeadamente no Perímetro de Rega do Mira, encontram-se, 

predominantemente, as culturas temporárias de regadio. Com menor expressão, mas de relativa importância, os 

olivais permanecem um pouco dispersos pelo território, com alguma concentração na freguesia de São Luís, 

enquanto a agricultura protegida e viveiros, que é sobretudo encontrada no litoral no Perímetro de Rega do Mira, 

com 1535ha em 2018, perfazia 5,9% do total das áreas agrícolas do município. 

 

Quadro 40. Classes de ocupação do solo em áreas agrícolas do município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do 

Território, COS, 2018). 

Ocupação do solo Área (ha) % 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 19829,9 76,1 

Arrozais 484,5 1,9 

Vinhas 206,3 0,8 

Pomares 612,6 2,4 

Olivais 1438,7 5,5 

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a vinha 2,3 0,0 

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a pomar 1,8 0,0 

Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival 555,5 2,1 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 1120,5 4,3 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 271,0 1,0 

Agricultura protegida e viveiros 1535,6 5,9 

Total (Áreas Agrícolas) 26058,5 15,1 

Total Município 172060,2   

 

A ocupação florestal é a classe predominante no município, segundo a COS 2018, 56,2% do total do 

território. Desta ocupação, mais de metade (57,8%) são florestas de sobreiro, características da região onde o 

município se insere. Ocupando 33% do coberto florestal do município, existem florestas de eucalipto, este utilizado, 

sobretudo, para o abate e produção de celulose para papel. Os demais cobertos florestais assumem importâncias 

menores na mancha florestal e encontram-se dispersos pelo território. 

 

 

 

 

Quadro 41. Classes de ocupação do solo em áreas florestais do município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do 

Território, COS, 2018). 
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Ocupação do solo Área (ha) % 

Florestas de sobreiro 55877,4 57,8 

Florestas de azinheira 1949,5 2,0 

Florestas de eucalipto 31844,1 33,0 

Florestas de espécies invasoras 201,5 0,2 

Florestas de outras folhosas 1258,3 1,3 

Florestas de pinheiro-bravo 2680,8 2,8 

Florestas de pinheiro-manso 2767,9 2,9 

Florestas de outras resinosas 61,2 0,1 

    % (Total) 

Total (Florestal) 96640,7 56,2 

Total Município 172060,2   

 
Das restantes ocupações do território, destacam-se as pastagens, também estas dispersas pelo território 

do município, ocupando 20815,9ha, ou 12,1% do total da superfície do município, sendo, na sua maioria, pastagens 

melhoradas. Igualmente dispersos pelo território, encontram-se os matos, com 7,1% da superfície ocupada. Já as 

superfícies agroflorestais também podem ser encontradas de uma forma algo dispersa, sendo compostas, 

maioritariamente, por SAF de sobreiro. As restantes ocupações ocupam apenas 1,5% do total do território do 

município.  

 
Quadro 42. Classes de ocupação do solo em pastagens, superfícies agroflorestais, matos, espaços descobertos, áreas 

húmidas e corpos de água do município de Odemira (Fonte: Direção-Geral do Território, COS, 2018). 

Ocupação do solo Área (ha) % 

Pastagens 20815,9 12,1 

Superfícies Agroflorestais 12222,8 7,1 

Matos 12212,4 7,1 

Espaços descobertos ou com vegetação esparsa 383,2 0,2 

Áreas Húmidas 305,5 0,2 

Corpos de Água 1913,0 1,1 

Total Município 172060,2   

 
De acordo com o Regulamento do PDM em vigor, o território do município está dividido em três grandes 

faixas: faixa litoral, faixa central e faixa interior, estabelecendo as seguintes áreas e classes de espaços:  

a) Aglomerados Populacionais;  

b) Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica;  

c) Áreas para Equipamentos e Infraestruturas; 

d) Áreas Afetas às Albufeiras de Águas Públicas;  

e) Espaços Turísticos;  

f) Espaços Agrícolas (RAN); 

g) Espaços de Proteção e Valorização Ambiental (REN);  

h) Espaços agrosilvopastoris. 

Os limites das faixas, áreas e classes de espaços a que se referem as alíneas anteriores são os 

constantes na Planta de Ordenamento (1/25.000) e Plantas de Ordenamento dos Aglomerados (1/5.000). 
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4.9.1 Espaço Urbano 

O PDM considera aglomerados urbanos, os espaços urbanos e urbanizáveis, consolidados ou em 

processo de consolidação, que dispõem de níveis mais elevados de infraestruturação e de equipamentos. Os 

aglomerados urbanos foram classificados em três categorias, consoante a sua localização no território, população, 

acessibilidades e funções centrais:  

a) Categoria I — Odemira, São Teotónio, São Luís, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar e 

Almograve;  

b) Categoria II — Amoreiras-Gare; Bicos; Boavista dos Pinheiros; Colos; Luzianes-Gare; Pereiras-Gare; 

Portas do Transval; Relíquias; Sabóia; Santa Clara-a-Velha; São Martinho das Amoreiras; Vale de 

Santiago;  

c) Categoria III — Algoceira, Azenha do Mar, São Miguel, Baiona, Brejão, Cavaleiro, Cruzamento do 

Almograve, Fataca, Longueira e Malavado. 

A Lei n.º 31/2014 define solo urbano como aquele que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado 

e, como tal afeto em plano territorial à urbanização. Classes de espaço estão previstas para cada aglomerado em 

Odemira. Segundo presente nas cartas de ordenamento do PDMO, para os aglomerados urbanos existem 7 classes 

de espaço: o Núcleo Antigo (NA), Áreas Consolidadas (AC), Áreas a Consolidar (AaC), equipamentos, verde 

urbano, espaços industriais e espaços urbanizáveis. A categoria de espaços urbanizáveis virá a ser eliminada, 

instituindo-se na qualificação no novo sistema de classificação do solo, em solo urbano e solo rústico (DL n.º 

80/2015 de 14-05 – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial). 

O PDM, na sua redação atual, define os Núcleos Antigos (NA), Áreas Consolidadas (AC), Áreas a 

Consolidar (AaC), Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), Zonas de Expansão (ZE), Espaços Industriais e os 

Espaços Verdes. 

Núcleos Antigos — São espaços urbanos cujas características são importantes para a identidade do 

aglomerado e que têm um interesse patrimonial pelo ambiente urbano que criam.  

Áreas Consolidadas — São espaços urbanos que, não tendo na totalidade carácter patrimonial, têm um 

tecido predominantemente consistente onde é possível a construção lote a lote ou através do loteamento urbano. 

Áreas a Consolidar — São espaços urbanos pouco edificados e com uma malha urbana insuficientemente 

definida, que deverão sujeitar-se a Planos de Pormenor e ou Projetos de Loteamento.  

Áreas Urbanas de Génese Ilegal — São espaços urbanos, que foram objeto de operações físicas de 

parcelamento ilegal, com o intuito de se destinarem à construção, tal como definidos na Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, na sua atual redação.  

Os Espaços Urbanizáveis (Zonas de Expansão - ZE) - São áreas de expansão urbana que podem vir a 

adquirir as características dos espaços urbanos, mediante a sua infraestruturação programada.  

Os Espaços Industriais - Destinam-se predominantemente à localização de indústrias transformadoras e 

unidades de armazenagem, embora se admita a utilização para outros usos, nomeadamente para o exercício de 

comércio por grosso, serviços de apoio e equipamentos anexos.  

Os Espaços Verdes Urbanos - São espaços caracterizados pela elevada qualidade e ou densidade do seu 

revestimento vegetal, organizados numa estrutura verde de forma a desempenharem funções de composição e 

proteção ambiental e eventualmente a acolherem atividades de recreio e lazer públicos. Estão também incluídos 

nesta classe de espaço os parques de campismo existentes. 
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4.9.2 Espaço Rústico 

DL n.º 80/2015, de 14 de Maio que aprova o RJIGT define solo rústico como aquele que, pela sua 

reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação, à 

valorização e à exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos energéticos, assim como o 

que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, recreio e lazer ou à proteção de riscos, ainda que seja 

ocupado por infraestruturas, e aquele que não seja classificado como urbano. 

O Artigo 74.º do RJIGT define a qualificação do uso solo rústico, com respeito pela sua classificação, o 

conteúdo do seu aproveitamento, por referência às potencialidades de desenvolvimento do território, fixando os 

respetivos usos dominantes e, quando admissível, a edificabilidade. A qualificação do solo rústico processa-se 

através da integração em categorias, designadamente as seguintes: 

a) Espaços agrícolas ou florestais; 

b) Espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos; 

c) Espaços afetos a atividades industriais diretamente ligadas às utilizações referidas nas alíneas 

anteriores; 

d) Espaços naturais e de valor cultural e paisagístico; 

e) Espaços destinados a infraestruturas ou a outros tipos de ocupação humana, como o turismo, que 

não impliquem a classificação como solo urbano, designadamente permitindo usos múltiplos em 

atividades compatíveis com espaços agrícolas, florestais ou naturais. 

A definição dos usos dominantes referida no n.º 1, bem como das categorias relativas ao solo urbano e 

rústico, obedece a critérios uniformes, aplicáveis a todo o território nacional. 

À data da entrada em vigor do PDM de Odemira não existia materializada esta definição de espaço 

rústico, no entanto ocupam estes espaços as categorias de espaços agrícolas, espaços de proteção e valorização 

ambiental, espaços agrosilvopastoris, áreas afetas às albufeiras de águas publicas, espaços turísticos, áreas para 

equipamentos e infraestruturas e Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica.  

Existem, em Odemira, 106 povoamentos rurais que correspondem aos aglomerados rurais, conforme o 

definido no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo e, com funções residenciais e de apoio a 

atividades localizadas em solo rústico. 

Os espaços agrícolas identificados nas cartas à escala 1/25.000 na Planta de Ordenamento pelo PDM em 

vigor identificam as áreas afetas à Reserva Agrícola Nacional (REN). 

As zonas afetas aos espaços agrícolas são constituídas pelas seguintes classes de solo representadas na 

carta de capacidade de uso do solo:  

a) Solos de capacidade de uso A e B e da subclasse Ch;  

b) Os solos de toda a classe C nas freguesias onde não existem solos das classes A e B;  

c) As áreas beneficiadas pelos aproveitamentos hidroagrícolas do Mira, Campilhas e Corte Brique; e as 

áreas a beneficiar pelos aproveitamentos hidroagrícolas projetados de Ribeira de Gema e Água 

Branca;  

d) Outros solos já integrados nesta classe de espaço.  
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No município de Odemira, no PDM em vigor, encontram-se classificados 31212,64ha como espaços 

agrícolas, o que corresponde a, aproximadamente, 18,1% do território municipal. A mancha mais expressiva situa-

se na faixa litoral, onde se localiza, também, o Perímetro de Rega do Mira, que na sua dimensão atual não se 

encontra na totalidade abrangido pela classe de espaços agrícolas. O nordeste do município também conta com 

uma importante área de espaços agrícolas, já que no restante município estas áreas estão mais esparsas, estando 

localizadas, sobretudo, em margens de cursos de água. 

 
Figura 57. Distribuição espacial das áreas classificadas no PDM como espaços agrícolas (RAN) (Dados do plano 

diretor municipal – CMO). 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), no município de Odemira, nas cartas à escala 1/25.000, na Planta 

de Ordenamento identifica, os Espaços de Valorização e Proteção Ambiental (EPVA), na qual são consideradas 4 

subzonas:  

Os Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 1, constituídos por: 

a) Praias, dunas e falésias; faixa ao longo de toda a costa marítima cuja largura é limitada pela linha de 

máxima preia-mar de águas-vivas equinociais e a batimétrica dos 30 metros;  

b) Estuário do Rio Mira e da Ribeira de Seixe;  

c) Leitos normais dos cursos de água, zonas de galerias e faixas amortecedoras, além das suas 

margens naturais;  

d) Albufeira de Santa Clara e respetiva faixa de proteção;  
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e) Encostas com declives superiores a 25% na planície litoral, na planície da Ribeira de Campilhas e na 

zona de transição litoral/interior.  

Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 2, constituídos por: 

a) Encostas com declives superiores a 25% nos Estuários do rio Mira e da Ribeira de Seixe;  

b) Zonas de transição entre as dunas e falésias, incluídas nos Espaços de Proteção e Valorização 

Ambiental 1 e os Espaços Agrícolas, na zona costeira e planície litoral.  

Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 3, constituídos por;  

a) Encostas com declives superiores a 25% nas serras do Cercal/São Luís e Brejoeira e, zona da 

Barragem de Santa Clara.  

b) Zonas de máxima infiltração;  

c) Cabeceiras dos cursos de água, localizadas na Bacia Hidrográfica da Albufeira de Santa Clara; 

d) Cabeceiras do rio Mira e das Ribeiras de Seixe, Vale de Gomes, Seissal, João Pais e Gema. 

Os Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 4 são constituídos pelas encostas com declives 

superiores a 35%, não pertencentes aos EPVA 1,2 e 3. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, a REN ou Espaços de Valorização e Proteção Ambiental cobrem um 

total aproximado de 91904,82ha, o que representa, sensivelmente, 53,4% do território municipal. É verificada uma 

discrepância entre a delimitação da cartografia da REN (publicada em autonomia em relação ao PDM) e os EPVA 

da cartografia do PDM. 

A maior mancha corresponde aos Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 4, com uma área total 

aproximada de 36547,49ha, que se encontra, maioritariamente, no interior Sul do município, caracterizado pelo seu 

relevo mais acidentado. 

Os EPVA 1 ocorrem, sobretudo, nos leitos e margens dos cursos de água, na orla costeira e englobam, 

também, a Albufeira de Santa Clara e a sua faixa de proteção, abrangem um total de 34436,63ha. Os EPVA 2 

encontram-se a jusante do rio Mira e nas suas margens, representando a maior mancha desta classe. Estão 

localizados no litoral da freguesia de Longueira/Almograve e uma pequena mancha próximo à foz da Ribeira de 

Seixe. Por fim, as áreas a Norte da Albufeira de Santa Clara cujos cursos de água lá desaguam, as cabeceiras de 

rios e ribeiras importantes e as zonas de máxima infiltração compõem os EPVA 3, com 16544,39ha. 
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Figura 58. Distribuição espacial das áreas classificadas no PDM como Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 

1,2,3 e 4 (REN) (Dados do plano diretor municipal – CMO). 

 
Os espaços agrosilvopastoris encontram-se identificados no PDM nas cartas à escala 1/25.000 da Planta 

de Ordenamento. As zonas afetas aos espaços agrosilvopastoris correspondem às áreas exteriores aos perímetros 

urbanos dos aglomerados populacionais, não estando integradas nas áreas afetas às albufeiras de águas públicas, 

Espaços Agrícolas e Espaços de Proteção e Valorização Ambiental. No fundo, correspondem a áreas de baixa a 

muito baixa fertilidade do solo, sem especiais problemas de erosão e destinam-se, principalmente, à exploração de 

sistemas arvenses, arbóreo-arbustivos de sequeiro ou a usos silvopastoris. São estabelecidas 2 categorias distintas, 

diferenciadas pelas regras de edificabilidade em cada uma delas: 

Categoria I — Define as áreas ocorrentes na faixa litoral do território do município; 

Categoria II — Define as áreas ocorrentes nas faixas central e interior do município. 

No Plano Diretor Municipal em vigor encontram-se afetos a estes espaços, 53941,75ha, a segunda maior 

categoria de espaço no município. A categoria II é a que ocupa a maior porção do território com 47164,43ha, e 

nesta pode ser autorizada a transformação do uso do solo relativa à construção destinada a habitação, pequeno 

comércio, edificações de apoio à atividade agrícola, agropecuária e florestal e empreendimentos industriais e 

turísticos, de acordo com os condicionamentos previstos no artigo 56.º e, têm ainda um conjunto próprio de 

condições destinadas ao pequeno comércio e empreendimentos industriais (artigo 59 do regulamento do PDM). A 

Categoria I tem condicionantes à edificabilidade distintos da categoria II. Ocupa 6777,33ha na faixa litoral, e 
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obedece às condicionantes existentes presentes no Regulamento do PDM para os espaços agrícolas (artigo 56.º do 

regulamento do PDM). 

 
Figura 59. Distribuição espacial das áreas classificadas no PDM como espaços agrosilvopastoris I e II (Dados do 

plano diretor municipal – CMO). 

 
As Zonas de Proteção das Albufeiras de Santa Clara e Corte Brique encontram-se identificadas nas cartas 

à escala 1/25.000 da Planta de Ordenamento, estando em vigor o Plano de Ordenamento da Albufeira de Santa 

Clara, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2007 de 21 de dezembro. Estas áreas encontram-

se incluídas nos Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 1. 

Existem ainda identificadas zonas de proteção de futuras Albufeiras da Ribeira da Gema e Água Branca 

nas cartas à escala 1/25.000 da Planta de Ordenamento. Para efeitos de delimitação destas áreas, são 

consideradas as seguintes cotas correspondentes ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA) previsto para cada 

uma: Ribeira de Gema: 124m; Água Branca: 77m. Das albufeiras previstas, nenhuma foi concretizada à data da 

elaboração do relatório. 

As Áreas para Equipamentos e Infraestruturas caracterizam-se por serem espaços exteriores aos 

perímetros urbanos delimitados, onde existem ou estão previstas instalações de interesse público e/ ou de utilização 

coletiva. As suas localizações indicativas e preferenciais encontram-se identificadas nas cartas à escala 1/25.000 da 

Planta de Ordenamento. 
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Estas áreas não poderão ter destino diverso do definido no Plano Diretor Municipal, exceto em casos 

devidamente justificados ou quando a câmara municipal tenha suprido essas mesmas necessidades noutro local. 

Nestes casos, a área em questão deverá ser reintegrada nas classes de usos do solo originais. 

 

Consideram-se espaços turísticos as áreas exteriores aos perímetros urbanos, destinadas à expansão da 

atividade urbano-turística e, preferencialmente, à implantação de empreendimentos turísticos nos termos da 

legislação e dos instrumentos de planeamento em vigor. O estatuto destes espaços tem como principal objetivo 

potenciar os recursos naturais vocacionados para o lazer, através da localização criteriosa dos empreendimentos, 

atendendo aos impactos previsíveis nas zonas de maior sensibilidade ecológica.  

 Estão incluídas nestes espaços segundo o PDM em vigor:  

a) O espaço turístico designado por Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Malhão/ Aivados, 

referenciado a título indicativo nas cartas à escala 1:25.000 da Planta de Ordenamento como “Área 

de Desenvolvimento Turístico”,  

b) O espaço turístico situado na margem esquerda do Mira, frente a Vila Nova de Milfontes, designado 

por “Vila Formosa”. 

c) E, por último, os espaços turísticos a serem definidos no Plano de Ordenamento da Albufeira de 

Santa Clara. O Plano de Ordenamento da Albufeira de Santa Clara tem no seu zonamento, desde 

2007, áreas de apoio à utilização do plano de água, infraestrutura turística existente e áreas com 

vocação para instalação de novos empreendimentos turísticos. 

5. GESTÃO DE RISCOS 

A gestão de riscos constitui-se com um dos fins da política publica de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo, presente no Artigo 2º Alínea j) da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio na sua atual redação. O fim é o de 

prevenir riscos coletivos e reduzir os seus efeitos nas pessoas e bens. A gestão de riscos associa-se, então, à 

classificação e qualificação do solo, estando inerente aos solos rústicos destinados à proteção de riscos. Enquadra, 

ainda, a prevenção e redução de riscos coletivos nos objetivos da gestão territorial (Alínea k do Artigo 37º), para o 

âmbito nacional (Artigo 40º), a estabelecer pelos programas setoriais, onde é possível encontrar a prevenção de 

riscos para o âmbito territorial destes programas. Por fim, para o âmbito intermunicipal (Artigo 42º), o programa 

intermunicipal de elaboração facultativa, deve, Alínea 2, assegurar a articulação entre o programa regional e os 

planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal, no caso de áreas que, pela interdependência estrutural ou 

funcional ou pela existência de áreas homogéneas de risco, necessitem de uma ação integrada de planeamento. 

O Regulamento Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial dita que os programas e planos territoriais 

identificam as áreas perigosas e as áreas de risco (Artigo 10º Alínea c). Devem, ao mesmo tempo, identificar os 

programas e planos territoriais e, também, o conjunto dos equipamentos, infraestruturas e sistemas que asseguram 

a segurança, a proteção civil e a prevenção e minimização de riscos (Artigo 11º Alínea 2). O Artigo 13º define que os 

programas e os planos territoriais identificam e delimitam as áreas perigosas e de risco, desenvolvendo-as e 

concretizando-as, no sentido em que identificam os elementos vulneráveis para cada risco e estabelecem as regras 

e as medidas para a prevenção e minimização de riscos, em função da graduação dos níveis de perigosidade e de 

acordo com os critérios a estabelecer pelas entidades responsáveis em razão da matéria. Os planos intermunicipais 
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e municipais devem, ainda, prever mecanismos de incentivo visando prosseguir a minimização de riscos coletivos 

inerentes a acidentes graves ou a catástrofes e de riscos ambientais (Artigo 173º Alínea c). 

O território nacional encontra-se sujeito a diversos riscos de origem natural, tecnológica ou mista, que, 

com maior ou menor probabilidade de ocorrência, apresentam potencial para causar danos às pessoas, animais, 

bens e ambiente. A gestão destes riscos assentou tradicionalmente num aparente monopólio da componente de 

resposta em detrimento da prevenção. Contudo, em linha com o enquadramento internacional vigente, vai-se 

assistindo a uma alteração progressiva do paradigma da gestão de consequências no que toca à gestão do risco, 

isto é, uma transição da resposta para o foco na prevenção. Espelho disso mesmo foi a adoção, em 2017, através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017, de 30 de outubro, da Estratégia Nacional para uma Proteção 

Civil Preventiva (ENPCP), a qual se constituiu como um instrumento de orientação estratégica para a administração 

central e local, no horizonte temporal de 2020, destinado a enfatizar a vertente preventiva da proteção civil. 

