
                                          plano diretor municipal de odemira . revisão                    RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO . julho  2015 

5
. o

rd
e
n
a
m
e
n
to
 d
o
 t
e
rr
it
ó
ri
o
 

5.07 RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

SOBREPOSIÇÃO DAS VERSÕES REN 1996 E 2014 SOBREPOSIÇÃO DAS VERSÕES REN 2000 (PDMO) E 2014 

48,66%

53,93%

54,88%

53,22%

38,52%

55,06%

55,14%

51,80%

49,06%

57,22%

58,39%

56,02%

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %

Litoral 166,9 18,2 132,1 14,8 168,3 17,5 1,4 0,8 36,1 27,4

Central 409,1 44,7 417,7 46,9 434,1 45,0 25,0 6,1 16,4 3,9

Interior 339,7 37,1 341,3 38,3 361,4 37,5 21,7 6,4 20,1 5,9

TOTAL 915,7 100,0 891,2 100,0 963,8 100,0 48,1 5,3 72,6 8,1

FAIXA
REN 1996 REN PDM 2000 REN 2014 Δ 2014 - 1996 Δ 2014 - PDM 2000

1996 – Cartas da REN no concelho de Odemira publicadas pela Resolução do 
Conselho de Ministros (RCM) n.º 59/96, de 26 de abril. 

1999 – Cartas da REN no concelho de Odemira que obtiveram parecer 
favorável da Comissão Nacional Reserva Ecológica Nacional (CNREN) 
em 29 de setembro de 1999, aquando da elaboração do PDM. 

2000 – Planta de Condicionantes do PDM de Odemira, que incluem a 
delimitação da REN, publicada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 114/2000, de 25 de agosto. 

2007 – Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento da Albufeira de 
Santa Clara-a-Velha (POASCV) publicada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 185/2007, de 21 de dezembro, que inclui uma 
alteração parcial da delimitação da REN no município de Odemira 
relativamente à versão publicada pela RCM n.º 59/96. 

2011 – Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento do Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV) publicado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro, 
que inclui a delimitação da REN correspondente à versão publicada 
pela RCM n.º 59/96. 

2013 – Republicação da Planta de Condicionantes do PDM de Odemira através 
do Aviso n.º 1542/2013, publicado na 2.ª Série do Diário da República 
de 31 de janeiro, que inclui uma alteração da delimitação da REN em 
conformidade com a versão que consta no POPNSACV.  

2014 – Republicação das Cartas da REN no concelho de Odemira através do 
Despacho (extrato) n.º 12765/2014, publicado na 2.ª Série do Diário da 
República de 20 de outubro, que consiste numa retificação da REN no 
Município de Odemira em conformidade com as versões do PDM de 
Odemira e do POASCV. 

 
Através de um processo de análise espacial foi possível concretizar a 
sobreposição das versões da REN publicadas em 1996 e em 2000 (na 
Planta de condicionantes do PDM) com a última versão da REN 
publicada em outubro de 2014. Esta análise teve também em conta as 
faixas definidas pelo PROTALI (Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Alentejo Litoral) que foram absorvidas pelo PDM de 
Odemira, aquando a sua elaboração. 
 
Na faixa Litoral, que atualmente é 49% ocupada por REN, houve um 
significativo aumento da área de REN entre a versão de 2000 (PDM) e a 
de 2014, enquanto o aumento da área de REN nas faixas Central e 
Interior foi apenas de 4% e 6%, respetivamente. Na Faixa Litoral a 
delimitação da REN publicada em 2014 assemelhou-se à versão da 
REN publicada em 1996 e nas faixas Central e Interior a delimitação da 
REN publicada em 2014 assemelhou-se à versão da REN publicada em 
2000 (PDM). As diferenças entre a delimitação da REN publicada em 
2000 (PDM) e publicada em 2014, na faixa Interior prendem-se 
essencialmente com as alterações introduzidas à REN na zona da 
barragem de Santa Clara-a-Velha com a elaboração do POASCV, e na 
faixa Central estão relacionadas com a representação gráfica utilizada 
na Planta de Condicionantes do PDMO que introduz alguma 
generalização na simbologia das infraestruturas viárias, sendo 
representadas por corredores sobrepostos às categorias de espaço.  

HISTORIAL E ANÁLISE COMPARATIVA DE VERSÕES DA DELIMITAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA MUNICIPAL (REN) NO CONCELHO DE ODEMIRA 

PERCENTAGEM DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO PELA REN 
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É de realçar a multiplicidade de versões da REN com incidência no 
concelho de Odemira que, desde 1996, têm vindo a surgir através de 
publicações das Cartas da REN pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo ou através da entrada 
em vigor de diversos instrumentos de gestão territorial (IGT), 
nomeadamente o PDM de Odemira, o POASCV e o POPNSACV. 
Apesar das consecutivas alterações à REN publicada em 1996 
promovidas pelos IGT que entretanto entraram em vigor, tais 
alterações apenas mereceram republicação das Cartas da REN – 
necessária para a sua plena eficácia – em 2014. No período entre 
1996 e 2014 coexistiram várias versões da REN, divergentes entre 
si, sobre um mesmo território. Ainda assim, segundo o artigo 97.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), o 
PDM de Odemira carece de uma alteração por adaptação da Planta 
de Condicionantes face à sua divergência relativamente à 
delimitação da REN na área abrangida pelo POASCV. 