São ainda objetivos fundamentais da proteção civil, segundo a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 

27/2006, de 03 de julho, na sua versão atual), a prevenção de riscos coletivos e ocorrências de acidentes graves ou 

de catástrofe deles resultantes e a atenuação dos riscos supramencionados e a limitação dos seus efeitos. A 

atividade da proteção civil exerce-se nos domínios do levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos 

coletivos, análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco, informação e formação das 

populações, visando a sua sensibilização em matéria de autoproteção e colaboração com as autoridades, 

planeamento de soluções de emergência, inventariar os recursos e meios disponíveis, estudo e divulgação de 

formas adequadas de proteção dos edifícios, e previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de 

isolamento de áreas afetadas por riscos. Remetem-se às comissões municipais de proteção civil, adequando à 

realidade e dimensão do município, as competências previstas para as comissões distritais, sendo estas: 

a) Acionar a elaboração, acompanhar a execução e remeter para aprovação pela Comissão Nacional os 

planos distritais de emergência; 

b) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam desenvolvidas 

por agentes públicos; 

c) Por determinação do membro do governo responsável pela área da proteção civil, promover o 

acionamento dos planos, sempre que tal se justifique; 

d) Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que contribuam para a 

eficácia de todos os serviços intervenientes em ações de proteção civil. 

A lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), DL n.º 45/2019, de 01 de 

abril, na sua versão atual, define as atribuições no âmbito do planeamento civil de emergência em matéria de 

previsão e gestão de riscos e planeamento de emergência de proteção civil (Artigo 4º) de forma a promover o 

levantamento, previsão, análise e avaliação dos riscos coletivos de origem natural e tecnológica tais como: sismos, 

maremotos, movimentos de vertente, tempestades, inundações, secas e acidentes nucleares, radioativos, 

biológicos, químicos ou industriais. Elaborando, assim, diretivas operacionais no âmbito do planeamento da 

resposta a emergências relacionadas com riscos naturais e tecnológicos, mediante a criação de uma rede 

automática de avisos à população em dias de elevado risco de incêndio ou de outros riscos para a população, 

informando sobre as atividades de risco e medidas de autoproteção. A promoção de programas, ações e exercícios 

de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, adoção de condutas de autoproteção e realização 

de simulacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais e a monitorização das ações de 
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prevenção desenvolvidas por entidades públicas e privadas no âmbito dos riscos naturais e tecnológicos, são 

elementos importantes na abordagem deste tópico. A ANEPC acompanha as ações internacionais no âmbito das 

alterações climáticas, gestão do risco e proteção civil, adaptando a estratégia nacional de prevenção e resposta 

(Artigo 7º Alínea 2). Ainda define as competências dadas à Direção Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos 

(Artigo 16º), a quem compete, em matéria de riscos:  

a) Promover a avaliação dos riscos naturais e tecnológicos e respetivas vulnerabilidades, em articulação 

com as entidades responsáveis pela monitorização e previsão dos riscos; 

b) Promover a realização de ações de prevenção estrutural, nomeadamente de gestão de combustível e 

de participação em ações de sensibilização; 

c) Organizar o sistema nacional de monitorização e comunicação de risco, de alerta especial e de aviso 

à população, em articulação com o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil; 

d) Assegurar uma rede automática de avisos à população em dias de elevado risco de incêndio, com o 

objetivo da emissão de alertas para proibição do uso do fogo, bem como outras atividades de risco e 

ainda medidas de autoproteção, dirigidas para públicos específicos; 

e) Promover os programas e ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, 

adoção de condutas de autoproteção e realização de simulacros de planos de evacuação, em 

articulação com as autarquias locais; 

f) Coordenar a aplicação em Portugal dos princípios que Norteiam a Estratégia Internacional para 

Redução do Risco de Catástrofes, instituída pelas Nações Unidas. 

A nível de programas e planos de âmbito territorial, a gestão dos riscos naturais é feita a várias escalas em 

Portugal, e está presente nos níveis de planeamento nacional (PNPOT), regional (PROT) e municipal (PMDFCI). Na 

estratégia e modelo territorial do PNPOT isto equivale às vulnerabilidades críticas que condicionem o modelo 

territorial, e considera que que é função do ordenamento do território ponderar a relação entre os perigos naturais e 

os usos e as ocupações do solo que, pela sua natureza, podem induzir preocupações de gestão e a necessidade de 

encetar ações de prevenção e de adaptação que reduzam vulnerabilidades. Para o efeito, o PNPOT apresenta um 

mapeamento que evidencia a relação de territórios suscetíveis a determinados perigos com as intensidades e 

formas de ocupação do solo que neles ocorrem. 

No mapa de vulnerabilidades críticas que condiciona o modelo territorial do PNPOT, estão identificados 

para o território do município de Odemira, as seguintes vulnerabilidades críticas:  

a) Erosão costeira em arribas rochosas em toda a faixa costeira; 

b) Inundação nas margens do rio Mira entre a localidade de Odemira e o estuário; 

c) Perigosidade elevada e muito elevada de incêndio rural, sendo a perigosidade muito elevada a Sul do 

município na área em que inicia a serra de Monchique e interior Sul; 

d) Frequência elevada e muito elevada de ocorrência de seca, sendo que a muito elevada ocorre no 

interior Sudeste do município, onde se encontra a Albufeira de Santa Clara; 

e) Zona de intensidade sísmica 9 na zona litoral do município; 

f) Suscetibilidade à desertificação no Sudeste interior do município. 

Estão identificados no Programa Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), os riscos 

naturais e tecnológicos, dos quais se destacam os decorrentes fenómenos extremos (secas e cheias) e alterações 
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no ciclo hidrológico, o risco de incêndio, o risco de perda de área florestal associado ao nemátodo da madeira do 

pinheiro, tal como outros riscos associados à fitossanidade florestal, o risco sísmico interligado às falhas ativas e o 

risco agregado ao funcionamento de estabelecimentos abrangidos pela Diretiva de Seveso II, e, por fim, ao 

transporte de materiais perigosos (via rodoviária, marítima e ferroviária). 

Quase todo o Alentejo é suscetível ou muito suscetível à desertificação (clima, solo, vegetação e uso do 

solo), na medida em que cerca de três quartos (77%) do território apresenta suscetibilidade à desertificação, sendo 

60% muito suscetível. Isto representa repercussões negativas no território do município de Odemira. A erosão, os 

incêndios florestais, o despovoamento, o agravamento dos efeitos das secas e a debilidade económica são 

expressões evidentes dos níveis de desertificação que afetam a Região Alentejo. Este fenómeno ocorre devido aos 

ecossistemas do território alentejano serem extremamente vulneráveis à sobre-exploração e utilização inapropriada 

do solo e da água. 

No subsistema dos riscos do PROT, também são enumerados os riscos de secas e cheias, as alterações 

ao ciclo hidrológico, o risco de incêndio e o risco sísmico e o risco associado ao transporte de materiais perigosos 

com traduções territoriais e intensidades diferenciadas. 

O risco de inundação por cheias, comum às quatro bacias hidrográficas (Tejo, Guadiana, Sado e Mira) 

deve-se, sobretudo, a precipitações intensas concentradas em curtos espaços de tempo em que a rede hidrográfica 

se mostra incapaz de dar resposta ao escorrimento torrencial. As áreas com maior risco de inundação no município 

de Odemira registam-se na bacia do Mira, em Santana da Serra, Santa Clara, Sabóia e Santa Clara-a-Velha. Existe 

ainda o perigo de inundação de algumas povoações por rutura de barragens, nomeadamente a jusante da 

Barragem de Santa Clara. 

Períodos de seca recorrentes associados a vagas de calor têm vindo a aumentar o risco de incêndio. 

Constata-se a existência de risco de incêndio alto e muito alto na serra do Cercal e na continuidade da serra 

Algarvia. 

As áreas identificadas com elevada perigosidade sísmica correspondem apenas a 7% da região, 

localizando-se, principalmente, no litoral. Os concelhos mais ameaçados são Alcácer do Sal, Grândola e parte de 

Almodôvar, embora Santiago do Cacém, Sines e Odemira também possam ser parcialmente afetados.  

O setor costeiro com risco de erosão, compreendido entre Sines e Odeceixe, abrangendo a linha de costa 

do município de Odemira, apresenta um “baixo risco de erosão”. Aqui, o recuo da linha de costa corresponde ao 

eventual colapso de blocos rochosos proveniente da erosão das arribas alcantiladas. Em nenhum dos setores se 

observam situações que, a curto prazo, coloquem em risco pessoas e bens. Contudo, a edificação nestas áreas 

deve ser interdita e a sua utilização para uso balnear deve ser devidamente ordenada.  

Relativamente ao risco de inundação em consequência da ocorrência de eventuais tsunamis, a orla 

costeira encontra-se numa posição de vulnerabilidade. 

Além da ação antrópica, pode existir um agravamento por fatores externos não controláveis como as 

variações climáticas. Face a esta situação, os diversos níveis de planeamento territorial e setorial e os diferentes 

atores com incidência territorial terão de incorporar orientações e ações concertadas de combate à desertificação, 

designadamente nos domínios de: conservação do solo e da água; fixação de população ativa nos espaços rurais; 

recuperação de áreas degradadas; forte envolvimento das populações na procura e aplicação de soluções. 
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Identificados no Programa Regional de Ordenamento do Território, enumeram-se riscos naturais e 

tecnológicos e respetivos deveres das administrações central e local, incluindo em regime de planeamento e 

ordenamento do território a nível municipal.  

Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos e 

relacionados com os riscos naturais e tecnológicos, competirá às Administrações Central e Local aplicar as 

seguintes normas gerais:  

a) Elaborar um sistema integrado de informação e monitorização dos vários riscos que permita a 

identificação e abordagem de áreas críticas, o acompanhamento da sua dinâmica e o 

estabelecimento de bases de intervenção preventiva, flexível e reativa;  

b) Elaborar ou rever planos de emergência segundo a diretiva para a elaboração dos mesmos, aprovada 

pela Comissão Nacional de Proteção Civil;  

c) Desenvolver um plano de ações de divulgação e sensibilização no domínio da proteção civil, com 

uma forte aposta na educação nos primeiros níveis de escolaridade, com o intuito de melhorar o grau 

de conhecimento, de preparação e de adaptação da população no que respeita aos riscos a que está 

exposta; 

d) A cartografia de riscos naturais e tecnológicos deve ser integrada na carta de condicionantes ou 

ordenamento do respetivos PEOT e PMOT;  

e) Promover uma efetiva articulação entre os planos de emergência de proteção civil e os PDM, 

nomeadamente entre as zonas de risco e as zonas a interditar ou a condicionar. 

Face ao disposto no PROT (Diário da República, 1.ª Série, N.º 148 de 2 de agosto de 2010), caberá aos 

municípios e aos Planos Municipais de Ordenamento do Território incluir, por tipo de risco natural: 

1. Suscetibilidade à desertificação: aos municípios competirá incorporar nos PMOT, 

nomeadamente nos PDM, a estratégia de intervenção local relativa à desertificação e à seca, 

atendendo aos objetivos nacionais de combate à desertificação (Plano de Acão Nacional de 

Combate à Desertificação), adequando, consequentemente, as determinações, condicionantes e 

incentivos destes planos, bem como as suas regras de uso e de ocupação do solo e da sua 

transformação e, ainda, a localização e desenvolvimento de atividades com incidência territorial. 

2. Risco sísmico: competirá às Administrações Central e Local: delimitar e cartografar, nos PMOT, 

as zonas urbanas mais antigas e ou degradadas, principalmente, as que estejam localizadas em 

áreas de maior perigosidade e promover a intervenção, no que diz respeito à sua segurança 

estrutural, de edifícios pré-existentes como hospitais, escolas e outros com importância na 

gestão da emergência (quartéis de bombeiros, instalações da PSP e GNR, Centros Distritais de 

Operações de Socorro, instalações das Forças Armadas e da Cruz Vermelha), que se localizem 

em áreas de perigosidade elevada a moderada, tal como proibir a edificação de hospitais, 

escolas, estruturas de grande concentração populacional e de edifícios afetos à emergência, em 

áreas de perigosidade elevada a moderada e planear as novas áreas urbanas de forma a reduzir 

a vulnerabilidade dos edifícios face às “solicitações sísmicas” e a facilitar a intervenção de 

socorro em emergência, sobretudo para as zonas de perigosidade sísmica elevada e moderada, 

incluindo as faixas adjacentes às falhas ativas. Por fim, definir e divulgar as áreas de socorro e 

de reagrupamento para a população e salvaguardar as acessibilidades aos espaços seguros, em 
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situação de catástrofe sísmica, em articulação com os Planos de Emergência Municipais, 

Regionais e Nacional. 

3. Risco de tsunami: competirá às Administrações Central e Local, delimitar e cartografar, nos 

PEOT e PMOT, as áreas sujeitas a inundação nas unidades territoriais: Estuário e Vale do Sado, 

Planície Litoral Arenosa, Litoral Alentejano e Vale do Mira, e articular a gestão destes territórios 

com os Planos Municipais de Emergência. Proibir, em sede de PMOT, a construção de hospitais, 

escolas, estruturas de grande concentração populacional e de edifícios afetos à emergência, nas 

zonas suscetíveis a tsunamis, como também transferir para zonas seguras, estruturas vitais 

como hospitais, escolas e outras com importância na gestão da emergência, que se localizem 

em áreas com perigo elevado de tsunamis. 

4. Risco de movimentos de massas em vertentes: competirá às Administrações Central e Local, 

delimitar e cartografar, em PEOT e PMOT, as zonas de perigo elevado de instabilidade de 

vertentes, definir, nas zonas de perigo elevado, em sede de PMOT, as medidas preventivas 

relativamente à segurança de pessoas e bens face à instabilização de vertentes que poderão 

incluir, tal como  proibir a construção de hospitais, escolas, edifícios com importância na gestão 

da emergência e edifícios de habitação ou realizar de obras de estabilização e reforço a fim de 

aumentar a segurança de estruturas já existentes. 

5. Risco de cheia: competirá às Administrações Central e Local delimitar, cartografar e regular, em 

sede de PEOT e PMOT, as áreas inundáveis em perímetros urbanos, não permitindo, para as 

restantes áreas, a construção de estruturas que coloquem em perigo pessoas e bens. Neste 

sentido, é imperativo promover a gestão dos leitos de cheia nas áreas urbanas consolidadas ou 

em consolidação, como espaços abertos vocacionados para atividades de recreio e lazer, 

podendo incluir eventuais estruturas ligeiras de apoio, viabilizando, ao mesmo tempo, a gestão 

dos leitos de cheia fora dos aglomerados urbanos, como espaços vocacionados para a atividade 

agrícola, turística e como corredores ecológicos através da implementação local de sistemas de 

aviso de descargas de barragens. Apoiar a promoção da racionalização do uso do solo nas 

pequenas bacias hidrográficas como forma de combate à erosão hídrica dos solos, aumentando, 

assim, a capacidade de retenção da água e a diminuição do perigo de cheia. Por fim, 

implementar obras de limpeza e desobstrução, correção torrencial e de regularização fluvial, 

sustentadas por análise de custo-benefício e com prioridade para as situações de risco 

classificadas como inaceitáveis. 

6. Risco de fogos florestais: competirá às Administrações Central e Local interditar a construção de 

edificações para habitação, comércio, serviços e indústria nos terrenos classificados conforme 

as Cartas de Risco Florestal, com risco de incêndio elevado ou muito elevado, implementando, 

adicionalmente, as Redes Regionais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI) previstas 

na legislação em vigor, articuladas com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PMDFCI).  Regulamentar, também, em sede de PEOT e PMOT os usos compatíveis 

nas áreas classificadas com risco de incêndio elevado ou muito elevado, respeitando as 

restrições previstas nos Planos Regionais de ordenamento florestal e em Planos Municipais de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

121 

Competirá às Administrações Central e Local identificar, nos PEOT e PMOT, as unidades industriais 

perigosas, gasodutos e oleodutos e restringir, na medida do possível, o atravessamento por veículos de transporte 

de matérias perigosas, zonas urbanas ou de grande valor ambiental, pondo em prática medidas de prevenção 

adequadas, tal como: controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas em 

estruturas fixas (de acordo com a legislação em vigor); Neste sentido, é importante implementar as medidas de 

regulamentação dos perigos associados ao transporte de substâncias perigosas: 

1) Risco de Rotura de Barragens: competirá às Administrações Central e Local garantir a implementação das 

normas de segurança específicas, nas grandes barragens, de acordo com o Regulamento de Segurança 

de Barragens, salvaguardando o controlo do risco dos vales a jusante, o zonamento das áreas inundáveis 

pela onda de cheia decorrente da rotura e os respetivos planos de evacuação. Como tal, é fundamental 

interditar a construção de estabelecimentos industriais perigosos, abrangidos pela legislação em vigor, 

que estejam obrigados ao dever de notificação e apresentação de um relatório de segurança, nas áreas 

suscetíveis à ação de ondas de inundação provenientes da rotura total ou parcial de barragens, tal como 

proibir a construção de hospitais, escolas e edifícios com importância na gestão da emergência, 

nomeadamente quartéis de bombeiros, instalações da PSP e GNR, Centros Distritais de Operações de 

Socorro, e instalações das Forças Armadas e da Cruz Vermelha, em áreas suscetíveis a ondas de 

inundação provenientes da rotura total ou parcial de barragens. 

2) Riscos de Erosão e Poluição na Orla Costeira: competirá às Administrações Central e Local articular 

Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente os Planos de Bacia Hidrográfica, POC e planos de 

ordenamento dos estuários, com o Plano Nacional de Combate à Poluição Marítima, delimitando nos 

PEOT e PMOT as zonas críticas de erosão na orla costeira, para as quais devem ser equacionadas as 

devidas medidas de prevenção, minimização e restrições para garantir a segurança de pessoas e bens, 

tais como a proibição da construção de edifícios, a demolição de edifícios em risco de colapso e a 

utilização de obras de estabilização e reforço para estruturas já existentes, quando demonstrado não 

existir alternativa viável. Tem ainda a obrigação de informar a população sobre os perigos a que está 

sujeita e respetivas medidas de autoproteção, impor restrição ou proibição de acesso a essas zonas, 

devidamente sinalizadas. 
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Figura 60. Subsistema dos riscos naturais e tecnológicos do Alentejo (Programa Regional do Ordenamento do 

Território do Alentejo – CCDRA). 

No município de Odemira, a gestão de riscos está principalmente a cargo do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, que tem como competências definidas para os serviços ou gabinetes municipais de proteção civil: 

a) O levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos coletivos, naturais ou tecnológicos; 

b) A análise permanente de vulnerabilidades perante situações de risco; 

c) A informação e formação das populações, sensibilizando-as para os riscos que correm e quais as medidas 

de autoproteção a adotar; 

d) O planeamento de emergências, com o objetivo de busca, salvamento, prestação de socorro e 

emergência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações nessas situações; 

e) A inventariação de meios e recursos disponíveis e/ ou mobilizáveis; 

f) A elaboração do Plano Municipal de Emergência; 

g) A elaboração dos Planos de Emergência Externos; 
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h) Ainda cabe ao serviço municipal de proteção civil: 

Levar a cabo ações de informação às populações, com especial incidência nas camadas mais jovens, pois 

para estar em segurança é necessário saber os riscos que se correm e como se deve atuar perante estes. O 

conhecimento das situações pode salvar vidas. Assim sendo, é fundamental: 

a) Formar parceria com os dois corpos de bombeiros do município: Odemira e Vila Nova de Milfontes, 

prestando-lhes todo o apoio possível, quer em termos de apoio financeiro através de protocolos 

específicos, quer de apoio logístico; 

b) Monitorizar toda a área do concelho com vista à prevenção de situações gravosas que possam 

colocar em perigo a população; 

c) Intervir prontamente de forma a assegurar a continuidade do quotidiano das pessoas atingidas, 

proporcionando-lhes alojamento, alimentação e algo mais que necessitem caso a situação o exija.  

Ao nível do planeamento no município de Odemira, encontram-se em vigor 2 planos de gestão de riscos e 

proteção civil: o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), e em fase de revisão o Plano 

Municipal de Emergência do serviço municipal de proteção civil. 

O Plano de Emergência Municipal (PEM) identifica os objetivos e os agentes da proteção civil, assim como 

as atividades de proteção civil a nível municipal. Para além dos meios e recursos disponíveis, as hipóteses em caso 

de ocorrência de qualquer acidente grave, catástrofe ou calamidade, a missão e a execução do plano e as 

competências de cada uma das entidades de proteção civil, inclui ainda em matéria de gestão de riscos a 

identificação dos fatores de risco no município. No essencial é um plano operacional de resposta dos elementos de 

proteção civil que tem em conta o fator risco presente no município. 

O plano destaca as inundações, os incêndios, os ciclones, os tornados, as enxurradas, os deslizamentos 

de terra, etc. Nas catástrofes tecnológicas refere incêndios, explosões, acidentes graves de tráfego (terrestes, aéreo 

e marítimo), soterramentos, contaminação do ar, da água e do solo, poluição marítima, rutura de barragens e ainda 

acidentes nucleares.  

O Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios tem como conter as ações necessárias à 

defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, inclui a previsão e programação integrada 

das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios. Tem como eixos 

estratégicos: o aumento da resiliência do território aos incêndios florestais, redução da sua incidência, melhoria da 

eficácia do ataque e da gestão dos incêndios, a recuperação e reabilitação dos ecossistemas e a adaptação de uma 

estrutura orgânica funcional e eficaz. As orientações constantes no PMDFCI promovem a gestão florestal e 

intervenções em áreas estratégicas, a proteção das zonas de interface urbano/florestal e implementa um programa 

de redução de combustíveis.  

Em termos de gestão do risco de incêndio, o plano contém o risco de incêndio florestal para o município de 

Odemira. A cartografia data de dezembro de 2014, à escala de 1:100 000, e divide o risco em 5 classes: muito 

baixa, baixa, média, alta e muito alta. As classes de risco alta e muito alta podem ser encontradas por todo o 

território do município sendo classes minoritárias na charneca litoral e no nordeste do município, nas freguesias de 

Colos e Vale de Santiago, o risco associa-se à irregularidade do terreno, o coberto vegetal, os acessos e os usos do 

solo e o impacto potencial, é possível ver que as maiores manchas se encontram no centro e interior do município, 
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coincidindo com áreas de declives acentuados, em especial no caso da continuidade no município da serra de 

Monchique. 

O plano contém, ainda, as prioridades de defesa no município de Odemira, que contempla as áreas de 

risco elevado e muito elevado, áreas protegidas (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina), sítios 

de importância comunitária (Monchique e a Costa Sudoeste), identificam-se como prioridades de defesa os parques 

de campismo. 

Em termos de gestão de combustíveis, o plano contém um modelo de combustível que atribui um número 

de modelo de combustíveis florestais seguindo a classificação criada pelo Northern Forest Fire Laboratory (NFFL). 

No território do município de Odemira, encontram-se as classificações 1 e 2, correspondentes à vegetação herbácea 

como áreas de montado e pastagens; os modelos 4 e 5 correspondem a matos muito densos ou povoamentos 

florestais de árvores jovens; o modelo 7 corresponde a matos de espécies muito inflamáveis e os modelos 8 e 9 

correspondem a manchas florestais de coníferas e outras folhosas. 

O plano contém, também, cartografia à escala 1:100 000 das redes de faixas e mosaicos de gestão de 

combustível do município de Odemira e identifica como faixas de gestão de combustível as áreas numa faixa 

mínima de 50m, que devem estar desprovidas de combustível afetas a edificações, aglomerados populacionais, 

rede viária florestal, rede ferroviária, rede elétrica de muito alta, alta e média tensão e pontos de água. Identifica, 

ainda, a Albufeira de Santa Clara e a rede viária florestal como mosaicos de parcelas de gestão de combustível. 

Encontra-se mapeado à mesma escala a rede viária florestal e a rede de pontos de água do município de Odemira e 

as intervenções anuais preconizadas para as redes de faixas de gestão de combustível, rede viária florestal e rede 

de pontos de água e a rede e vigilância e deteção de incêndios. 

Os elementos presentes no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios acima descritos têm 

como finalidade a gestão do risco de incêndio florestal através do seu mapeamento e gestão das faixas de 

combustível, mitigando o potencial de impactos materiais na segurança das populações, mapeando também os 

recursos necessários para a sua prevenção e combate. 

6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO A NÍVEL MUNICIPAL 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) são instrumentos territoriais de âmbito 

municipal que estabelecem, em concordância com as diretrizes estratégicas de domínio regional e nacional, 

mantendo as próprias opções de desenvolvimento estratégico local, regime de uso do solo e a respetiva execução 

financeira, vinculativos para as entidades públicas e particulares. A elaboração destes planos é da responsabilidade 

da câmara municipal e a sua respetiva aprovação compete à Assembleia Municipal. 

 

6.1. Plano Diretor Municipal (Síntese material e regulamentar) 

O Plano Diretor Municipal de Odemira foi publicado em Diário da República em 25 de agosto de 2000, 

tendo efeitos legais a partir do dia seguinte. Desde a sua publicação o PDM de Odemira sofreu a sua primeira 

alteração, em 2007, no seu Art.º 28º. Em 2010 foi alterado por adaptação ao novo Plano Regional de Ordenamento 

do Território (PROT) do Alentejo, tendo sido integralmente republicado o seu regulamento através do Aviso nº 

2665/2010, de 20 de dezembro e em 2011 foi retificado nos Artigos 27º e 59º, pela Declaração de Retificação, Aviso 
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n.º 544/2011, de 15 de março. Foi novamente alterado por adaptação ao novo Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), alteração publicada pelo Aviso n.º 1542/2013, 

publicado em 31 de janeiro. Em 2021 é novamente alterado para transposição do conteúdo dos planos especiais de 

ordenamento do território pela Declaração nº 137 -A/2021 e por fim, em 2022, é feita uma nova alteração ao PDM 

no âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas pelo Aviso nº 9301/2022 de 9 de 

maio. 

O PDM de Odemira em vigor tem por objetivos:  

a) Traduzir as propostas do planeamento territorial e urbanístico do território municipal;  

b) Proceder à classificação do uso e destino do território;  

c) Definir o regime geral de edificação e parcelamento da propriedade urbana;  

d) Estabelecer as bases da administração urbanística municipal;  

e) Garantir a conveniente utilização dos recursos naturais, do ambiente e do património cultural. 

Durante o tempo de vigência, o PDM de Odemira acompanhou praticamente o tempo de vigência da Lei 

de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU), publicada através da Lei n.º 48/98 

de 11.08, e do respetivo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado através do 

Decreto-Lei n.º 380/99 de 22.09, contudo a sua elaboração foi realizada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 

02.03, que até então regulava a elaboração, aprovação e ratificação dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território. 

O Plano Diretor Municipal de Odemira é composto pelo Regulamento, pelas Plantas de Ordenamento à 

escala 1:25.000, pelas Plantas de Ordenamento dos Aglomerados Urbanos à escala 1:5.000 e, por fim, pela Planta 

de Condicionantes à escala 1:50.000. O Regulamento do PDM em vigor tem como objetivo traduzir as propostas do 

planeamento territorial e urbanístico do município de Odemira bem como proceder: à classificação do uso e destino 

do território, definir o regime geral de edificação e parcelamento da propriedade urbana e rústica; estabelecer as 

bases da administração urbanística municipal e garantir a conveniente utilização dos recursos naturais, do ambiente 

e do património cultural. Toda a área do município de Odemira fica abrangida pelas disposições constantes no 

Regulamento e as Normas vinculam todas as ações de iniciativa publica e/ ou privada. 

O PDM considera o território do município dividido em três grandes faixas, designadas por: faixa litoral, 

faixa central e faixa interior e, o Regulamento  estabelece as áreas e classes de espaços que integram as plantas de 

ordenamento, que são: a) Aglomerados Populacionais; b) Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica; c) 

Áreas para Equipamentos e Infraestruturas; d) Áreas Afetas às Albufeiras de Águas Públicas; e) Espaços Turísticos; 

f) Espaços Agrícolas; g) Espaços de Proteção e Valorização Ambiental; h) Espaços agrosilvopastoris. Estas classes 

estão materializadas nas Plantas de Ordenamento, de Condicionantes e Ordenamento dos Aglomerados Urbanos, 

tal como os limites das faixas referidas anteriormente. Materializado nas condicionantes encontram-se as áreas 

reservadas e de salvaguarda dos recursos naturais presentes no Regulamento. 

Foram delimitados ainda, à escala 1:5000, as Plantas de Ordenamento dos Aglomerados que englobam 

os Perímetros Urbanos dos Aglomerados Urbanos de Categoria I - Odemira, São Teotónio, São Luís, Vila Nova de 

Milfontes, Zambujeira do Mar e Almograve; Categoria II - Amoreiras-Gare, Bicos, Boavista dos Pinheiros, Colos, 

Luzianes-Gare, Pereiras-Gare, Portas do Transval, Relíquias, Sabóia, Santa Clara-a-Velha, São Martinho das 

Amoreiras, Vale de Santiago; Categoria 3 - Algoceira, Azenha do Mar, São Miguel, Baiona, Brejão, Cavaleiro, 

Cruzamento do Almograve, Fataca, Longueira e Malavado. Foi delimitado ainda nas plantas, à escala 1:25.000 
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(Planta de Ordenamento), o Perímetro Urbano dos Alagoachos conforme Plano de Pormenor dos Alagoachos 

publicado no Diário da República, 1.ª Série-B, n.º 28, de 3 de fevereiro de 1993 — Portaria n.º 123/93, de 3 de 

fevereiro. A carta de ordenamento conta, ainda, com a identificação dos Povoamentos Rurais, identificados no 

Anexo I do Regulamento. 

 

6.2. Outros PMOT em vigor e em curso 

O Artigo 98.º do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, determina que o Plano de Urbanização desenvolve e concretiza o 

Plano Diretor Municipal e, estrutura a ocupação do solo e o seu aproveitamento fornecendo o quadro de referência 

para a aplicação das políticas urbanas, definindo a localização das infraestruturas e dos equipamentos coletivos 

principais. Existem à data da elaboração do presente documento, no município de Odemira, três planos de 

urbanização em vigor e um em elaboração: 

- Em vigor – Plano de Urbanização da Zambujeira do Mar publicado na 1.ª Série-B do Diário da República, 

n.º 44, através da resolução do Conselho de Ministros nº 52/2005 de 03.03; 

- Em vigor – Plano de Urbanização do Almograve publicado na 1.ª Série-B do Diário da República, n.º 46, 

através da resolução do Conselho de Ministros nº 55/2005 de 07.03; 

- Em vigor – Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes publicado na 1.ª Série-B do Diário da 

República, n.º 221, através da resolução do Conselho de Ministros nº 179/2005 de 17.11; 

Em elaboração – Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) 

de Vila Nova de Milfontes com deliberação da sua elaboração publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º 35 

de 19 de fevereiro de 2013 através do Aviso n.º 2444/2013. Este plano foi aprovado na Assembleia Municipal de 30 

de setembro de 2022, porém ainda não tinha sido publicado à data de elaboração do REOT. 

O Artigo 101.º do RJIGT determina que o Plano de Pormenor desenvolve e concretiza em detalhe as 

propostas de ocupação de qualquer área do território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das 

infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva; a implantação, a volumetria e as regras para a 

edificação e a disciplina da sua integração na paisagem; a localização e a inserção urbanística dos equipamentos 

de utilização coletiva e a organização espacial das demais atividades de interesse geral. No município de Odemira 

existem até à presente data 11 Planos de Pormenor em vigor, 3 em elaboração e um em alteração: 

- Em vigor – Plano de Pormenor das Zonas de Expansão ZE2 Brejo dos Pinheiros e ZE3 do Monte da 

Pedra, Vila Nova de Milfontes, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 78, de 22 de abril de 2013, através 

do Aviso n.º 5451/2013; 

- Em vigor – Plano de Pormenor da AUGI do Brejinho, Zambujeira do Mar, publicado na 2.ª Série do Diário 

da República, n.º 65, de 2 de abril de 2014, através do Aviso n.º 4519/2014; 

- Em vigor – Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade do Zorreiro, Malavado, publicado na 2.ª 

Série do Diário da República, n.º 207, de 27 de outubro de 2014, através do Aviso n.º 11993/2014; 

- Em vigor – Plano de Pormenor da Quinta do Gato, publicado sob forma de declaração na 2.ª Série do 

Diário da República, n.º 130, de 5 de junho de 1995; 

- Em vigor – Plano de Pormenor da Recuperação da Zona de Construção Clandestina dos Alagoachos, 

publicado na 1.ª Série-B do Diário da República, n.º 28, de 3 de fevereiro de 1993, através da Portaria n.º 123/93; 
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- Em vigor – Plano de Pormenor da Urbanização de Castelão, publicado sob forma de declaração na 2.ª 

Série do Diário da República, n.º 130, de 7 de junho de 1989; 

- Em vigor – Plano de Pormenor da Zona Nordeste de São Luís, publicado na 2.ª Série do Diário da 

República, n.º 233, de 2 de dezembro de 2014, através do Aviso n.º 13445/2014; 

- Em vigor – Plano de Pormenor de Bicos, publicado sob forma de declaração na 2.ª Série do Diário da 

República, n.º 230, de 6 de outubro de 1992; 

- Em vigor – Plano Pormenor da Zona de Expansão ZE1, Almograve, publicado na 2.ª Série do Diário da 

República, n.º 70, de 9 de abril de 2019, através do Aviso n.º 6538/2019; 

- Em vigor – Plano Pormenor Cruzamento do Almograve, publicado na 2.ª Série do Diário da República, 

n.º 39, parte H, de 24 de fevereiro de 2022, através do Aviso n.º 4072/2022. Retificado por meio de Declaração de 

Retificação n.º 281/2022 na 2.ª Série do Diário da República, n.º 69, parte H, de 7 de abril de 2022; 

- Em vigor – Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Entrada da Barca, publicado na 2.ª Série do 

Diário da República, n.º 46, parte H, de 7 de março de 2022, através do Aviso n.º 4793/2022. Retificado por meio de 

Declaração de Retificação n.º 282/2022 na 2.ª Série do Diário da República, n.º 69, parte H, de 7 de abril de 2022. 

- Em curso – Parque Urbano de São Luís, com a deliberação de início do procedimento de elaboração 

publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º 106, de 31 de maio de 2012, através do Aviso n.º 7612/2012; 

- Em curso – Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) do Monte do Cerro e Vale da Mua, 

Comunidade Tamera, com aviso de aprovação de início dos procedimentos de elaboração publicado na 2.ª Série do 

Diário da República, n.º 153, de 7 de agosto de 2015, através do Aviso n.º 8662/2015; 

- Em curso – PP Parque Empresarial São Teotónio, com aviso de aprovação de início dos procedimentos 

de elaboração publicado na 2.ª Série do Diário da República, parte H, n.º 4, de 7 de janeiro de 2021, através do 

Aviso n.º 442/2021; 

- Em alteração – Plano de Pormenor da Zona Desportiva/Escolar de Odemira, com aviso de início dos 

procedimentos de alteração publicado na 2.ª Série do Diário da República, parte H, n.º 84, de 30 de abril de 2021, 

através do Aviso n.º 8092/2021; 

7. NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PDM 

Uma leitura cruzada dos diversos indicadores apresentados neste relatório permite avaliar a evolução 

ocorrida e a concretização das propostas do Plano Diretor Municipal de Odemira. Pretende-se, nesta fase, 

apresentar uma visão global das dinâmicas urbanas ocorridas no município de Odemira em função da classificação 

dos espaços atribuídos pelo PDM, assim como avaliar o grau de proteção conferido pela RAN e REN, comparando 

entre 2007 e 2018 a evolução das áreas artificializadas inseridas nestas áreas. Fazer, ainda, um balaço através da 

análise feita nos pontos anteriores de indicadores de desenvolvimento e gestão, assentando nos eixos da 

demografia, construção, ambiente, mobilidade, economia, a coesão social e territorial, como também o acesso a 

infraestruturas e equipamentos coletivos. 
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7.1. Avaliação da concretização ao nível dos instrumentos de ordenamento do território. 

Conforme presente no Regulamento do PDM em vigor para o município de Odemira, foram delimitadas 

áreas de intervenção prioritária, para serem tratadas a um nível de planeamento mais detalhado, mediante Planos 

de Urbanização e Planos de Pormenor a elaborar nos termos do revogado Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de 

setembro, em conformidade com o disposto no Regulamento — Plantas de Ordenamento e Plantas de 

Ordenamento dos Aglomerados. Estes planos deverão garantir e pormenorizar as orientações globais deste Plano 

Diretor Municipal, admitindo-se os ajustamentos de pormenor dos limites entre espaços pertencentes a classes de 

uso distintas, na continuidade das respetivas manchas, tornados necessários pela aplicação do Regulamento à 

gestão concreta do território e ou induzidos pela escala de trabalho do novo plano. 

O Regulamento determina que os aglomerados urbanos sujeitos a Planos de Urbanização são as 

localidades do Almograve, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odemira, São Luís, São Teotónio, Brejão, 

Cavaleiro, Fataca, Malavado, Azenha do Mar e Longueira. Destes Planos de Urbanização propostos, apenas se 

encontram em vigor os Planos de Urbanização da Zambujeira do Mar, do Almograve e de Vila Nova de Milfontes. 

Em Vila Nova de Milfontes está em elaboração o Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da 

Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes. O Regulamento indica ainda que, caso a expansão urbana 

o justifique, os aglomerados de Bicos, Colos, Luzianes-Gare, Relíquias, Sabóia, Santa Clara-a-Velha, São Martinho 

das Amoreiras e Vale de Santiago, podem ser sujeitos a Plano de Urbanização, caso que não se verificou em 

nenhuma das situações. 

O Regulamento previa sujeitar a Planos de Pormenor os aglomerados de Boavista dos Pinheiros e Portas 

do Transval, que não foram concretizados. São dez as áreas sujeitas a Plano Pormenor (PP), situadas nos 

aglomerados de Baiona, Brejão, Cruzamento do Almograve, Longueira (Carrascal), Portas do Transval, São Miguel 

(zona Norte), São Teotónio, Vila Nova de Milfontes (parque urbano e beira-rio) e Zambujeira do Mar (Brejinho). 

Destes, permanecem em vigor os Planos de Pormenor da AUGI do Brejinho - Zambujeira do Mar e do Cruzamento 

do Almograve. 

 

7.1.1 Espaços Sujeitos a Plano de Pormenor (PP) 

Existem, então, 13 Planos de Pormenor em vigor dentro dos perímetros urbanos, abrangendo uma área de 

71,83ha. Destes o maior é o PP das Zonas de Expansão ZE2 Brejo dos Pinheiros e ZE3 de Monte da Pedra - Vila 

Nova de Milfontes, com 20,66ha, seguido pelo PP dos Alagoachos, na mesma localidade. Dos planos vigentes, 

apenas 2 estão contemplados em áreas sujeitas a PP pelo Plano Diretor Municipal, o PP do Cruzamento do 

Almograve e o PP do Brejinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

129 

Quadro 43. Plano Pormenor em vigor e respetiva área no município de Odemira (Dados PDM, CMO). 

Plano de Pormenor Área (ha) 

PP da ZE1 do Almograve 6,81 

PP da Zona Nordeste de São Luís 6,20 

PP das Zonas de Expansão ZE2 Brejo dos Pinheiros e ZE3 de 
Monte da Pedra - Vila Nova de Milfontes 20,66 

PP de Bicos 2,93 

PP do Brejinho - Zambujeira do Mar 3,27 

PP do Castelão 2,90 

PP do Cruzamento do Almograve 5,34 

PP dos Alagoachos - Vila Nova de Milfontes 16,24 
 

Destes planos acima elencados, dois correspondem a operações de reconversão de Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal (AUGI). No PDM surgem 10 áreas sujeitas a Plano de Pormenor, 8 das quais se destinavam a 

reconversão de AUGI. Apresentam-se ainda em fase de elaboração o PP do parque urbano de São Luís e o PP do 

parque empresarial de São Teotónio. 

Em Odemira existem 8 Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). Consideram-se AUGI os prédios ou 

conjuntos de prédios contíguos que, sem a competente licença de loteamento, quando legalmente exigida, tenham 

sido objeto de operações físicas de parcelamento destinadas à construção até à data da entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 400/84, de 31 de dezembro, e que, nos respetivos planos territoriais, estejam classificadas como 

espaço urbano ou urbanizável. As 8 AUGI do município de Odemira situam-se nas localidades de Baiona (4,64ha), 

Brejão (5,62ha), Cruzamento do Almograve (4,25ha), Longueira (2,64ha), Portas de Transval (4,26ha), São Miguel 

(2,75ha), Vila Nova de Milfontes (0,79ha) e Zambujeira do Mar (2,90ha). Estas áreas ocupam um total de 27,96ha, 

correspondendo a 2,36ha da área dos perímetros urbanos do município. As 8 AUGI encontram-se identificadas no 

Plano Diretor Municipal, estando previsto no Regulamento do PDM que sejam sujeitas a Projeto de Loteamento ou a 

Plano de Pormenor, de acordo com o definido na Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, por 

iniciativa dos proprietários e/ou da câmara municipal. Até à data, destas áreas, estavam em vigor os Planos de 

Pormenor da AUGI do Brejinho (Zambujeira do Mar) e do Cruzamento do Almograve. 

 

7.1.2 Espaços sujeitos a Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) 

Os Planos de Intervenção no Espaço Rural incidem sobre uma área específica do território municipal, 

classificada como solo rústico e estabelecem os objetivos mais adequados ao ordenamento e desenvolvimento 

sustentável, pormenorizando e concretizando as propostas de ordenamento do território definidas nos demais 

Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e aplicáveis, indicando as ações necessárias à sua concretização e as 

regras para o uso, ocupação e transformação do solo rústico. 

O Plano de Intervenção no Espaço Rural não pode promover a reclassificação do solo rústico em urbano, 

com exceção justificada das áreas expressamente destinadas à edificação e usos urbanos complementares. 

O Plano de Intervenção no Espaço Rural abrange solo rústico e estabelece as regras relativas a: 

a) Construção de novas edificações e reconstrução, alteração, ampliação ou demolição das edificações 

existentes, quando tal se revele necessário ao exercício das atividades autorizadas no solo rústico; 
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b) Implantação de novas infraestruturas de circulação de veículos, animais e pessoas, e de novos 

equipamentos públicos ou privados de utilização coletiva, e a remodelação, ampliação ou alteração dos 

existentes; 

c) Criação ou beneficiação de espaços de utilização coletiva, públicos ou privados, e respetivos acessos e 

áreas de estacionamento; 

d) Criação de condições para a prestação de serviços complementares das atividades autorizadas no solo 

rústico; 

e) Operações de proteção, valorização e requalificação da paisagem. 

No município de Odemira estão em vigor dois Planos de Intervenção em Espaço Rural e um em fase de 

elaboração. Os PIER em vigor estabelecem-se nas freguesias de Longueira/Almograve, próximo à localidade do 

Malavado e na freguesia de São Teotónio (Zambujeira do Mar). O primeiro designa-se de PIER da Entrada da Barca 

e intervém numa área de 12,24ha, e insere-se, quase exclusivamente, em espaço classificado como de proteção e 

valorização ambiental I. Em 2018, de acordo com a classificação da ocupação do solo da COS, cerca de 20% 

estava artificializado (tecido urbano descontínuo e descontínuo esparso), as restantes ocupações eram matos, 

floresta de pinheiro-manso e rocha nua. O Segundo é designado de PIER da Herdade do Zorreiro, abrange uma 

área de 37,37ha, e insere-se parcialmente em espaços classificados de agrícola e espaços agrosilvopastoris II. De 

acordo com a COS 2018, a ocupação incluía em mais de metade a classe de agricultura protegida e viveiros, as 

restantes ocupações são, maioritariamente, agrícolas e florestais com culturas temporárias de sequeiro e regadio, 

floresta de eucalipto, lagos e lagoas interiores artificiais e áreas em construção. 

Em fase de elaboração e previsto abranger 157.1ha, desenvolve-se o PIER do Monte Cerro e Vale da Mua 

– Comunidade Tamera na freguesia de Relíquias. Este PIER incidirá sobre espaços classificados como de proteção 

e valorização ambiental I e III, e espaços agrosilvopastoris. Dentro dos limites do plano proposto encontra-se uma 

malha de diferentes ocupações, desde o tecido edificado descontínuo esparso e outros equipamentos e instalações 

turísticas, ocupações agrícolas, naturais e seminaturais, como pastagens melhoradas, superfícies agroflorestais de 

sobreiro e azinheira, florestas de eucalipto, sobreiro e pinheiro-manso, matos e lagos e lagoas interiores artificiais. 

 

7.1.3 Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) 

A Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) corresponde a uma área de edificação 

dispersa com função residencial sujeita a Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, que deve definir os 

objetivos, critérios e parâmetros aplicáveis, respeitando o princípio da contenção da edificação para habitação em 

solo rústico. A Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica no município de Odemira, está identificada nas 

cartas, à escala 1/25.000, da Planta de Ordenamento e integra as seguintes zonas: Malhadinhas, Brunheiras, Foros 

do Galeado, Freixial, Lagoa das Gansas, Brejo das Figueiras, Caiada, Alpendurada, Foros da Pereira e Pereirinha. 

O Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica reveste-se de um carácter específico no Município de 

Odemira, que resulta de vários fatores, nomeadamente processos de aforamento, contratos de realização de 

benfeitorias e parcelamento por “mortis causa”, conjugado com a inexistência de alternativas no mercado de solos. 

O PDM em vigor refere que o plano para a AFIPR deverá privilegiar a consistência urbana do tecido pré-existente, 

definindo com minúcia a tipologia de ocupação de cada núcleo, a conceção do espaço urbano e equipamento 

necessário, e condições gerais de edificação, quer para as novas construções, quer para a remodelação das 
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existentes e considerando que, entre cada núcleo de urbanização concentrada grande parte da AFIPR seja 

novamente integrada nas classes de uso do solo originais. Na sua maioria, esta área é composta por espaços 

classificados no atual PDM como agrícolas, tendo ainda áreas qualificadas como espaços de proteção e valorização 

ambiental I e II, e espaços agrosilvopastoris I e II. 

Na AFIPR de Vila Nova de Milfontes, encontravam-se diversas classes de ocupação do solo em 2018. A 

área apresenta uma grande fragmentação de ocupações, sendo a maior ocupação a agricultura ocupando 

aproximadamente 750ha dos 1287,9ha totais da AFIPR. As florestas e as pastagens são outras importantes 

ocupações, com 12,1% e 18,8% do espaço, respetivamente. Na categoria de áreas artificializadas, o tecido urbano 

edificado contínuo ocupa apenas 5,6ha, sendo que a ocupação tem sido feita em forma de edificações isoladas que 

resultam numa malha descontínua. O decido edificado descontínuo e descontínuo esparso ocupam cerca de 97ha e 

correspondem a aproximadamente 7,6% do total da área da AFIPR. Estão ainda presentes, outras ocupações como 

a indústria, sucatas, cemitérios e áreas em construção. 

 

Quadro 44. Classes de ocupação existentes dentro dos limites da AFIPR de Vila Nova de Milfontes em 2018 (Direção-

Geral do Território – COS 2018; Dados PDM, CMO). 

Classe Área (ha) % 

Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 5,26 0,4 

Tecido edificado descontínuo 49,87 3,9 

Tecido edificado descontínuo esparso 47,67 3,7 

Indústria 1,29 0,1 

Instalações agrícolas 1,00 0,1 

Lixeiras e Sucatas 1,28 0,1 

Áreas em construção 2,98 0,2 

Cemitérios 1,00 0,1 

Espaços Agrícolas 750,1995 58,3 

Pastagens 242,26 18,8 

Florestas 155,3607 12,1 

Matos 26,19 2,0 

Zonas húmidas 3,61 0,3 
  

Encontra-se aprovado pela Assembleia Municipal de Odemira a 30 de setembro de 2022 o Plano de 

Urbanização da AFIPR de Vila Nova de Milfontes que visa concretizar para esta área a política de ordenamento do 

território e urbanismo, fornecendo o quadro de referência para a aplicação das políticas urbanas e definir a estrutura 

urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do território. O plano à data de elaboração do 

REOT ainda não tinha sido publicado, considerando-se para todos os efeitos, em fase de elaboração. 

 

7.1.4 Áreas de Reabilitação Urbana 

O Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atualização mais recente DL n.º 66/2019, de 21/05, 

que estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, regula a figura de Plano de Pormenor de Reabilitação 

Urbana e estruturou as intervenções de reabilitação com base em dois conceitos fundamentais: o conceito de «Área 

de Reabilitação Urbana» (ARU) e o conceito de «Operação de Reabilitação Urbana» (ORU). 
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Por Área de Reabilitação Urbana (ARU), designa-se a área territorialmente delimitada que, em virtude da 

insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, infraestruturas, equipamentos de utilização coletiva e/ou 

espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, 

solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de 

reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana. A 

operação de reabilitação urbana, correspondente a um conjunto articulado de intervenções visando, de forma 

integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área. 

A delimitação destas áreas é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal. A aprovação de uma ARU atribui à área um conjunto significativo de efeitos, entre estes, a obrigação da 

definição de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, a atribuição aos proprietários 

de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana. No município de Odemira, os 

benefícios fiscais e atribuição do acesso a apoios e incentivos é feito pelo programa “Odemira Reabilita” que agrupa 

um conjunto de incentivos à reabilitação do património edificado, aplicáveis nas Áreas de Reabilitação Urbana 

(ARU) legalmente delimitadas no município de Odemira. 

No município de Odemira foram delimitadas 14 Áreas de Reabilitação Urbana, que se encontram em vigor. 

As plantas têm incidência nas localidades de Colos, Odemira, Sabóia, São Luís, São Teotónio, Vila Nova de 

Milfontes, Zambujeira do Mar, Amoreiras-Gare, Luzianes-Gare, Pereiras-Gare, Relíquias, Santa Clara-a-Velha, São 

Martinho das Amoreiras e Vale de Santiago. 

 

7.2 Avaliação da concretização ao nível dos aglomerados urbanos   

De acordo com o PDM em vigor existem, em Odemira, 28 aglomerados urbanos com perímetros urbanos 

definidos. Os mais extensos são a Boavista dos Pinheiros (108,91ha), Odemira (111,91ha), São Teotónio 

(106,80ha) e Vila Nova de Milfontes (172,06ha). Dos aglomerados existentes apenas 5 têm a categoria de núcleo 

antigo, Colos, Odemira, São Luís, São Teotónio e Vila Nova de Milfontes, cujas áreas representam 3,34% da área 

incluída nos perímetros urbanos.  

Com exceção de 3 localidades: Algoceira, Baiona e Cruzamento do Almograve, todas têm espaços de 

áreas consolidadas. Sendo esta a qualificação que abrange mais área do espaço urbano, com 32,18%, as áreas a 

consolidar estão presentes também na maioria dos aglomerados, com exceção da Baiona, Cruzamento do 

Almograve, São Miguel, Santa Clara-a-Velha, Vale de Santiago e Zambujeira do Mar, esta qualificação representa 

14,51% do total das áreas em perímetro urbano.  

Existem ainda áreas ocupadas por equipamentos, e estão presentes em todos os aglomerados, exceto a 

Baiona e o Cruzamento do Almograve, estas ocupam uma superfície de 5,83ha e representam 4,36% da área total 

dos perímetros urbanos do município. 

As localidades de Algoceira, Azenha do Mar, Baiona, Cruzamento do Almograve, Fataca, Portas do 

Transval, Relíquias, Sabóia, Santa Clara-a-Velha, São Martinho das Amoreiras e Vale de Santiago não dispunham, 

nos seus perímetros, espaços verdes urbanos, estando esta classe presente nos restantes aglomerados, representa 

7,59% do espaço dentro dos perímetros. Os espaços industriais podem ser localizados em 5 localidades, 

correspondendo a 4,04% do espaço total dos perímetros. 
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As áreas que desaparecem com a nova legislação, as zonas de expansão dos aglomerados existem 

qualificadas em quase todos os aglomerados com exceção da Algoceira, Azenha do Mar, Baiona, Cruzamento do 

Almograve e São Martinho das Amoreiras. Os aglomerados de Baiona e Cruzamento do Almograve são 

aglomerados de génese Ilegal, e a classificação é quase na sua totalidade de Área Urbana de Génese Ilegal. 

 

Quadro 45. Qualificação dos espaços urbano no PDM em vigor do município de Odemira (Dados PD, CMO). 

    Espaço Urbano  
Espaços 

Industriais  
Espaço 

Urbanizável 
Perímetros 

Urbanos 

  
Classes de 

espaço 

Núcleo 
Antigo 
(NA) 

Área 
Consolidada 

(AC) 

Área a 
Consolidar 

(AaC) 
AUGI Equipamentos 

Verde 
Urbano  

Espaços 
industriais  

Zona de 
expansão  

  

Algoceira 

Área 
 (ha) 

    9,83   0,46       13,09 

%      75,09   3,55         

Almograve 
Área (ha)    11,08 7,12   0,54 2,78   10,75 36,47 

%    30,38 19,52   1,48 7,63   29,47   

Amoreiras-
Gare 

Área (ha)    8,51 1,14   0,14 1,04   2,96 16,06 

%    52,97 7,08   0,9 6,45   18,41   

Azenha do 
Mar 

Área (ha)    4,64 1,7   0,25       8,52 

%    54,52 19,9   2,95         

Baiona 
Área (ha)        4,64         6,37 

%        72,8           

Bicos 
Área (ha)    29,29 5,58   0,98 1,13   4,68 48,95 

%    59,82 11,4   2 2,31   9,56   

Boavista dos 
Pinheiros 

Área (ha)    32,57 39,41   2,77 10,67 6,92 5 108,91 

%    29,9 36,19   2,54 9,79 6,35 4,59   

Brejão 
Área (ha)    5,78 9,85 5,72 1,44 0,45   5,62 34,09 

%    16,95 28,9 16,79 4,23 1,32   16,5   

Cavaleiro 
Área (ha)    6,78 2,21   0,16 0,63   2,2 15,56 

%    43,59 14,21   1 4,03   14,12   

Colos 
Área (ha)  4,85 11,71 5,87   3,73 0,55   7,62 40,23 

%  12,06 29,1 14,59   9,27 1,37   18,95   

Cruzamento 
do 

Almograve 

Área (ha)        4,25         5,37 

%        79,22           

Fataca 
Área (ha)    2,89 1,12   0,11     2,06 7,78 

%    37,18 14,34   1,45     26,52   

Longueira 
Área (ha)    13,98 8,78 2,64 0,25 0,53   2,48 34,47 

%    40,55 25,47 7,66 0,71 1,54   7,19   

Luzianes-
Gare 

Área (ha)    9,86 1,75   1,19 2,85   12,89 35,27 

%    27,95 4,95   3,38 8,09   36,56   

Malavado 
Área (ha)    6,04 6,12   1,05 0,49   2,07 20,68 

%    29,22 29,57   5,06 2,39   9,99   

Odemira 
Área (ha)  11,08 20,45 9,57   9,58 34,29 3,44 4,62 111,91 

%  9,9 18,27 8,55   8,56 30,65 3,08 4,13   

Pereiras Área (ha)    8,63 2,74   0,29 1,47   2,94 19,91 
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%    43,34 13,74   1,47 7,37   14,79   

Portas 
Transval 

Área (ha)    26 9,85 4,26 0,16   2,54 5,53 58,55 

%    44,4 16,83 7,27 0,28   4,33 9,45   

Relíquias 
Área (ha)    15,06 3,75   0,21     5,79 30,57 

%    49,25 12,28   0,68     18,93   

S. Miguel 
Área (ha)    4,97   2,75 1,48 3,61   9,3 25,28 

%    19,65   10,88 5,88 14,3   36,78   

Sabóia 
Área (ha)    11,62 0,89   5,57     2,46 26,05 

%    44,62 3,42   21,4     9,43   

Santa Clara-
a-Velha 

Área (ha)    7,14     1,27     5,11 16,52 

%    43,23     7,7     30,94   

São Luís 
Área (ha)  9,41 15,62 14,45   1,51 2,73 0,84 23,17 77,64 

%  12,12 20,12 18,61   1,95 3,51 1,08 29,84   

São Martinho 
das 

Amoreiras 

Área (ha)    13,87 2,83   0,55       22,46 

%    61,74 12,59   2,46         

São Teotónio 
Área (ha)  7,29 26,94 16,83   9,59 7,07 9,56 19,74 106,8 

%  6,83 25,22 15,76   8,97 6,62 8,95 18,48   

Vale de 
Santiago 

Área (ha)    9,2     0,27     3,23 15,8 

%    58,2     1,69     20,43   

Vila Nova de 
Milfontes 

Área (ha)  6,39 58,36 7,92 0,79 4,41 14,44   61,43 172,06 

%  3,71 33,92 4,6 0,46 2,56 8,39   35,7   

Zambujeira 
do Mar 

Área (ha)    14,55   2,9 2,87 3,87   21,24 51,69 

%    28,16   5,62 5,55 7,49   41,09   

Total Área (ha)  39,02 375,52 169,3 27,96 50,83 88,61 47,09 222,88 1167,06 

%  %  3,34 32,18 14,51 2,4 4,36 7,59 4,04 19,1 87,50  

 

A análise da concretização dos perímetros urbanos baseia-se na Norma 143 do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), Cap. IV - Normas Orientadoras e de Natureza Operacional da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, publicada no Diário da República, 1.ª série — N.º 148 — 2 de 

Agosto de 2010. 

143 — A delimitação dos perímetros urbanos, em sede de elaboração e revisão de PMOT, nomeadamente 

PDM, deve respeitar os seguintes critérios: 

a) Dar prioridade à consolidação da área urbana, recorrendo à conservação, colmatação e densificação dos 

tecidos existentes. Neste sentido, em cada aglomerado, a ampliação dos perímetros urbanos deve ocorrer 

apenas quando o somatório das áreas urbanas consolidadas e comprometidas atinjam os 70 % (não 

contabilizando as áreas de estrutura ecológica urbana) do perímetro urbano; 

b) Condicionar a dimensão das áreas de expansão (solo cuja urbanização seja possível programar) ao limite 

máximo de 30 %, da área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às zonas industriais e 

os solos afetos à estrutura ecológica urbana); 

c) Delimitar a estrutura ecológica municipal em solo urbano. Estas áreas devem estabelecer ligações 

funcionais com as áreas rurais envolventes, podendo incluir, nomeadamente, parques, jardins (públicos ou 

privados), linhas de água e respetivas margens, áreas de povoamento de sobreiro e azinheira, e ou 
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hortas/zonas agrícolas urbanas, matas, espaços verdes educativos/desportivos, sebes naturais. Estas 

áreas destinam- se a promover a qualidade de vida urbana e procuram minimizar e compensar os efeitos 

da forte impermeabilização do solo urbano; 

d) Considerar o princípio da reclassificação do solo urbano em solo rural, quando se verifique que a sua 

dimensão é excessiva face à fundamentação técnica ou quando as áreas delimitadas no perímetro urbano 

não reúnam as condições para integrar solo urbano; 

e) Promoção de um desenvolvimento urbano compacto, que contrarie a urbanização dispersa e contenha a 

expansão urbana, respeitando os imperativos de economia do solo e dos demais recursos territoriais, 

conforme as orientações estabelecidas no PNPOT. 

 Para quantificar a ocupação do espaço dos perímetros urbanos, definiram-se as classes de áreas urbanas 

vividas, que consistem em todo o edificado (excetuado ruínas e pequenas edificações de apoio agrícola) inserido 

dentro dos perímetros e a aplicação de um raio de distância a estes de 25m. O produto são duas classes de espaço, 

o espaço urbano vivido e o espaço urbano não concretizado. Esta análise, e restituição para atualização de 

edificado foi feita com base nos ortofotomapas de 2018. Optou-se pela utilização desta metodologia por se constituir 

como um simples, mas sólido exercício de caracterização da execução dos perímetros urbanos perspetivado a partir 

da ocupação do espaço, vertendo para este relatório, de forma sintética uma caracterização da ocupação do espaço 

dos aglomerados urbanos do município de Odemira em função do parque edificado existente. 

Situado na freguesia de São Salvador e Santa Maria, o perímetro urbano do aglomerado de Algoceira tem 

um espaço urbano vivido de 10,74ha de um total de 13,9ha, representando 82,02%. Apenas 2,35ha eram de espaço 

urbano não concretizado.  

 

Figura 61. Nível de concretização para o perímetro urbano da Algoceira (Dados CMO). 

Situado na freguesia de Longueira/Almograve, o perímetro urbano do aglomerado do Almograve tem um 

espaço urbano vivido de 26,24ha de um total de 36,47ha, representando 71,94%. Sendo que 28,06% ou 10,23ha 

eram espaço urbano não concretizado.  



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

136 

 
Figura 62. Nível de concretização para o perímetro urbano do Almograve (Dados CMO). 

Situado na freguesia de São Martinho das Amoreiras, o perímetro urbano do aglomerado de Amoreiras-

Gare tem um espaço urbano vivido de 12,77 de um total de 16,06ha, representando 79,54% da área total. Ainda 

assim, 3,29ha eram de espaço urbano não concretizado.  

 
Figura 63. Nível de concretização para o perímetro urbano de São Martinho das Amoreiras (Dados CMO). 

Situado no litoral Sul da freguesia de São Teotónio, o perímetro urbano do aglomerado de Azenha do Mar 

tem um espaço urbano vivido de 6,27 de um total de 8,52, representando 73,54%, da área total. Sendo que 2,25ha 

eram de espaço urbano não concretizado.  
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Figura 64. Nível de concretização para o perímetro urbano da Azenha do Mar (Dados CMO). 

No Sul da freguesia de São Teotónio, próximo do limite concelhio com o município de Aljezur, o 

aglomerado da Baiona, classificado como uma Área Urbana de Génese Ilegal tem um perímetro de 6,37ha, destes, 

5,38 ou 84,46% eram de espaço urbano concretizado ou vivido. 

 
Figura 65. Nível de concretização para o perímetro urbano da Baiona (Dados CMO). 

O aglomerado de Bicos, situado na freguesia de Vale de Santiago tem um perímetro de 48,95ha, desta 

área, 33,32ha eram de espaço urbano vivido e 15,64 ou 31,94% eram espaço urbano não concretizado. 
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Figura 66. Nível de concretização para o perímetro urbano dos Bicos (Dados CMO). 

Sede de freguesia, o aglomerado de Boavista dos Pinheiros tem um perímetro com uma área de 

108,91ha, dos quais 80,50ha eram de espaço urbano vivido, correspondendo a 74% do total. Porém, 28,31ha não 

estavam concretizados o que corresponde a 26% do total. 

 
Figura 67. Nível de concretização para o perímetro urbano da Boavista dos Pinheiros (Dados CMO). 

Situado a Sudoeste de São Teotónio, na mesma freguesia, o aglomerado do Brejão tem um perímetro de 

34,09ha, dos quais eram espaço urbano vivido 18,35ha que corresponde a 53,82% do seu perímetro. 46,18% do 

perímetro do Brejão era espaço urbano não concretizado. 
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Figura 68. Nível de concretização para o perímetro urbano do Brejão (Dados CMO). 

Situado no nordeste da freguesia de São Teotónio, o aglomerado do Cavaleiro tem um perímetro de 

15,56ha, dos quais 13,12ha são de urbano vivido e 2,44ha de espaços urbanos não concretizados. O total de 

espaço concretizado é de 84,29% do perímetro. 

 
Figura 69. Nível de concretização para o perímetro urbano do Cavaleiro (Dados CMO). 

Sede de freguesia, o aglomerado da Vila de Colos tem um perímetro de 40,23ha, dos quais 31,32ha 

representam espaços urbanos vividos ou 77,84% da área total e 8,92ha apresentam-se como espaços urbanos não 

concretizados. 
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Figura 70. Nível de concretização para o perímetro urbano de Colos (Dados CMO). 

Considerado na sua totalidade uma Área Urbana de Génese Ilegal, situado na freguesia de 

Longueira/Almograve, o Cruzamento do Almograve é constituído em 97,44% de espaço urbano vivido. Dos seus 

5,37ha, apenas 0,14ha são espaços urbanos não concretizados. 

 
Figura 71. Nível de concretização para o perímetro urbano do Cruzamento do Almograve (Dados CMO). 

Localizado na freguesia de São Teotónio, a Norte, o aglomerado da Fataca tem um perímetro de 7,78ha, 

dos quais 70,70% são espaços urbanos concretizados ou vividos. De espaços urbanos não concretizados existem 

2,28ha que representam 29,30% da área do perímetro. 
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Figura 72. Nível de concretização para o perímetro urbano da Fataca (Dados CMO). 

O segundo aglomerado da freguesia de Longueira/Almograve, a Longueira tem um perímetro de 34,47ha, 

dos quais 24,54ha são de espaços urbanos vividos e 9,93ha representam espaços urbanos não concretizados. Os 

espaços urbanos vividos retratam 71,18% do perímetro urbano. 

 
Figura 73. Nível de concretização para o perímetro urbano da Longueira (Dados CMO). 

Sede de freguesia, o aglomerado de Luzianes-Gare ocupa no seu perímetro urbano uma área de 35,17ha, 

dos quais 52,92% são espaços urbanos concretizados, uma área de 18,66ha. Os espaços urbanos não 

concretizados ocupam uma área de 16,61ha. 
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Figura 74. Nível de concretização para o perímetro urbano de Luzianes-Gare (Dados CMO). 

Na freguesia de São Teotónio, a Norte, o aglomerado do Malavado apresenta um perímetro urbano de 

20,68ha, dos quais 66,22% eram espaços urbanos vividos, que correspondem a 13,70ha. Os espaços urbanos não 

concretizados correspondem a 6,99ha ou 33,78%. 

 
Figura 75. Nível de concretização para o perímetro urbano do Malavado (Dados CMO). 

Sede do município e da freguesia de São Salvador e Santa Maria, o aglomerado da Vila de Odemira tem 

um perímetro de 111,91ha, destes, 87,52ha são de espaços urbanos vividos, que equivalem a 78,21% do total do 

perímetro urbano. Do total, 24,39ha correspondem a espaços urbanos não concretizados. 
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Figura 76. Nível de concretização para o perímetro urbano de Odemira (Dados CMO). 

 

No interior do município, situado na freguesia de Santa Clara-a-Velha, o aglomerado de Pereiras detém 

um perímetro urbano que ocupa 19,91ha, dos quais 14,34ha estão ocupados por espaços urbanos vividos, que 

representam 72,03% do espaço total do perímetro urbano. 

 
Figura 77. Nível de concretização para o perímetro urbano de Pereiras (Dados CMO). 
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Na freguesia de São Salvador e Santa Maria, próximo da sede de município, o aglomerado de Portas do 

Transval tem um perímetro urbano de 58,55ha, dos quais 42,64ha são espaços urbanos vividos e 15,91ha áreas 

urbanas não concretizadas. Os espaços urbanos vividos correspondem a 72,81% do perímetro. 

 
Figura 78. Nível de concretização para o perímetro urbano de Portas do Transval (Dados CMO). 

O aglomerado de Relíquias, sede de freguesia, ocupa uma área de 30,57ha dentro do seu perímetro 

urbano. Destes, 22,16ha são espaços urbanos vividos, que representam 72,49% do total do perímetro, sendo que 

8,41ha representam espaços urbanos não concretizados. 

 
Figura 79. Nível de concretização para o perímetro urbano de Relíquias (Dados CMO). 
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A Sul, na freguesia de São Teotónio, também próximo do limite do município com a Região do Algarve, 

São Miguel tem um perímetro urbano de 25,24ha, dos quais 17,55ha (69,43%) são espaços urbanos vividos e 

7,73ha equivalem a espaços urbanos não concretizados. 

 
Figura 80. Nível de concretização para o perímetro urbano de São Miguel (Dados CMO). 

O aglomerado urbano de Sabóia, sede de freguesia, tem um perímetro urbano com uma área de 26,05ha, 

dos quais 22,12ha são de espaços urbanos vividos, correspondendo a 84,84%, sendo que 3,92% do espaço urbano 

são áreas não concretizadas. 

 
Figura 81. Nível de concretização para o perímetro urbano de Sabóia (Dados CMO). 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

146 

O aglomerado de Santa Clara-a-Velha, sede de freguesia no interior Sudeste do município, tem um 

perímetro urbano com 15,52ha de área, dos quais 12,26ha (74,19%) estão ocupados por espaços urbanos vividos e 

4,26ha ou 25,81% são espaços urbanos não concretizados. 

 
Figura 82. Nível de concretização para o perímetro urbano de Santa Clara-a-Velha (Dados CMO). 

O aglomerado de São Luís, sede de freguesia, ocupa uma área no seu perímetro de 77,64ha, dos quais 

73,92% (57,39ha) são espaços urbanos vividos. A área de espaços urbanos não concretizados é de 20,25ha, 

correspondendo a 26,08% do total do perímetro urbano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Nível de concretização para o perímetro urbano de São Luís (Dados CMO). 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

147 

Sede de freguesia, o aglomerado de São Martinho das Amoreiras tem um perímetro que ocupa 22,46ha, 

dos quais 16,02ha eram espaços urbanos vividos, que correspondem a 71,33%. Já os espaços urbanos não 

concretizados representavam 28,67% da área total do perímetro. 

 

Figura 84. Nível de concretização para o perímetro urbano de São Martinho das Amoreiras (Dados CMO). 

São Teotónio é sede da maior freguesia do município, o seu aglomerado urbano tem um perímetro com 

uma área de 106,80ha, dos quais 83,93ha se traduzem em espaços urbanos vividos, representando 78,58% do 

total. Por outro lado, a área de espaços urbanos não concretizados é e 22,87ha. 

 
Figura 85. Nível de concretização para o perímetro urbano São Teotónio (Dados CMO). 
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O aglomerado de Vale de Santiago, sede de freguesia no nordeste do município, ocupa uma área, no seu 

perímetro, de 15,80ha, dos quais 77,04% (12,17ha) são espaços urbanos vividos. A área de espaços urbanos não 

concretizados é de 3,63ha, correspondente a 22,96% do total do perímetro urbano. 

 
Figura 86. Nível de concretização para o perímetro urbano do Vale de Santiago (Dados CMO). 

Situado no Noroeste, Vila Nova de Milfontes é o maior aglomerado do município de Odemira com um 

perímetro urbano de 172,06ha. É sede de freguesia, e os espaços urbanos vividos representam 71,78% da área 

total, com 123,51ha, enquanto, os espaços não concretizados ocupam uma área de 48,56ha. 

 
Figura 87. Nível de concretização para o perímetro urbano de Vila Nova de Milfontes (Dados CMO). 
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Situado no litoral, e a segunda localidade mais populosa da freguesia de São Teotónio, o aglomerado da 

Zambujeira do Mar tem um perímetro com uma área de 51,69ha, dos quais 33,32ha estavam ocupados por espaços 

urbanos vividos, que correspondem a 52,52% do total. 

 
Figura 88. Nível de concretização para o perímetro urbano da Zambujeira do Mar (Dados CMO). 

Os aglomerados no município de Odemira ocupam, em conjunto, uma área de 1167,06ha, na qual 72,80% 

são constituídos por espaços urbanos vividos, existindo ainda 27,20% de espaços urbanos não concretizados. Os 

aglomerados com menores graus de concretização são Luzianes-Gare (52,92ha) e o Brejão (53,82ha), a maior área 

em absoluto não concretizada encontra-se em Vila Nova de Milfontes. 

 
Quadro 46. Níveis de execução de espaços urbanos para os aglomerados do município de Odemira (Dados CMO – 

Adaptado). 

 
Espaço Urbano Perímetros Urbanos 

  
  

Espaço Urbano 
Vivido 

Espaço Urbano Não 
Concretizado 

  

Algoceira Área (ha) 10,74 2,35 13,09 

 % 82,02 17,98 

Almograve Área (ha) 26,24 10,23 36,47 

 % 71,94 28,06 

Amoreiras-Gare Área (ha) 12,78 3,29 16,06 

 % 79,54 20,46 

Azenha do Mar Área (ha) 6,27 2,25 8,52 

 % 73,54 26,46 

Baiona Área (ha) 5,38 0,99 6,37 

 % 84,46 15,54 

Bicos Área (ha) 33,32 15,64 48,95 

  % 68,06 31,94   

Boavista dos Pinheiros Área (ha) 80,60 28,31 108,91 
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 % 74,00 26,00 

Brejão Área (ha) 18,35 15,74 34,09 

 % 53,82 46,18 

Cavaleiro Área (ha) 13,12 2,44 15,56 

 % 84,29 15,71 

Colos Área (ha) 31,32 8,92 40,23 

 % 77,84 22,16 

Cruzamento do Almograve Área (ha) 5,23 0,14 5,37 

 % 97,44 2,56 

Fataca Área (ha) 5,50 2,28 7,78 

 % 70,70 29,30 

Longueira Área (ha) 24,54 9,93 34,47 

 % 71,18 28,82 

Luzianes-Gare Área (ha) 18,66 16,61 35,27 

 % 52,92 47,08 

Malavado Área (ha) 13,70 6,99 20,68 

 % 66,22 33,78 

Odemira Área (ha) 87,52 24,39 111,91 

 % 78,21 21,79 

Pereiras Área (ha) 14,34 5,57 19,91 

 % 72,03 27,97 

Portas Transval Área (ha) 42,64 15,91 58,55 

 % 72,82 27,18 

Relíquias Área (ha) 22,16 8,41 30,57 

 % 72,49 27,51 

S. Miguel Área (ha) 17,55 7,73 25,28 

 % 69,43 30,56 

Sabóia Área (ha) 22,12 3,92 26,05 

 % 84,94 15,07 

Santa Clara-a-Velha Área (ha) 12,26 4,26 16,52 

 % 74,19 25,81 

São Luís Área (ha) 57,39 20,25 77,64 

 % 73,92 26,08 

São Martinho das 
Amoreiras 

Área (ha) 
16,02 6,44 22,46 

 % 71,33 28,67 

São Teotónio Área (ha) 83,93 22,87 106,80 

 % 78,58 21,42 

Vale de Santiago Área (ha) 12,17 3,63 15,80 

 % 77,04 22,96 

Vila Nova de Milfontes Área (ha) 123,51 48,56 172,06 

 % 71,78 28,22 

Zambujeira do Mar Área (ha) 32,32 19,37 51,69 

 % 62,52 37,48 

Total Área (ha) 849,64 317,43 1167,06 

% 72,80 27,20 100,00 

 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

151 

Este exercício tem por base o explícito na norma 143 do Programa Regional do Ordenamento do Território 

do Alentejo, carecendo, no entanto de precisão e atualização dos dados de base, tendo-se procedido à sua 

atualização e adaptação por fotointerpretação dos ortofotomapas disponibilizados para o ano de 2018, pelo 

município de Odemira. Caracteriza, no entanto, de forma eficiente, os graus de concretização dos perímetros 

urbanos no município. 

 

7.3. Criação de Espaços Industriais e Turísticos 

O Plano Diretor Municipal previa a criação de 3 Espaços Turísticos: a UNOR 7 (PP), a Albufeira de Santa 

Clara (POA) e “Vila Formosa” (Artigos 51º, 52º e 53º do regulamento do PDMO). Segundo o qual, Artigo 50º, os 

espaços turísticos, destinam-se, preferencialmente, à implantação de empreendimentos turísticos, compatibilizando 

as exigências de desenvolvimento com os imperativos de salvaguarda e proteção dos valores ambientais, visando 

fundamentalmente, a qualidade dos empreendimentos, a exequibilidade das soluções propostas e a igualdade de 

condições dos proprietários envolvidos. 

- Espaço Turístico UNOR 7 – Nesta Unidade de Ordenamento, deverá ser exercido um planeamento 

conjunto e integrado, aplicando-se o disposto no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina. O seu Espaço Turístico tem uma área total máxima de 270ha, deverá sujeitar-se a Plano de 

Pormenor. Este espaço não se encontra concretizado à data do presente relatório. 

- Espaço Turístico "Vila Formosa" - Este Espaço Turístico foi objeto de vários estudos, que conduziram a 

uma localização da área de intervenção e à fixação da sua capacidade máxima em 1.600 pessoas, devendo, assim, 

a concretização dos empreendimentos respeitar os limiares máximos consignados nos projetos aprovados pela 

Direção Geral de Turismo. A delimitação deste Espaço Turístico deve ser compatibilizada com o disposto no Plano 

de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. À data da elaboração do Relatório, a 

situação mantinha-se igual. 

- Espaços Turísticos da Albufeira de Santa Clara – Estes espaços encontram-se concretizados, aplicando-

se a este o disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira de Santa Clara, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 185/2007 de 21 de dezembro. 

O PDM também indica no seu Artigo 25º, para além dos espaços industriais integrados nos perímetros 

urbanos, localizações preferenciais para a criação de espaços industriais em São Teotónio, na Fataca, em Santa 

Clara / Sabóia e Relíquias / Colos / Amoreiras-Gare. À data da elaboração do REOT nenhuma destas áreas 

industriais tinham sido concretizadas. 

Estas Zonas de Indústria Ligeira (ZIL) e ou as Áreas de Reserva para Atividades Económicas (ARAE), a 

concretizar, seriam objeto de Planos de Pormenor, sujeitos a ratificação ministerial.  

Como indicadores de apoio à elaboração dos instrumentos urbanísticos e ou à apreciação de pretensões 

conducentes à criação de áreas industriais estabeleceram-se os seguintes parâmetros:  

a) No âmbito do lote, define-se um índice de ocupação bruto. O seu valor máximo pode variar entre os 

40 e os 50%, embora em casos particulares, como no dos armazéns comerciais de apoio, se aceitem 

valores superiores, na ordem dos 60 a 70%;  

b) Cércea máxima: 9,00m, excetuando-se instalações tecnicamente justificadas;  
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c) Garantir no interior do lote, 1 lugar de estacionamento por cada 100m² de Área Bruta de Construção e 

área suficiente para cargas e descargas;  

d) A área afeta aos lotes não deverá ultrapassar os 60% da área total do terreno a lotear;  

e) A área verde total (somatório dos espaços verdes públicos e dos espaços verdes dos lotes) não 

deverá ser inferior a 25% da superfície total da área de intervenção;  

O licenciamento e as ações de transformação do uso do solo associadas à atividade industrial deveriam 

subordinar-se às disposições consagradas no Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de outubro, entretanto revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. A subsequente adaptação do PDM ao Regime Excecional de 

Regularização de Atividades Económicas, no seu artigo 69.º, na legalização das operações urbanísticas, bem como 

na alteração e/ou ampliação das instalações identificadas no anexo III e nas plantas de ordenamento, abrangidas 

pelo regime do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro, é dispensado o cumprimento, total ou parcial, das 

disposições do presente regulamento que lhe sejam aplicáveis, nos termos definidos nas respetivas atas das 

conferências decisórias, para os procedimentos de regularização constituídos ao abrigo desta legislação. 

 

7.4. Transformações do Espaço Rústico 

Os Espaços Rústicos correspondem às categorias de espaços agrícolas, espaços de proteção e 

valorização ambiental, espaços agrosilvopastoris, áreas afetas às albufeiras de águas públicas, espaços turísticos, 

áreas para equipamentos e infraestruturas e Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica. A totalidade do 

Espaço Rústico, exceto os planos de água, integra os espaços agrícolas, de valorização e proteção ambiental e 

agrosilvopastoris. Este ponto faz o balanço da evolução entre os anos de 2007 e 2018, com base na Carta de 

Ocupação do Solo (COS) dos respetivos anos. Por falta de compatibilidade em algumas classes relevantes para a 

análise das mudanças nas ocupações do solo no nível 4 da COS, utilizou-se o nível 1 para um balanço geral. 

De acordo com o Regulamento do PDM em vigor, os Espaços Agrícolas destinam-se, predominantemente, 

à produção de bens alimentares através da exploração de sistemas arvenses, pratenses, hortícolas e frutícolas. 

Nestes solos são proibidas todas as ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, nomeadamente 

obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, aterros e escavações ou quaisquer 

outras formas de utilização não agrícola. 

O Artigo que define as condicionantes à edificabilidade em espaços agrícolas, Artigo 56.º do Regulamento 

do PDM de Odemira, permite sem prejuízo da aplicação dos condicionamentos comuns, a várias classes de espaço, 

as seguintes ações:  

a) Obras com finalidades exclusivamente agrícola e pecuária, quando integradas e utilizadas em 

explorações que as justifiquem, desde que, não excedam a cércea máxima de 6,5m, excetuando 

silos, depósitos de água ou outras instalações tecnicamente justificadas e um índice de utilização 

bruto de 0,002.  

b) Empreendimentos turísticos desde que cumpram o disposto nos números 2 e 3 do Artigo 27.º e nos 

números 4 a 8 do Artigo 28.º  

I. Nos empreendimentos turísticos isolados são admitidos os seguintes tipos de empreendimentos 

turísticos: estabelecimentos hoteleiros associados a temáticas específicas (saúde, desporto, 
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atividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.), empreendimentos de 

turismo em espaço rural, empreendimentos de turismo de habitação e empreendimentos de 

turismo da natureza nas tipologias previstas no presente Artigo. (Artigo 27.º número 2 do 

Regulamento do PDM de Odemira). 

II. A instalação dos empreendimentos previstos no número anterior deve incidir sobre ou em 

complemento de edifícios existentes, no caso de empreendimentos de turismo em espaço rural, 

com exceção dos hotéis rurais. Deve respeitar o índice de utilização bruto de 0,04, respeitar a 

capacidade máxima de 200 camas e cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 

março, na atual redação. Os edifícios devem ter no máximo, dois pisos acima da cota de soleira, 

desde que convenientemente adaptados à morfologia do terreno, e/ou a volumetria não cause 

impacto visual negativo, e prever um índice de impermeabilização do solo máximo de 0,2, exceto 

nos empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casas de campo e 

agroturismo e nos empreendimentos de turismo de habitação e, por fim, caso aplicável cumprir 

as limitações relativas à ocupação da orla costeira. 

III. Sem prejuízo dos pareceres legalmente exigíveis e dos condicionamentos fixados para as 

diferentes classes de espaço identificados na Planta de Ordenamento, a Câmara Municipal 

poderá permitir a implantação de novas unidades de Parques de Campismo e Caravanismo, 

desde que seja assegurada a salvaguarda e que cumpram o disposto no Decreto-Lei n.º 

39/2008, de 7 de março, na atual redação. Incluir edifícios com, no máximo, dois pisos acima da 

cota de soleira, desde que convenientemente adaptados à morfologia do terreno, e/ou a 

volumetria não cause impacto visual negativo, preveja um índice de impermeabilização do solo 

máximo de 0,2 e cumpra as limitações relativas à ocupação da orla costeira. Deve-se adaptar ao 

relevo existente de todas as componentes do parque de campismo, designadamente áreas para 

acampamento, vias, caminhos de peões, estacionamentos e instalações complementares, de 

forma a garantir a drenagem natural, a predominância de superfícies permeáveis e a adequada 

integração no local. O espaço deve estar organizado criteriosamente, equilibrando a privacidade 

e o sossego das instalações, com a animação e segurança dos espaços de uso comum. As 

origens e redes de abastecimento, saneamento, energia, resíduos e acessibilidades devem 

provir de soluções ecologicamente sustentáveis e eficientes. Por fim, valorizar vistas do território 

e da respetiva inserção paisagística e utilizar materiais apropriados à sua adequada integração 

paisagística. 

c) Permite-se a construção de edificações para residência própria do proprietário, agricultor de 

exploração agrícola, respeitando as seguintes condições: 

I. Comprovação da qualidade de agricultor pelas entidades competentes, enquanto responsável 

pela exploração agrícola e proprietário do prédio onde se pretende localizar a habitação;  

II. Área mínima do prédio de 4ha;  

III. Área de construção máxima de 500m²;  

IV. Número máximo de pisos acima da cota de soleira de 1;  

V. Inalienabilidade dos prédios que constituem a exploração agrícola em que se localiza a 

edificação pelo prazo de 10 anos subsequentes à construção, salvo por dívidas relacionadas 
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com a aquisição de bens imóveis da exploração e de que esta seja garantia, ou por dívidas 

fiscais, devendo esse ónus constar do registo predial da habitação. Não se aplicando, porém, 

este ónus quando a transmissão de quaisquer direitos reais sobre esses prédios ocorrer entre 

agricultores e desde que se mantenha a afetação da edificação ao uso exclusivo da habitação 

para residência própria do adquirente-agricultor.  

2 — As construções ou conjuntos autorizados nos Espaços Agrícolas terão de ser autónomos no que se 

refere a infraestruturas de abastecimento de água e saneamento.  

3 — As construções devem enquadrar-se na arquitetura tradicional da região, ficando sujeitas a critérios 

de qualidade arquitetónica ao nível da traça proposta, dos cromatismos e materiais utilizados. 

Nos territórios afetos à categoria de espaços agrícolas existiram variações significativas no que toca aos 

territórios artificializados, com uma variação de 45,40% face ao ano de 2007. Neste uso encontram-se espaços 

urbanizados, mas, também, instalações de apoio agrícola, equipamentos e infraestruturas e parques de campismo, 

edifícios de habitação de produtores ou turismos em espaços rurais. A área da ocupação agrícola aumentou em 

2,7%, e as superfícies agroflorestais (9,22%) diminuíram as pastagens (-3,23%) e as florestas (-2,64%) e os 

espaços descobertos ou com pouca vegetação (-4,7%). A maior diminuição em proporção e área foi na classe dos 

matos. As áreas húmidas e massas de água superficiais tiveram um incremento de 33,93% e 26,81%, 

respetivamente. 

 

 

Quadro 47. Classes de ocupação do solo em espaços agrícolas em 2007 e 2018 (Dados PDM, CMO/ DGT, 

COS2007/2018). 

Área (ha) Variação 

  2007 2018 % 

1.Territórios artificializados 207,19 301,25 45,40 

2.Agricultura 14453,84 14883,65 2,97 

3.Pastagens 4956,82 4796,70 -3,23 

4.Superfícies agroflorestais 2493,47 2723,37 9,22 

5.Florestas 7747,89 7543,23 -2,64 

6.Matos 1203,97 773,17 -35,78 

7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação 3,03 2,91 -4,07 

8.Zonas húmidas 43,60 58,40 33,93 

9.Massas de água superficiais 101,28 128,43 26,81 
 

De acordo com Artigo 57.º do Regulamento do PDM de Odemira, nos Espaços de Proteção e Valorização 

Ambiental dever-se-ão fomentar as seguintes ações:  

a) O desenvolvimento da galeria ripícola, nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de galeria, faixas 

amortecedoras e margens naturais dos cursos de água, para obviar a erosão e, no sentido de dotar 

os ecossistemas aquático-terrestres de vegetação, capazes de funcionar como “corredor de vida 

selvagem” onde a fauna procura refúgio e/ou alimento;  

b) As práticas agrícolas e/ou florestais que contribuam para a proteção do solo e da água, nas zonas de 

cabeceira das linhas de água;  
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c) As intervenções que contribuam para a recarga dos aquíferos, nas áreas de infiltração máxima, bem 

como práticas agrícolas e/ou florestais extensivas em detrimento de intensificações culturais 

consumidoras de fertilizantes e pesticidas ou herbicidas químicos e orgânicos;  

d) As práticas agrícolas e/ou florestais que impliquem mobilizações mínimas do solo e com coberto 

vegetal dominantemente arbóreo-arbustivo, nas encostas com declives superiores a 25%, com vista a 

uma proteção mais eficaz do solo contra os agentes de erosão.  

2 — Nas áreas designadas por Espaços de Proteção e Valorização Ambiental 1, 2, 3 e 4 a edificabilidade 

rege-se pelo disposto no regime do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação, referente à 

Reserva Ecológica Nacional.  

O Artigo 20º do DL n.º 166/2008, de 22 de agosto na sua atual redação determina o seguinte: 

1) As áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo, das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações extraordinárias de 

proteção fitossanitária previstas em legislação específica. 

2) Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 

REN. 

3) Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações que, 

cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do Anexo II do presente Decreto-Lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

Artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de comunicação prévia. 

4) Consideram-se ainda dispensadas da aplicação do disposto no n.º 1, as ações de arborização e 

rearborização com espécies florestais, bem como a implantação de infraestruturas no seu âmbito, quando 

decorrentes de projetos autorizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ou aprovados 

pelas entidades competentes no âmbito de programas públicos de apoio ao desenvolvimento florestal, nos termos 

da lei. 

5) Para efeitos do disposto no número anterior, a análise das ações inerente aos projetos submetidos a 

autorização ou aprovação deve incorporar os princípios e objetivos da REN. 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

156 

6) Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do ordenamento do 

território, da agricultura, do desenvolvimento rural, das pescas, da economia, das obras públicas e dos transportes 

aprovar, por portaria, as condições a observar para a viabilização dos usos e ações referidos nos n.2 e 3ºs. 

Ainda, conforme disposto no Artigo 21º, ações de relevante interesse público, alínea 1, nas áreas da REN 

podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do 

membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo 

competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas 

na REN. 

Nas áreas de valorização e proteção ambiental definidas no PDM de Odemira, verificou-se um aumento 

dos territórios artificializados de 28,50%, uma diminuição das superfícies agroflorestais de -6,51% e uma diminuição 

nos matos de 12,84%. As pastagens tiveram um ligeiro aumento, as florestas apesar de ligeiro o aumento, em 

termos proporcionais significa pela sua dimensão de base num aumento absoluto substancial, próximo dos 2 mil 

hectares. Os espaços descobertos permaneceram inalterados e registaram-se aumentos nas zonas húmidas de 

massas de água superficiais de 10,78% e 9,10%, respetivamente. 

 

Quadro 48. Classes de ocupação do solo em Espaços de Valorização e Proteção Ambiental em 2007 e 2018 (Dados 

PDM, CMO/ DGT, COS2007/2018). 

Área (ha) Variação 

  2007 2018 % 

1. Territórios artificializados 245,56 315,55 28,50 

2.Agricultura 7210,60 6950,66 -3,60 

3.Pastagens 7276,47 7394,85 1,63 

4.Superfícies agroflorestais 4506,41 4213,26 -6,51 

5.Florestas 60943,16 62632,62 2,77 

6.Matos 10757,70 9376,44 -12,84 

7.Espaços descobertos ou com pouca vegetação 378,77 378,77 0,00 

8.Zonas húmidas 250,24 277,22 10,78 

9.Massas de água superficiais 324,46 353,98 9,10 

 
De acordo com Artigo 58.º do Regulamento do PDM de Odemira, os Espaços agrosilvopastoris são zonas 

cujo uso dominante atual se relaciona com atividades agrícolas e florestais e sobre as quais não incidem 

disposições de salvaguarda absoluta relativamente a recursos ecológicos e agrícolas.  

O Artigo 59.º determina que nos Espaços agrosilvopastoris de Categoria I a edificabilidade rege-se pelo 

disposto no Artigo 56.º do Regulamento do PDMO, referente aos Espaços Agrícolas e, nos de Categoria II pode ser 

autorizada a transformação do uso do solo relativa à construção destinada a habitação, pequeno comércio, 

edificações de apoio à atividade agrícola, agropecuária e florestal e empreendimentos industriais e turísticos, de 

acordo com os condicionamentos previstos no Artigo 56.º do presente Regulamento e, quanto ao pequeno comércio 

e empreendimentos industriais, nas seguintes condições:  

a) Pequeno Comércio: Índice de Utilização Bruto — 0,002, com o mínimo de 100m²; Número máximo de 

pisos — 1;  

b) Edificações de Apoio à Atividade Agrícola, Agropecuária e Florestal: Índice de Utilização Bruto — 

0,002; cércea máxima — 6,50m, excetuando-se instalações tecnicamente justificadas;  
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c) Indústria: Tratar-se de atividades que pelo seu sistema de produção estejam relacionadas 

diretamente com a localização da matéria-prima;  

I. Cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 69/2003 de 10 de abril na sua atual redação, 

que Estabelece as normas disciplinadoras do exercício da atividade industrial; 

II. Índice de Utilização Bruto — 0,25;  

III. Cércea máxima — 6,50m excetuando-se instalações tecnicamente justificadas.  

As construções ou conjuntos autorizados nos Espaços agrosilvopastoris terão de ser autónomos no que se 

refere a infraestruturas de abastecimento de água e saneamento.  

As construções devem enquadrar-se na arquitetura tradicional da região, ficando sujeitas a critérios de 

qualidade arquitetónica ao nível da traça proposta, dos cromatismos e materiais utilizados.  

Por razões ecológicas ou de impacto paisagístico, a câmara poderá condicionar a viabilidade das 

operações de transformação do uso do solo que ocorrerem, nas áreas de que trata o presente artigo, bem como a 

sua localização, à prévia associação de proprietários confinantes. 

Nos espaços agroflorestais definidos no PDM de Odemira, entre 2007 e 2018, registou-se uma variação 

de 48,91% nos territórios artificializados, uma diferença pouco abaixo dos 100 hectares. A área de ocupação 

agrícola diminuiu em -3,11%, as pastagens em -1,82% e as SAF em -0,42%. A diminuição mais relevante em 

termos proporcionais verifica-se nos matos, que também diminuem nestes espaços. A classe de espaços 

descobertos é inexistente em 2018 e as zonas húmidas em ambos os anos em análise. A área ocupada por massas 

de água superficiais aumentou em cerca de 12 hectares, que representa um acréscimo de 31,18% face a 2007. 

 

Quadro 49. Classes de ocupação do solo em espaços agrosilvopastoris em 2007 e 2018 (CMO, DGT: COS2007/2018). 

Área (ha) Variação 

  2007 2018 % 

1.Territórios artificializados 193,16 287,63 48,91 

2.Agricultura 6813,76 6601,63 -3,11 

3.Pastagens 9981,02 9799,56 -1,82 

4.Superfícies agroflorestais 5718,02 5693,83 -0,42 

5.Florestas 28240,64 29203,69 3,41 

6.Matos 2957,08 2305,52 -22,03 

7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação 0,03 0,00 -100,00 

8.Zonas húmidas 0,00 0,00 0,00 

9.Massas de água superficiais 37,99 49,83 31,18 

 
A análise da evolução da ocupação do solo nas classes de Espaço Rústico definidas pelo PDM em vigor é 

de carácter caracterizador, não sendo possível avaliar causas ou situações de incumprimento do disposto para cada 

uma das classes. As evoluções registadas entre as duas Cartas de Ocupação do Solo, por si, não indicam sinais de 

incumprimentos, face à possibilidade de artificialização de territórios cumprindo as normas dispostas no 

Regulamento e à inclusão na categoria de áreas artificializadas de classes do nível 4 que se destinam ao suporte 

agrícola, infraestruturas e equipamentos, assim como parques de campismo entre outros. 
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7.5. Execução de equipamentos públicos e grandes infraestrutura 

O Regulamento do PDM em vigor consagra no Anexo II, um conjunto de equipamentos públicos e grandes 

infraestruturas, existentes e previstos, em áreas exteriores aos perímetros urbanos delimitados. O seguinte quadro 

sintetiza à data da redação deste documento a execução dos equipamentos públicos e grandes infraestruturas 

previstas. Dos 19 equipamentos e infraestruturas previstos, não foram concretizados dois equipamentos 

(equipamento desportivo do Cavaleiro e o complexo desportivo de Vila Nova de Milfontes), adicionalmente a ETAR 

do Cavaleiro, a ETA do Almograve e a instalação de tratamento do sistema São Miguel-Baiona já se encontravam a 

funcionar antes do PDM entrar em vigor. 

 
Quadro 50. Síntese da concretização dos equipamentos públicos e grandes infraestruturas presentes no anexo II do 

Regulamento do PDM em vigor. 

Equipamento Desportivo de São Luís Foi construído um campo polidesportivo com recinto em 
cimento. Vedado e com bancadas laterais em pedra. 

Equipamento Desportivo do Cavaleiro Não foi concretizado. 

Cemitério do Almograve Em funcionamento o cemitério da Longueira/Almograve com 
uma área de 306 covais, 20 jazigos e 40 ossários. 

Est. de Transferência do Telheiro (Odemira) Entrou em funcionamento no ano 2000. Serve para a 
deposição e compactação dos resíduos produzidos no 
Concelho que, posteriormente, são encaminhados pela 
AMBILITAL, EIM para tratamento. 

ETAR da Algoceira A ETAR da Algoceira entrou em funcionamento em 2003. 
Atualmente, a entidade gestora é o município de Odemira e 
está em razoável estado de conservação. 

ETAR do Cavaleiro A ETAR do Cavaleiro entrou em funcionamento em 1995. 
Atualmente, a entidade gestora é o município de Odemira e 
está em razoável estado de conservação. 

ETAR da Fataca A ETAR da Fataca entrou em funcionamento em 2001. 
Atualmente a entidade gestora é o município de Odemira e 
está em razoável estado de conservação. 

ETAR do Malavado (duas) A ETAR da Malavado entrou em funcionamento em 2001. 
Atualmente, a entidade gestora é o município de Odemira e 
está em razoável estado de conservação. 

ETA do Almograve A ETA do sistema Almograve-Longueira entrou em 
funcionamento em 1993. Atualmente, a entidade gestora é a 
AGDA e está em razoável estado de conservação.  

ETA do Brejão, Azenha do Mar, São Miguel e Baiona A ETA do sistema Brejão - Azenha do Mar entrou em 
funcionamento em 2002. Atualmente, a entidade gestora é a 
AGDA e está em razoável estado de conservação. A Instalação 
de Tratamento do sistema São Miguel - Baiona entrou em 
funcionamento em 1990 e, atualmente, a entidade gestora é 
o município de Odemira e está em razoável estado de 
conservação. 

ETA do Cavaleiro, Fataca e Malavado A ETA do sistema Cavaleiro - Fataca - Malavado entrou em 
funcionamento em 2002. Atualmente, a entidade gestora é a 
AGDA e está em razoável estado de conservação. 
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ETA da Zambujeira do Mar A ETA do sistema Zambujeira do Mar entrou em 
funcionamento em 2000. Atualmente, a entidade gestora é a 
AGDA e está em razoável estado de conservação. 

Reservatório da Azenha do Mar Os reservatórios do sistema Brejão - Azenha do Mar entraram 
em funcionamento em 1999. Atualmente, a entidade gestora 
é a AGDA e estão em razoável estado de conservação. Não 
foram realizadas novas construções de reservatórios. 

Reservatório do Brejão 

Reservatório do Cavaleiro Reservatório da ETA Cavaleiro/Fataca/Malavado-RS2, os 
reservatórios do sistema Cavaleiro - Fataca - Malavado 
entraram em funcionamento em 2002. Atualmente, a 
entidade gestora é a AGDA e estão em razoável estado de 
conservação. 

Reservatório da Fataca 

Reservatório do Malavado 

Reservatório de São Miguel, Baiona Os reservatórios do sistema São Miguel - Baiona entraram em 
funcionamento em 1999. Atualmente, a entidade gestora é o 
município de Odemira e estão em razoável estado de 
conservação. 

Complexo Desportivo de Vila Nova de Milfontes Não existiu a construção de um complexo desportivo em Vila 
Nova de Milfontes. 

 
O planeamento é um processo dinâmico e as necessidades do território são mutáveis mesmo em 

pequenos espaços de tempo. Apesar de não estarem consagrados no PDM, o município teve outras intervenções 

de forma a dotar as populações do acesso a infraestruturas importantes de abastecimento de água e drenagem e 

tratamento de águas residuais e equipamentos desportivos. Durante o período em que o PDM esteve em vigor até à 

data da elaboração deste relatório, tinham sido construídos no município 11 estações de tratamento de água, 5 

instalações de tratamento, 21 reservatórios, 17 novas estações de tratamento de águas residuais e 8 equipamentos 

desportivos. Estes encontram-se sintetizados no quadro abaixo. 

 

Quadro 51. Síntese da construção de infraestruturas de abastecimento de água e tratamento de águas residuais 

durante o período de vigência do atual PDM. 

Abastecimento de Água ETA da Portela da Fonte Santa 

ETA de Amoreiras-Gare 

ETA de Vale Ferro 

ETA da Aldeia das Amoreiras 

ETA do Campo Redondo 

ETA do Pereiro Grande 

ETA de Luzianes-Gare 

ETA do Monte da Estrada/ Vale de água/Juncalinho 

ETA de Fornalhas Velhas-Matadouro 

ETA de Relíquias 

ETA São Martinho das Amoreiras 

I. Tratamento de Fornalhas Novas 

I. Tratamento Cortes Pereiras 

I. Tratamento Moitinhas 

I. Tratamento Lameiros 

I. Tratamento Ribeira do Salto 

Reservatório do Largo do Rato - RA23 
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Reservatório de Campo Redondo - RE5 

Reservatório Elevado da ETA Zambujeira do Mar-RE11 

Reservatório de Ribeira do Salto - RFV11 

Reservatório Apoiado da ETA Zambujeira Mar - RA33 

Reservatório da ETA da Zambujeira do Mar - RS5 

Reservatório de Barranco do Bebedouro - RFV1 

Reservatório Lameiros - RFV7 

Reservatório da ETA Cavaleiro/Fataca/Malavado-RS2 

Reservatório do CHE 11 de Março 2 - RA10 

Reservatório das Moitinhas - RFV13 

Reservatório Novo Sabóia - RA36 

Reservatório Novo 1 e 2 - RA39/RA40 

Reservatório de Santa Clara - RA37 

Reservatório de Cortes Pereiras - RA38 

Reservatório Castelão - RA43 

Reservatório do Pereiro Grande - RA42 

Reservatório das Fornalhas Novas - RA41 

Reservatório Elevado das Brunheiras - RE12 

Reservatório Ribeira Seissal - RA44 

Reservatório Apoiado Vale Bejinha 

Tratamento de águas residuais ETAR de Luzianes 

ETAR do Malavado 

ETAR da Fataca 

ETAR do Campo Redondo 

ETAR de Fornalhas Velhas 

ETAR de Amoreiras-Gare 

ETAR da Azenha do Mar 

ETAR da Algoceira 

ETAR de São Pedro 

ETAR do Brejão 

ETAR do Castelão 

ETAR de Colos 

ETAR de Relíquias 

ETAR das Fornalhas Novas 

ETAR da Nave Redonda 

ETAR de Corte Malhão 

ETAR De São Teotónio 

Equipamentos desportivos Pavilhão em Colos 

Polidesportivo em Colos 

Polidesportivo em Sabóia 

Polidesportivo na Zambujeira do Mar 

Faceco-Polidesportivo em São Teotónio 

Sala de Desporto-Fitness C.H.E. Odemira 

Polidesportivo em Relíquias 

Polidesportivo em Santa Clara-a-Velha 
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8. ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE REVISÃO 

8.1. Fundamentação da revisão do PDM de Odemira. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira teve um extenso e atribulado processo de elaboração que 

culminou com a sua aprovação em 1999 e ratificação no ano 2000, no entanto, a deliberação da Assembleia 

Municipal para iniciar a elaboração do referido plano remonta ao ano de 1984.  

O Plano Diretor Municipal de Odemira, atualmente em vigor, constitui um documento rígido e inflexível que 

já não traduz a realidade geográfica e a dinâmica socioeconómica atuais, e obsoleto por se encontrar ultrapassado 

no tempo. Adicionalmente, o enquadramento legislativo onde se insere o PDM já não se encontra atualizado, 

estando em vigor um novo RJIGT, publicado no DL n.º 80/2015, 14 de maio, na atual redação, e uma nova 

LBGPPSOTU (Lei n.º 31/2014, de 30 maio, na atual redação). Ao longo dos seus 22 anos de vigência foram muitas 

as alterações a nível nacional, regional e local, impactantes em temos sociais, económicos, demográficas, culturais, 

ambientais, entre outros. Estas dinâmicas trouxeram elevadas repercussões, não só na vivência das populações, 

mas no território em si, fazendo com que o PDM se tenha tornado num documento desatualizado face às novas 

realidades.  

Desta forma, tem toda a pertinência, dotar o Município de um novo Instrumento de Gestão do Território 

mais eficaz, e, paralelamente servir de suporte a um novo ciclo de desenvolvimento. Presente no relatório de 

fundamentação, a revisão pretende que as propostas territoriais considerem uma visão integradora de 

desenvolvimento sustentável.  

Destacam-se três propósitos: 

a) A componente estratégica deverá prevalecer na definição das propostas do novo plano e na 

organização do seu modelo territorial;  

b) A dinâmica que é conferida à participação de todos os interessados no processo;  

c) A necessária concertação com os agentes e atores, institucionais ou privados, que intervêm no 

desenvolvimento municipal bem como a articulação das propostas com as entidades externas, 

responsáveis pela condução das políticas territoriais ou setoriais, a nível regional ou nacional.  

O novo PDM deve assim garantir a articulação versátil entre um verdadeiro plano estratégico e uma carta 

de ordenamento do território clara e percetível, quer para a administração quer para os particulares. Deverá também 

ser capaz de se assumir como uma proposta qualificada e rigorosa, mas também flexível e adaptável às dinâmicas 

de desenvolvimento, uma proposta construída em permanente parceria com os cidadãos e os agentes económicos 

e sociais. 

 

8.2. Enquadramento legal do processo de revisão 

Publicado em Diário da República no ano 2000, o processo de elaboração do PDM de Odemira decorreu 

durante a vigência do Decreto-Lei n.º 69/90, de 02.03, que regulava a elaboração, aprovação e ratificação dos 

planos municipais de ordenamento do território e que foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 380/99 (RJIGT). Até então, 

os Planos Regionais de Ordenamento do Território, para além do seu caráter programático, tinham um caráter 

normativo que se traduzia em disposições de elevado pormenor urbanístico, vinculativos das entidades públicas e 
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também dos particulares, como foi o caso do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral 

(PROTALI), ao qual o PDM de Odemira se teve de adaptar. 

A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU), publicada através da 

Lei n.º 48/98 de 11.08, e o respetivo Regime Jurídico não introduziram grandes alterações na estrutura do sistema 

de gestão territorial ao nível dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. Tendo afetado, sobretudo, as 

questões relacionadas com os procedimentos de elaboração dos planos até à sua aprovação, reforçando o grau de 

responsabilidade das autarquias. A nível dos planos especiais as alterações nas tipologias de planos foram a 

supressão de 4 tipologias e a criação uma tipologia dedicada aos estuários, de caráter vinculativo a organismos 

públicos e a particulares.  

Quanto à estrutura do sistema de gestão territorial, as principais introduções feitas pela Lei de Bases e o 

respetivo regime jurídico foram a criação do nível intermunicipal de ordenamento do território (de natureza 

estratégica), dos planos setoriais e do Programa de Desenvolvimento Territorial de nível nacional (PNPOT) também 

de natureza estratégica e vinculativos apenas a entidades públicas. Os PROT deixam também de ser vinculativos 

dos particulares e passam a planos de natureza estratégica. 

Atualmente, vigora a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, publicada pela lei n.º 31/2014 de 30.05, revogando a anterior Lei de Bases n.º 48/98, o RJIGT, o 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na atual redação. 

As principais alterações introduzidas com a nova Lei de Bases, face à anterior estrutura do sistema de 

gestão territorial, foram o reforço do nível intermunicipal que pode assumir um caráter semelhante aos planos 

municipais de ordenamento do território, a clara distinção entre programas e planos e a alteração dos programas 

especiais, que deixaram de ser vinculativos para os particulares.  

Com a nova estrutura do sistema de gestão territorial, os planos apenas se aplicam para o âmbito 

municipal e intermunicipal e os programas aplicam-se para os restantes âmbitos, incluindo os programas 

intermunicipais, os programas regionais e os programas de âmbito nacional. O âmbito do planeamento 

intermunicipal é também ampliado e assume as mesmas tipologias de planos que são previstas para o nível 

municipal de ordenamento do território, sendo estes igualmente vinculativos tanto de entidades públicas como de 

particulares. Mantém-se ainda a natureza estratégica dos programas intermunicipais de ordenamento do território, 

vinculando apenas entidades públicas. Os anteriores planos especiais passam agora também a ser programas 

especiais e deixam de vincular os particulares, sendo reforçada a ideia de que os Planos Diretores Municipais ou 

intermunicipais terão de absorver todas as disposições, dentro das atribuições e competências da autarquia, dos 

planos de hierarquia superior. 

A nova Lei de Bases define dois tipos de Instrumentos de Gestão Territorial, programas e planos. Os 

programas, conforme consta no art.º 38.º da lei n.º 31/2014, estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento 

territorial definindo incidência espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento pelas suas 

diretrizes programáticas. Os planos materializam e estabelecem opções e ações concretas em matéria de 

planeamento e organização do território e definem o uso do solo. Conforme consta no art.º 46.º da lei n.º 31/2014, 

os programas territoriais vinculam as entidades públicas e os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal 

vinculam as entidades públicas e particulares. 

Neste sentido, a LBGPPSOTU define que é o Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais que 

têm o dever de promover a política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, que estão 
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previstas na Constituição e na lei (Art.º 8). Na sequência deste dever, existe a obrigatoriedade por parte dos 

municípios de planear e programar o uso do solo e promover a respetiva concretização.  

A Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) do cumprimento ao previsto 

na nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo. Esta traz 

alterações significativas ao anterior RJIGT, das quais se releva a distinção regimentar entre programas e planos 

territoriais, com fundamento na diferenciação material entre intervenções de natureza estratégica, as intervenções 

de caráter vinculativo dos particulares. Os planos territoriais passam a ser os únicos instrumentos passíveis de 

determinar a classificação e qualificação do uso do solo, bem como a respetiva execução e programação. Para 

salvaguarda dos interesses dos particulares, todas as normas relativas à ocupação, uso e transformação do solo, 

para lhes poderem ser impostas, terão de estar previstas num regulamento. Apesar da introdução desta 

diferenciação, o Plano Diretor Municipal (PDM) continua a constituir-se como instrumento que define e estabelece o 

quadro estratégico de desenvolvimento territorial ao nível local. 

O novo regime prevê ainda a obrigatoriedade de fixação de indicadores a avaliar e a monitorizar os planos 

territoriais, em que dos resultados passam a depender diretamente os processos da sua revisão, nomeadamente do 

PDM. Prevê-se ainda o agilizar de procedimentos, a concertação de posições e o reforço da contratualização e 

participação dos particulares nos processos de planeamento.  

O novo RJIGT institui caducidade para os procedimentos de elaboração, alteração ou revisão dos planos 

territoriais caso exista incumprimento do prazo determinado pela câmara municipal para a sua conclusão. Admite, 

contudo, que haja prorrogação do prazo uma única vez por um período máximo igual ao previamente estabelecido.  

É concretizado um novo sistema de classificação do solo (solo urbano e solo rústico), que opta por uma lógica de 

efetiva e adequada afetação do solo urbano ao solo parcial ou totalmente urbanizado ou edificado, eliminando-se a 

categoria operativa de solo urbanizável. O novo RJIGT estabelece, no seu Artigo 74.º, que a definição dos usos 

dominantes, bem como das categorias relativas ao solo urbano e rústico, obedece a critérios uniformes, aplicáveis a 

todo o território nacional, estabelecidas pelo Decreto-Regulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto. Este decreto 

estabeleceu 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. 

Quanto à qualificação do solo, é definida de acordo com os princípios fundamentais da compatibilidade de usos, da 

graduação, da preferência de usos e da estabilidade, o conceito de utilização dominante de uma categoria de solo 

como a afetação funcional prevalecente que lhe é atribuída pelo plano territorial de âmbito intermunicipal e 

municipal. 

Determinado pela Portaria nº 277/2015, de 10 de setembro, que regula a constituição, a composição e o 

funcionamento das comissões consultivas, o acompanhamento dos procedimentos de elaboração, alteração ou 

revisão do PDM passa a ser feito por disponibilização numa plataforma colaborativa de gestão territorial. 

De acordo com o Artigo n.º 97, que define o conteúdo documental do plano diretor municipal em função do 

estabelecido pelo Artigo n. º96, este é constituído por: 

a) Regulamento; 

b) Planta de Ordenamento, que representa o modelo de organização espacial do território 

municipal, de acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e qualificação dos solos, 

as unidades operativas de planeamento e gestão definidas e, ainda, a delimitação das zonas de 

proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais; 
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c) Planta de Condicionantes que identifica as servidões administrativas e as restrições de utilidade 

pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica 

de aproveitamento. 

E acompanhado por: 

a) Relatório, que explicita a estratégia e modelo de desenvolvimento local, nomeadamente os 

objetivos estratégicos e as opções de base territorial adotadas para o modelo de organização 

espacial, bem como a respetiva fundamentação técnica, suportada na avaliação das condições 

ambientais, económicas, sociais e culturais para a sua execução; 

b) Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo 

em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos; 

c) Programa de execução, contendo, designadamente, as disposições sobre a execução das 

intervenções prioritárias do Estado e do município, previstas a curto e médio prazo, e o 

enquadramento das intervenções do Estado e as intervenções municipais previstas a longo 

prazo; 

d) Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. 

O Plano Diretor Municipal é, ainda, acompanhado pelos seguintes elementos complementares: 

a) Planta de enquadramento regional, elaborada a escala inferior à do Plano Diretor Municipal, com 

indicação dos centros urbanos mais importantes, principais vias de comunicação, infraestruturas 

relevantes e grandes equipamentos que sirvam o município e indicação dos demais programas e 

planos territoriais em vigor para a área do município; 

b) Planta da situação existente com a ocupação do solo à data da deliberação que determina a 

elaboração do plano; 

c) Planta e relatório com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia de 

operações urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis em vigor ou 

declaração comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do 

plano; 

d) Mapa de ruído; 

e) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação; 

f) Ficha dos dados estatísticos em modelo a disponibilizar pela Direção-Geral do Território. 

O Plano Diretor Municipal inclui, ainda, indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a sua 

avaliação prevista no Capítulo VIII do RJIGT. 

O Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, 

estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território nacional. O Artigo 

15.º do referido diploma legal define os critérios para a cartografia a utilizar nos programas e planos territoriais e 

estabelece o seguinte:  

1. A cartografia topográfica de imagem para elaboração dos programas e planos territoriais e a 

cartografia temática que resulte dessa elaboração, estão sujeitas às normas e especificações 

técnicas constantes do sítio na Internet da DGT.  

2. A cartografia a utilizar na elaboração dos programas e planos territoriais deve estar atualizada.  
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3. A cartografia oficial ou homologada a utilizar na elaboração dos planos de âmbito municipal ou 

intermunicipal deve observar, à data do início do procedimento, os seguintes critérios mínimos 

de atualização: Nos Planos Diretores Intermunicipais e nos Planos Diretores Municipais: 

cartografia com três anos; Nos Planos de Urbanização: cartografia com dois anos; Nos Planos 

de Pormenor: cartografia com um ano. 

4. Para efeitos do disposto no número anterior, a data que releva para a cartografia oficial ou 

homologada é, respetivamente, a data de edição ou a data do despacho de homologação. 

5. Conforme o Artigo n.º115, os programas e planos territoriais podem ser objeto de alteração, de 

correção material, de revisão, de suspensão e de revogação, e podem decorrer da necessidade 

de adequação à evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais 

subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no plano, de 

incompatibilidades ou da desconformidades com outros programas e planos territoriais 

aprovados ou ratificados, ou 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. A revisão dos programas e dos planos territoriais implicam a 

reconsideração e a reapreciação global, com caráter estrutural ou essencial, das opções 

estratégicas do programa ou do plano, dos princípios e dos objetivos do modelo territorial 

definido ou dos regimes de salvaguarda e de valorização dos recursos e valores territoriais. 

Referido no n.º 3 do Artigo 124.º, a revisão do PDM só poderá ocorrer decorridos três anos sobre a sua 

entrada em vigor e decorrem da necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições 

ambientais, económicas, sociais e culturais, que determinaram a respetiva elaboração, tendo em conta os relatórios 

sobre o estado do ordenamento do território previsto no n.º 3 do Artigo 189.º. A revisão do PDM segue, com as 

devidas adaptações, os procedimentos estabelecidos no RJIGT para a sua elaboração, acompanhamento, 

aprovação, ratificação e publicação (Art. 119.º, n.º 3) e presentes na Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro que 

regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração e da revisão do 

Plano Diretor Intermunicipal (PDIM) e do Plano Diretor Municipal (PDM), nos termos do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) e revoga a 

Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro. 

 

8.3. Procedimentos do processo de revisão 

Numa primeira fase do processo de revisão do PDM, a câmara municipal deve diligenciar, no sentido de 

obter cartografia adequada, conforme o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado pelos 

Decretos-Leis n.º 52/96, de 18 de maio, 59/2002, de 15 de março, 202/2007, de 25 de maio, 180/2009, de 7 de 

agosto, 84/2011, de 20 de junho, e 141/2014, de 19 de setembro, que estabelece os princípios e normas a que deve 

obedecer a produção cartográfica no território nacional, republicado pelo Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de agosto, 

com destaque ao Art.º 15º-A que define os critérios para a cartografia a utilizar nos programas e planos territoriais 

no território nacional.  
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Formalmente, este processo inicia-se com a deliberação da CM de proceder à elaboração da revisão do 

PDM, deliberação esta que deve ser suportada em adequada fundamentação e na avaliação da execução do PDM 

em vigor.  

Este procedimento permite dar início ao processo de constituição da Comissão Consultiva (CC), em 

acordo com o definido na Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro. A CC integra entidades que visam assegurar a 

prossecução dos interesses públicos e setoriais com relevância no território municipal, acompanhando e orientando 

os aspetos processuais e técnicos da revisão do PDM.  

Com a aprovação do parecer final da CC as reuniões de concertação, se necessárias, a CM procede à 

abertura do período de discussão pública, de acordo com o estabelecido pelo RJIGT. Ponderados os resultados da 

discussão pública, a CM elabora a versão final do plano, tendo em vista a emissão do parecer final da CCDR.  Após 

aprovado pela Assembleia Municipal, o plano é publicado no Diário da República e depositado na DGT. 

 

1 - Deliberação 

1.1- A Câmara Municipal (CM) delibera a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) (RJIGT, Art. 74º n.º 1) 

e envia a Deliberação para publicação na 2.ª Série do Diário da República (RJIGT, Art. 191º, n.º 4 b), 

divulgando-a na comunicação social e na página da Internet da CM (RJIGT, Art. 76º, n.º 1, Art. 192º, n.º 2).  

1.2 - A Câmara Municipal comunica à CCDR o teor da Deliberação acompanhada do relatório sobre o 

estado do ordenamento do território e solicita a marcação de uma reunião preparatória (Portaria n.º 

277/2015 de 10 de setembro, Art. 3º, n.º 1), apresentando uma proposta de constituição da CC.  

Notas: 

A elaboração de PDM obriga a identificar e ponderar, os programas, os planos e os projetos, 

designadamente os promovidos pela Administração Pública, com incidência na área em causa, 

considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações (RJIGT, Art. 76º, n.º 4).  

1.3 - A Deliberação estabelece: 

a) O prazo para revisão do Plano (RJIGT, Art. 76º, n.º 1);  

b) Os objetivos a prosseguir (RJIGT, Art. 6º, n.º 3, a)  

c) O prazo do período de participação pública (não inferior a 15 dias) sendo este destinado à 

formulação de sugestões e à apresentação de informações sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito do processo de revisão do plano (RJIGT, Art. 76ª, n.º 1 e Art 

88º, n.º 2).  

1.4 - A Avaliação Ambiental Estratégica é de realização obrigatória.  

1.5 - A Deliberação deve ser acompanhada do Relatório sobre o estado do ordenamento do território 

(Portaria n.º 277/2015, Art n.º 3, n.º 1). 

1.5.1 - Nos processos em curso, quando a entidade responsável pelo plano não disponha do 

relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível local, a deliberação da entidade 

responsável pela elaboração do plano que determina a revisão é acompanhada por um relatório 

fundamentado de avaliação da execução do planeamento municipal preexistente e de 

identificação dos principais fatores de evolução do município. (Portaria n.º 277/2015, Art 21º, n.º 

3). 
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1.6 - Deve ser garantida a integração na CC das Entidades que, face às responsabilidades ambientais 

específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano, exercendo na CC 

as competências consultivas atribuídas pelos art.º 5º e 7º do Dec-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, e 

acompanham a elaboração do Relatório Ambiental (RJIGT, art. 83º-A, nº 3). 

 

2 - Revisão do Plano e Acompanhamento  

2.1 - A Câmara Municipal e a CCDR realizam reunião preparatória no prazo de 15 dias após a 

comunicação da CM, ficando acordada a composição da CC (Portaria n.º 277/2015, Art. 3º n.º.2 e Art. 4º, 

n.º.1, b). 

A CA é composta por:  

a) Entidade responsável pela revisão do PDM  

b) Representantes dos serviços e entidades da administração direta ou indireta dos Estado 

que assegurem a prossecução dos interesses públicos setoriais com relevância na área de 

intervenção do plano e às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais 

específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do PDM;  

c) Um representante da Assembleia Municipal;  

d) Representantes dos municípios vizinhos; 

e) Representantes dos serviços e entidades que administrem áreas de jurisdição especial, 

exerçam poderes sobre zonas do território sujeitas a restrições de utilidade pública ou 

tutelem atividades exercidas por entidades privadas em regime de concessão ou 

equiparável;  

f) Representante da CCDR. 

A CC é presidida pelo representante da CCDR (Portaria n.º 277/2015, Art. 8.º, n.º 1). 

2.2 - O Presidente da CCDR constitui a Comissão de Acompanhamento (CA), por Despacho, nos 15 dias 

seguintes à reunião preparatória (Portaria n.º 277/2015, Art. 5º, n.º 1).  

2.3 - A CCDR publica o Aviso de constituição da CA no Diário da República. O Aviso é divulgado nas 

páginas da Internet da CCDR e da CM e na plataforma colaborativa de gestão territorial (Portaria n.º 

277/2015, Art 5º, n.º 1).  

2.4 - Nos 10 dias seguintes à publicação do Aviso, os serviços e entidades que integram a CC comunicam 

à CCDR a designação dos respetivos representantes e suplentes (Portaria n.º 277/2015, Art. 5º, n.º 2). 

2.5 - O Presidente da CCDR pode proceder à emissão de um despacho retificativo, no prazo de 10 dias, 

quando nos termos do n.º 4 do Art. 83.º do RJIGT, os serviços e entidades consultados tenham, expressa 

e fundamentadamente, declarado não ter interesses específicos na área abrangida pelo plano e, 

consequentemente, deixarem de estar representados na CC (Portaria n.º 277/2015, Art. 5º, n.º 8 e n.º 9). 

2.6 - No prazo de 30 dias após a comunicação dos representantes, os serviços e entidades identificam, 

por intermédio da plataforma e em função da natureza das suas atribuições, os interesses específicos a 

salvaguardar na área abrangida pelo PDM, bem como os programas e políticas setoriais a prosseguir para 

efeitos de vinculação do acompanhamento a assegurar pelos seus representantes (Portaria n.º 277/2015, 

Art. 5º, n.º 4). 
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2.8 - Os trabalhos da CC iniciam-se com a disponibilização de documentos na plataforma por parte da CM 

e da CCDRC (Portaria n.º 277/2015, Art. 12º, n.º 1, a) e b)). 

A CM disponibiliza: 

a) Deliberação e despacho de constituição da CC; 

b) Metodologia, programa de trabalhos e cronograma; 

c) Relatório de estado do ordenamento do território; 

d) Bases cartográficas.  

A CCDR disponibiliza:  

a) Programa de trabalhos da CC; 

b) Proposta de regulamento interno da CC. 

2.9 - Os representantes das restantes entidades e serviços disponibilizam na plataforma os documentos 

com a identificação de planos, programas e projetos da Administração Pública com incidência na área 

territorial abrangida pelo PDM (Portaria n.º 277/2015, Art. 12º, n.º 2). 

2.10 - Fica a cargo da CM a disponibilização material para apreciação por parte dos representantes dos 

serviços e entidades (Portaria n.º 277/2015, Art. 12º, n.º 2): 

a) a) Proposta do âmbito da avaliação ambiental e informação a incluir no RA, ou, não sendo 

possível, o esclarecimento daqueles aspetos por parte das ERAE; 

b) b) Estudos de caracterização e diagnóstico, estudos temáticos setoriais e outros aspetos 

que condicionem a proposta, designadamente em matéria de servidões e restrições de 

utilidade pública. 

2.11 - Se necessário, a CCDR realiza consultas internas aos seus serviços e/ou promove consultas 

externas (Portaria n.º 277/2015, Art. 16º). 

2.12 - Os representantes dos serviços e entidades dispõem de um prazo de 20 dias para apreciação e 

pronunciação em relação à proposta de avaliação ambiental e aos estudos de caracterização (Portaria n.º 

277/2015, Art. 12.º, n.º 4). 

2.12 - Caso seja considerado necessário, serão realizadas reuniões entre as partes (Portaria n.º 277/2015, 

Art.º13.º, n.º 2). 

2.14 - A CM elabora a 1.ª versão do Plano, devidamente formalizada. Juntamente a esta a CM elabora o 

Relatório Ambiental, de acordo com o estabelecido no Art. 6.º do DL n.º 232/2007, de 15 de junho. 

2.15 - A CC acompanha a elaboração do plano (RJIGT, Art. 83.º, n.º 4; Portaria n.º 277/2015, Art.º 14.º), 

através de reuniões setoriais quando necessário. 

2.16 - A CC realiza a 1ª reunião plenária (Portaria n.º 277/2015, Art. 13º, n.º 1, alínea a) para: 

a) Apreciação da proposta de plano e outros aspetos que a condicionem, designadamente em 

matéria de servidões e restrições;  

b) Apreciação do relatório ambiental;  

c) Atualização da metodologia de acompanhamento e programa de trabalhos; 

d) Apresentação por parte da C.M. das propostas prévias de desafetações de áreas da REN e 

da RAN; 

e) Aprovação do regulamento interno da CC. 
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 Nota: A CM disponibiliza à CCDR um exemplar da primeira versão do plano. Pontualmente, a 

CM disponibiliza os elementos do plano aos restantes representantes, mediante solicitação. São 

promovidas reuniões setoriais quando necessário, nomeadamente para compatibilizações das propostas 

do plano. 

2.17 - Os representantes da CC apreciam a proposta de plano (1.ª versão do plano) e respetivo Relatório 

Ambiental (RA). 

2.18 - São realizadas reuniões setoriais para concertação de interesses e resolução de conflitos, em 

função do caráter específico das matérias a tratar (Portaria n.º 277/2015, Art. 14.º,1), notando que apenas 

reuniões plenárias têm carácter deliberativo (Portaria n.º 277/2015, Art. 13.º, n.º 3). 

2.19 - Caso necessário, a CC pode realizar outras reuniões plenárias (Portaria n.º 277/2015, Art. 13.º, n.º 

2). 

2.20 - A CM elabora a proposta do plano com todo o seu conteúdo material e documental para apreciação 

da CC. 

2.21 - A CC realiza a 2.ª reunião plenária, em conferência procedimental, para ponderação e votação final 

da proposta de revisão do plano (Portaria n.º 277/2015, Art. 13.º, 1, b). Notando que a 2.º reunião plenária 

se realiza em conferência procedimental e que caso o representante de um serviço ou entidade não 

manifeste, fundamentalmente, a sua discordância com as soluções proposta, ou apesar de convocado não 

compareça à reunião sem que o serviço ou entidade que representa manifeste a sua posição até à data da 

reunião, considera-se por defeito que a entidade nada tem a opor à proposta de PDM (RJIGT, Art. 84º, 

n.º 3). 

2.22 - A CCDR profere, com um prazo de 15 dias, o parecer final à proposta de revisão do plano (RJIGT, 

Art. 85º, n.º 1 e Portaria n.º 277/2015, Art. 17.º, 1).  

O parecer final da CCDR: 

a) Traduz uma decisão global definitiva e vinculativa para toda a Administração Pública 

(RJIGT, Art. 85º, 1); 

b) É acompanhado pela ata da comissão consultiva, com as posições finais das entidades 

representadas e com pronúncia sobre o cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, a conformidade ou compatibilidade da proposta com os programas territoriais 

existentes (RJIGT, Art. 85º, 2 e Portaria n.º 277/2015, Art.º 17º, 2); 

c) Acompanha a proposta de plano apresentada pela CM à Assembleia Municipal (RJIGT, Art. 

85º, 3); 

d) Integra a análise sobre o Relatório Ambiental para efeitos de avaliação ambiental (RJIGT, 

Art. 85º, 4); 

Nota: O parecer final é considerado favorável quando identifique e explicite as modificações a 

introduzir, desde que as matérias a submeter a reformulação sejam de reduzida relevância e da exclusiva 

competência da entidade responsável pelo plano e as modificações identificadas e a introduzir não 

colidam com outras disposições do plano (Portaria n.º 277/2015, Art.17º, 3); 

2.22 - A CCDR disponibiliza o parecer final na plataforma (Portaria n.º 277/2015, Art. 17º, n.º 4). 

 

3 - Concertação Final (Se necessária)  
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3.1 - A CM promove reuniões de concertação com as entidades da CA que formalmente discordaram da 

Proposta de revisão do plano nos 20 dias subsequentes à emissão do Parecer Final (RJIGT, Art.87º, n. 

º1). 

 
4 - Participação (Discussão Pública)  

4.1 - A CM abre período de discussão pública, através de Aviso a publicar no Diário da República (II Série) 

e de divulgação na comunicação social, na sua página da Internet e na plataforma colaborativa de gestão 

territorial (RJIGT, Art. 89º, n. º1). Notando que o período de discussão publica deve ser anunciado com 

uma antecedência mínima de 5 dias não podendo ter uma duração inferior a 30 dias (RJIGT, Art. 89º, 

n.º 2, Art. 191º, n. º4, alínea a). Neste aviso devem constar as seguintes indicações: 

a) O período de discussão pública;  

b) As eventuais sessões públicas a que haja lugar;  

c) Os locais onde podem ser consultados a Proposta de Plano, o Relatório Ambiental, o 

Parecer Final, a ata da comissão consultiva, os demais pareceres emitidos e os resultados 

da concertação; 

d) A forma como os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou 

sugestões (RJIGT, Artº 89º.1). 

4.2 - A CM pondera as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados, 

responde por escrito e diretamente aos interessados nos casos previstos no n.º 3 do Art. 89º do RJIGT, e 

divulga os resultados da discussão pública, designadamente, através da comunicação social, da sua 

página na Internet e plataforma colaborativa de gestão territorial (RJIGT, Art.º. 89º, n.ºs 3, 4,5 e 6). 

Notando que a Câmara Municipal fica obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem 

(RJIGT, Art.º. 89, n.º3): 

a) Desconformidade ou incompatibilidade com programas e planos territoriais e com projetos 

que devem ser ponderados em fase de elaboração; 

b) Desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;  

c) Lesão de direitos subjetivos. 

5 - Versão Final do Plano e Parecer Final da CCDR  

5.1 - A CM elabora a versão final da Proposta de Plano que remete à CCDR (RJIGT, Art.º 89.º, n.º 6). Esta 

versão é resultante da discussão pública, com identificação das alterações introduzidas e as Entidades 

com competências nessas matérias. 

 
6 - Versão Final e aprovação do plano 

6.1 - A CM elabora a versão final da Proposta de Plano que remete à CCDR (RJIGT, Art.º 89.º, n.º 6). Esta 

versão é resultante da discussão pública, com identificação das alterações introduzidas e as Entidades 

com competências nessas matérias. 

6.2 - A CM envia a versão final da Proposta de Plano à Assembleia Municipal (AM) (RJIGT, Art.º 90.º, n.º 

1). Notando que no que respeita à elaboração ou aprovação de qualquer plano municipal, são 



RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
ODEMIRA 

 
     

171 

obrigatoriamente públicas, todas as reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal (RJIGT, 

Art.º 89º n.º 7). 

6.3 - A AM pode aprovar, ou não, a Proposta Final do Plano (RJIGT, Artº 90.º, n.º 1).  

6.3.1 - Se a AM não aprova a Proposta Final do Plano, a CM deverá aferir do procedimento mais 

adequado para sanar as questões subjacentes a esse facto. 

7. Ratificação, publicação e depósito 

7.1 - Se o Plano aprovado não for desconforme ou incompatível com programas setoriais, especiais ou 

regionais, a CM, procede à submissão, através da “plataforma de submissão automática”, no prazo 

máximo de 60 dias após aprovação pela AM, dos elementos instrutórios destinados à publicação da 

aprovação da revisão do Plano Diretor Municipal na segunda série do diário da republica, e ao seu 

depósito na Direção Geral do Território (DGT) (RJIGT, Art.º 92.º, nº 2, a, e 191, nº 4, alínea f), conjugado 

com o Art.º 190.º,n.º 2, b), Art.º 191, n.º 8 e Art.º 6.º, n.º 2, da Portaria n.º 245/2011, de 22 de junho). 

7.2 - Caso o Plano aprovado mantenha desconformidades ou incompatibilidades com programas setoriais, 

especiais ou regionais, a AM solicita à CM que acione a ratificação pelo Governo (RJIGT, Art.º. 90.º, n.º.2 

e Art.º 91.º). 

7.3 - A C.M. remete à Direção-Geral do Território (DGT) os seguintes elementos instrutórios para depósito:  

a) Uma coleção completa das peças escritas e gráficas que constituem o conteúdo 

documental do PDM;  

b) Cópia autenticada da deliberação da Assembleia Municipal que aprova o PDM;  

c) O respetivo Relatório Ambiental;  

d) A ata da conferência procedimental e os pareceres emitidos quando a eles houver lugar;  

e) O relatório de ponderação dos resultados da discussão pública. 

A C.M. remete à CCDR:  

a) Um Exemplar em suporte digital, dos elementos que constituem o PDM:  

i. Peças escritas em formato pdf;  

ii. Plantas de Ordenamento e de Condicionantes em formato vetorial (shapefile) e 

georreferenciadas;  

iii. Peças desenhadas (inclusive Plantas de Ordenamento e de Condicionantes) em 

formato tif/jpg e georreferenciadas;  

b) Dois Exemplares em suporte analógico, das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes.  

7.4 - Após a publicação do PDM no DR, a CM envia às entidades com responsabilidades ambientais 

específicas, uma Declaração Ambiental contendo os elementos indicados no Art.º 10º, nº 3 e nº 4. a) do 

Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, com as alterações do Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio e 

divulga-a através da sua página da Internet (RJIGT, Art.º 195.º, n.º 1 e n.º 2). 

7.5 - A CM divulga o PDM na sua página da Internet e no boletim municipal, caso exista (RJIGT, Art. 192.º, 

n.º 2). Nota: Também a Declaração Ambiental é divulgada na página da Internet da CM (RJIGT, Art.º 

195.º, n.º 2). 

7.7 - A CM disponibiliza o PDM no sítio eletrónico do município, com caráter de permanência e na versão 

atualizada (RJIGT, Art. 94.º, n.º 1). 
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9. RECOMENDAÇÕES PARA REVISÃO DO PDM 

O presente documento reflete a avaliação da evolução do estado do ordenamento do território do 

município de Odemira, assentando no enquadramento dos IGT com incidência no território, caracterização biofísica, 

socioeconómica, acesso a infraestruturas e equipamentos e ocupação do território, assim como, os níveis de 

execução do ordenamento do território a nível municipal. O documento recai sobre: 

1) O enquadramento dos programas, planos e estratégias de ordenamento do território e desenvolvimento 

que incidem sobre o município de Odemira; 

2) Caracterização biofísica do território; 

3) A análise de um conjunto de indicadores que permitiram avaliar a evolução recente e o estado atual do 

município, a nível: 

a. Demográfico e sociedade que incide sobre a evolução da população residente no tempo e no 

espaço, envelhecimento e escolaridade. 

b. Do emprego e do trabalho que incide sobre o emprego, desemprego, tipos de contrato e 

duração, e ganhos médios mensais ao longo do tempo. 

c. Da economia que incide sobre a estrutura empresarial e setorial, valor das produções, empresas 

não financeiras, taxa de sobrevivência a 1 ano das empresas, e o turismo. 

d. Do edificado e habitação que incide sobre o parque edificado, número e ocupação dos 

alojamentos, loteamentos e licenciamentos. 

e. Das redes de infraestruturas que se debruça sobre a rede viária, os sistemas de abastecimento 

de água, drenagem e tratamento de água residuais, recolha e valorização dos resíduos sólidos 

urbanos. 

f. Dos equipamentos que recai sobre os equipamentos e profissionais de saúde, equipamentos de 

educação, desportivos, culturais, sociais, turísticos, equipamentos de segurança e proteção civil 

e outros equipamentos. 

g. Da ocupação do território, que incide sobre as classes de ocupação do solo da COS em 2018 e 

os espaços identificados no PDM em vigor, os espaços urbanos e os espaços rústicos. 

4) Gestão de riscos a nível nacional, regional e o transposto a nível municipal, enquadramento legal, riscos 

naturais e tecnológicos.  

5) Ordenamento do território a nível municipal – Instrumentos de ordenamento do território delimitados a 

nível municipal (PDM, PP, PU). 

O trabalho desenvolvido aponta para a necessidade da revisão do PDM de Odemira, aprovado em 1999, e 

ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 114/2000, de 25 de agosto, publicado em Diário da República 

n.º 196/2000, Série I-B de 2000-08-25, vigorando há mais de 22 anos. Apontam-se como motivos para a revisão: 

1) Pela necessidade de adequação ao novo quadro legal, entretanto produzido, destacando-se: 

a) A publicação da Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua versão atual. A entrada em vigor do novo 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua 
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atual redação, que desenvolve as Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, 

intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o 

regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

e, ainda, pela publicação do 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; 

b) A publicação de novos regimes jurídicos da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica 

Nacional; 

c) A necessidade de atualizar o Regulamento que serve de base à elaboração do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) face às alterações preconizadas com a 

publicação da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto seguindo o regulamento e o guia técnico 

produzido pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), que 

contém as diretivas e normas que sistematizam a sua elaboração, homologado pelo Despacho 

n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro. 

2) Da necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições ambientais, 

económicas, sociais e culturais, que determinaram a respetiva elaboração, tendo em conta os relatórios 

sobre o estado do ordenamento do território, Alínea a) do n.º 1 do Artigo 124º do RJIGT; 

3) Pela necessidade de enquadrar as orientações de um conjunto de novos de programas, estratégias e 

planos com incidência no território municipal; 

4) Pela necessidade de adequar e atualizar cartografia de base à elaboração do PDM; 

5) Pela necessidade de atualizar o levantamento das infraestruturas, estado de funcionamento e 

necessidades do território; 

6) Pela necessidade de integrar e potenciar o património natural e cultural através da sua classificação, 

valorização e promoção. 

Ao nível da produção cartográfica recomenda-se que para as seguintes cartas: 

a) A Carta de Ocupação do Solo terá de apresentar as áreas de povoamento de sobreiro e de azinheira; 

b) A Carta de Condicionantes terá de incluir as áreas de povoamentos de sobreiro e azinheira/ montados de 

sobro e/ou de azinho (no âmbito das Servidões e Restrições de Utilidade Pública). 

c) Ao nível dos recursos territoriais, deverão ser identificados, entre outros, os recursos e valores naturais, as 

áreas agrícolas, florestais e os espaços agro silvo pastoris bem como a estrutura ecológica. 

d) Deverão ser identificados e cartografados povoamentos de outras espécies florestais (não quercíneas), tal 

como definido em sede do Inventário Florestal Nacional.  

e) Inclusão na atualização da Planta de Condicionantes a cartografia da perigosidade de incêndio e de áreas 

ardidas, assim como de outras novas Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública que 

tenham surgido no tempo de vigência do PDM. 

f) Nova delimitação (atualização) dos perímetros urbanos utilizando as novas tecnologias de informação 

geográfica (SIG) para garantir a sua precisão e atualização. 

g) Verificar e avaliar a delimitação da Reservas Ecológica e Agrícola Nacionais (REN, RAN) propor eventuais 

desafetações, em consonância com o regime publicado.  
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h) Atualização da delimitação das áreas afetas à Reserva Agrícola Nacional, integrando nesta todos os 

aproveitamentos hidroagrícolas conforme consta nos critérios do Artigo 8º do Decreto-Lei nº 73/2009 de 

31 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro. 

Recomenda-se que seja condicionada a intensificação do uso do solo nos espaços agrosilvopastoris. 

Poderão ser permitidos pequenos regadios de culturas temporárias de apoio à atividade silvipastoril.  

Adicionalmente identifica-se como medidas de valorização do território: 

 - Potenciar a localização do município de Odemira e a sua proximidade com o complexo industrial e porto 

de Sines. Reavaliar a criação de espaços industriais previstos no Plano Diretor Municipal em vigor, que não foram 

concretizados no sentido de uma maior flexibilização da localização de empresas no território municipal. 

 - Valorizar e potenciar no setor primário, atribuindo um papel fundamental às atividades da economia da 

floresta, e as novas formas de agricultura, assim como, a utilização de serviços de ecossistemas (sequestro de 

carbono, combate à desertificação, melhoria de produtividade).  

 - Atribuir um papel fundamental à reabilitação urbana mantendo e protegendo a identidade dos 

aglomerados, como instrumentos de desenvolvimento urbano, concretizando as orientações do novo RJIGT bem 

como da Lei de Bases. 

 - Ao nível estratégico, recomenda-se um ordenamento do território assente em princípios de governação 

local, afirmando novos compromissos na construção de territórios inteligentes, sustentáveis e inclusivos, em linha 

com os novos objetivos de desenvolvimento consagrados nas estratégias e programas de nível europeu, nacional e 

regional, adaptados às especificidades e necessidades do município de Odemira.  

O PDM deverá ter em consideração os planos, programas e estratégias em vigor mencionados neste 

relatório, adaptando-os incorporando os nas visões de desenvolvimento para o território do município de Odemira, 

elencando-se a Estratégia Regional do Alentejo 2030 como documento importante na definição das estratégias 

municipais, pela sua atualidade e necessidade de convergência e alinhamento destas com as do Alentejo e 

consequentemente nacionais. Recomenda-se então que na formulação dos objetivos estratégicos e específicos 

para Odemira exista um alinhamento com a estratégia para o Alentejo 2030. 

A Estratégia Alentejo 2030 procura contribuir para a construção de respostas a um conjunto de desafios 

que persistem, com intensidades distintas, apesar do trabalho realizado e dos resultados de um ciclo de intervenção 

de políticas públicas e de investimentos dos municípios, das empresas e das associações. A Estratégia Regional 

Alentejo 2030 permitirá à região desenvolver um novo patamar de respostas aos problemas renovados que se 

colocam, desde os mais estruturantes, relacionados com as pessoas, a economia e o território, aos que resultam 

das necessárias respostas aos impactes das alterações climáticas e às consequências da crise pandémica, em 

termos de emergência ambiental, económica e social.  

Os objetivos estratégicos e a sua desagregação num conjunto de objetivos específicos, relacionados com 

a demografia, a base económica, o sistema urbano e a governança, corresponde também a uma aproximação à 

programação, enquadrada nas apostas estratégicas regionais, nomeadamente através dos futuros Planos de Ação.  

1. Objetivos estratégicos: 

a) Atenuar os efeitos do constrangimento demográfico através de uma estratégia integrada 

investimento-emprego e pela excelência dos serviços de acolhimento e de suporte à família.  
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b) Promover modelos de afetação de recursos e de investimento para dinamizar a transição 

energética, a económica circular, as estratégias de mitigação e adaptação às alterações 

climáticas e o uso eficiente da água.  

c) Criar as bases de um novo paradigma produtivo para a região, combinando a consolidação do 

Sistema Regional de Inovação com a capacidade de formação de competências. 

d) Mobilizar de modo intenso, integrado e alargado recursos e ativos estratégicos de todo o 

território para afirmar a competitividade do Alentejo na economia mundial.  

e) Promover a inimitabilidade sustentável do sistema urbano da região, fator de competitividade e 

coesão territorial.  

f) Reforçar as condições de Governação e de Ação Coletiva. 

 

2. Objetivos específicos: 

a) Incremento das condições de acesso aos Serviços de Interesse Geral. Dinamização de soluções 

de habitação ajustada aos diversos segmentos da procura, combinada com a requalificação das 

amenidades dos territórios. Melhoria da rede regional de equipamentos de saúde (valências 

especializadas, unidades de cuidados continuados, ...). 

b) Dinamização da (bio)economia sustentável e circular nas cadeias de valor estratégico regional. 

Reforço das reservas e da capacidade de gestão da água (abastecimento público e mitigação 

dos efeitos das alterações climáticas). Produção e uso de fontes sustentáveis de energia, 

incorporando conhecimento e inovação na transição energética.  

c) Revitalização do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT) e das suas âncoras 

(infraestruturas e redes de C&T). Reorganização da oferta educativa profissional e superior de 

suporte à especialização regional.  

d) Qualificação e dinamização em rede das Áreas de Acolhimento Empresarial e de Logística. 

Melhoria da conetividade e das condições de suporte para a digitalização da economia e da 

sociedade. Captação de investimento, orientada para os setores regionais emergentes, no 

enquadramento das escolhas da EREI Alentejo 2030.  

e) Promoção de intervenções de requalificação e regeneração das economias urbanas. 

Qualificação, especialização e complementaridade dos centros urbanos regionais  

f) Conceção e implementação de um modelo regional de governação colaborativa em domínios 

estruturantes do desenvolvimento regional. Capacitação técnica das instituições e das pessoas 

para a gestão de projetos e parcerias. 

Adicionalmente, os Planos de Ação abrangem domínios pertinentes para o desenvolvimento do Alentejo, na 

provisão e acesso aos serviços, no conhecimento e inovação, nas qualificações, nas infraestruturas económicas e 

logísticas, na sustentabilidade e resiliência do território, na cooperação e governança, nas alterações climáticas e na 

água.  

Os Planos de Ação identificados são os seguintes:  

PA 1 - Provisão e Acesso a Serviços de Interesse Geral (SIG). 

PA 2 - Sustentabilidade Territorial, Património Natural e Ação Climática.  

PA 3 - Conhecimento e Inovação.  
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PA 4 - Infraestruturas económicas e de suporte logístico e Empreendedorismo.  

PA 5 - Qualificação, Emprego e Inclusão.  

PA 6 - Cooperação Territorial.  

PA 7 - Governança e Capacitação.  

PA 8 – Água. 

Na sequência da aprovação do PNPOT (em 14 de junho de 2019), está em curso a dinamização da 

revisão dos PROT, processo no âmbito do qual serão objeto de espacialização os compromissos para o território e 

as medidas constantes do PNPOT. Os níveis de alinhamento mais intensos ocorrem entre os Desafios Estratégicos 

Regionais da Revitalização demográfica, da sustentabilidade e resiliência territorial, do Reforço do Sistema Urbano 

(com os domínios social e natural) e os Desafios Estratégicos Regionais relativos ao alargamento da base territorial 

da competitividade e à consolidação do Sistema Regional de Inovação com o domínio económico (Estratégia 

Alentejo 2030). 

Desta forma, com base na estratégia Alentejo 2030, em alinhamento com as medidas estratégicas 

nacionais e regionais, recomenda-se, para os diferentes domínios: 

1. Domínio social (Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica no interior 

do município; promover uma política de habitação integrada; melhorar os cuidados de saúde e reduzir as 

desigualdades no acesso; valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas; e promover a 

digitalização, a interoperabilidade e a acessibilidade aos serviços públicos e de interesse geral).  

2. Domínio natural (Gerir o recurso água num clima em mudança; prevenir riscos e adaptar o território à 

mudança climática através do combate à desertificação e valorização os serviços dos ecossistemas; 

valorizar o litoral e aumentar a sua resiliência; qualificar o ambiente urbano e o espaço público).  

3. Domínio económico (Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural; afirmar os ativos 

estratégicos turísticos; valorizar os ativos territoriais patrimoniais; promover a Economia do Mar; 

desenvolver ecossistemas de inovação de base territorial; diversificar a base económica; organizar o 

território para a economia circular; e promover a competitividade da silvicultura).  

 Fruto da análise feita, no decorrer deste documento, da situação do território do município de Odemira, 

recomenda-se a inclusão nos objetivos de planeamento, medidas mitigadoras do desequilíbrio existente entre a 

faixa litoral e o interior do município, a diversificação da base económica e o apoio à inovação bem como à fixação 

de jovens. Recomenda-se, ainda, a inclusão da água e do solo no ordenamento do território, de forma a proteger 

estes recursos. A criação de incentivos para a ocupação e produção sustentável e a preservação de serviços de 

ecossistemas imprescindíveis à mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

 Ao nível da atualização do Plano de Emergência Municipal recomenda-se, ao município, uma análise 

transversal aos riscos existentes no município, incluindo com o mesmo nível de importância a seca e ondas de calor 

pela frequência, a desertificação e os efeitos das alterações climáticas. Aconselha-se ainda a inclusão de uma 

vertente estratégica e preparatória face às emergências de origem natural ou tecnológica. 

 O município de Odemira tem ainda a oportunidade, em linha com os objetivos europeus do EU Green Deal 

e a comunicação em Ciclos de Carbono Sustentáveis, de se destacar em matérias de mitigação e adaptação à 

mudança climática através da promoção de melhores práticas de gestão das terras, que reduzam as emissões de 

GEE, aumentem o sequestro de carbono, fornecendo incentivos para gestores de terras, agricultores e silvicultores 
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para aumentar as remoções de carbono da atmosfera, proteger os stocks de carbono existentes e valorizar os 

serviços de ecossistemas. 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos ocorreram mutações importantes no território, confrontando com os efeitos persistentes 

e anunciados da desertificação física, da seca, do desequilíbrio entre o interior e o litoral, a pressão habitacional e 

sobre os equipamentos e infraestruturas e das alterações climáticas, que atingem a qualidade e a robustez 

económica e social do município. Estes desafios deverão ser acautelados pelo planeamento a nível municipal de 

forma a preparar o território e torná-lo mais resiliente aos níveis social, ambiental e económico. 

A próxima Revisão do Plano Diretor Municipal e as intervenções no território deverão ser pensadas, em articulação 

com as transformações em curso, numa multiplicidade de dimensões como cultura e criatividade, talentos e fatores 

sociais, clusters e empreendedorismo, ambiente e alterações climáticas e paisagismo, governação territorial, 

conetividade e mobilidade. 

Não é possível realizar prospetivas assertivas das oportunidades e dos desafios que irão surgir num 

determinado território, nem tal é suposto, pelo que é importante e vantajoso flexibilizar os planos, para que estes 

não excluam projetos e iniciativas inovadoras que poderão ser chave para a sustentabilidade, coesão e 

competitividade dos territórios. Torna-se então necessário que se faça a transição para um modelo de planeamento 

mais integrado, holístico e flexível, de uma menor rigidez apostando na estratégia, dando-lhe a capacidade de 

responder às novas oportunidades, aos desafios e à constante mudança e volatilidade a que os territórios estão 

sujeitos, não previsíveis no momento de conceção de um plano, tornando os territórios mais adaptáveis e resilientes 

à mudança.  

Deste modo, os novos objetivos a definir para a Revisão do PDM, devem resultar das opções estratégicas 

de desenvolvimento do município, numa lógica associada ao ambiente, à demografia, à economia e também ao 

planeamento, de forma a sustentar propostas de alteração que sejam capazes de qualificar o solo, tendo em 

consideração, a conjuntura que o município se encontra inserido. 

Constitui-se como uma ferramenta para o futuro a afirmação de uma cultura de planeamento, e dotando o 

município de Instrumentos de Gestão Territorial para a gestão da incerteza, procurando estabilidade nos 

investimentos. Apostar nos processos de monitorização, como forma de manter a sua constante atualização através 

definição e avaliação de índices e parâmetros. Apostar, também, na transição digital como meio essencial ao 

planeamento, garantido o fácil acesso e representação da informação de forma rápida e atualizada, possibilitando a 

identificação de tendências e aplicação precoce de medidas retificativas ou agilizar processos de ações no território 

que potenciem o desenvolvimento e o tornem atrativo. 

No sentido de evitar constrangimentos relacionados à recolha de dados e avaliação de indicadores na 

elaboração do próximo REOT, propõe-se a criação de uma plataforma integrada de recolha permanente e 

armazenamento de dados, para tratamento e análise de indicadores, que permita monitorizar o estado do 

ordenamento do território, de forma a agilizar a avaliação dos planos municipais e das políticas do ordenamento e 

desenvolvimento territorial incidentes no território, e, ao mesmo tempo, medir as tendências de evolução e aplicar 

medidas retificativas quando necessário. 