A pluralidade de versões da REN existentes na área territorial do 
concelho de Odemira introduziu, durante estes anos, um elevado 
grau de complexidade ao nível da apreciação dos processos 
licenciamento e gestão urbanística, com consequências adversas no 
que toca à eficiência, desburocratização e simplificação da 
administração pública e na sua relação com os particulares 
(munícipes, interessados ou investidores). 

Apesar da recente republicação das Cartas da REN para o concelho 
de Odemira (2014), note-se que os acertos que foram introduzidos 
para a elaboração desta versão da REN tiveram apenas como 
suporte a conjugação gráfica de versões anteriormente aprovadas, 
não resultando de um trabalho de campo ou de uma análise 
espacial que avalie as características físicas e ecológicas do 
território. 

Paralelamente às alterações e publicações relativas à delimitação 
da REN no concelho de Odemira ocorreram importantes alterações 
legislativas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. O 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revogou as anteriores 
versões dos diplomas legais da REN e estabeleceu um novo Regime 
Jurídico da REN com uma estrutura e filosofia distinta. Em 2012 foi 
publicada a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008 (através 
do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro) e foi publicada a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, 3 de outubro, que 
aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, 
que consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação das 
áreas integradas na REN a nível municipal. 

Conforme consta no artigo 15.º do Regime Jurídico da REN, a 
delimitação da REN pode ocorrer em simultâneo com a revisão de 
Plano Diretor Municipal de Odemira. Como a atual delimitação da 
REN no concelho de Odemira não foi elaborada tendo como base os 
critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
81/2012, o processo de revisão do PDM de Odemira deverá incluir a 
elaboração da delimitação da REN à luz destes novos critérios. 

        CONTEXTO E CONSTRANGIMENTOS 

REN NO CONCELHO DE ODEMIRA - DESPACHO (EXTRATO) N.º 12765/2014  

49,06% 

57,22% 

58,39% 

Fonte: CMO - DOPO.OT 
Sistema:zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT; SIG 
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Na página seguinte é apresentado um gráfico esquemático das 
principais ações de diversos organismos, diplomas legais e 
consequências para o planeo diretor municipal, desde 1982 até 
aos dias de hoje. 

OT 

Composto por diversas fases: desencadear do processo, 

elaboração do plano, formalização do plano e execução e 

avaliação, tendo em vista a concretização dos objetivos pré 

estabelecidos, o plano torna-se o referencial do processo de 

planeamento, constituindo o documento que apoia a decisão, 

clarifica as regras e constitui um vínculo, para particulares e/ou 

administração, assumindo uma posição hegemónica em todo o 

processo.  

 

A gestão urbanística tornou-se num conjunto de medidas e ações 

burocráticas que permitem a implementação do processo de 

planeamento, reduzida ao controlo de usos e índices urbanísticos.  

 

Na prática, tem-se verificado que as componentes indissociáveis 

do processo de planeamento nem sempre apresentam a mesma 

ressonância, constatando-se muitas vezes insuficiências que 

limitam e comprometem a concretização de objetivos patentes no 

plano: por um lado, o planeamento apoiado no documento 

estabelecedor de regras constitui a componente física do 

processo que cinge-se a discutir e analisar dados existentes, por 

outro a gestão quotidiana procura promover o conjunto de 

medidas que permitam a implementação das ações e metas para 

concretização do elenco de objetivos estabelecidos no plano. 

 

É normalmente na implementação do plano que se 

verificam insuficiências, limitando a concretização dos 

objetivos delineados, considerada a clivagem entre o plano 

e sua gestão quotidiana. 
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Para esta desconexão contribuem vários fatores: 

disponibilidade técnica e orçamental, desfasamento 

temporal, ausência de perceção das mudanças, contexto 

político-institucional, entre outras causas. Ferreira e Reis 

apontam como “lacuna de implementação” a desconexão de 

conhecimento entre a formulação e a implementação, 

defendendo que muitas vezes são considerados processos 

distintos com as suas próprias redes de autores e de 

interesses, contribuindo para esta lacuna fatores como o 

tempo, o contexto político-institucional e os atributos do 

plano, continuando a existir muito interesse na formulação 

de planos e pouca atenção para a sua implementação.  

 

No atual contexto de incerteza e de mudança, que afeta 

qualquer tipo de projeção e previsão, suportes do processo 

de planeamento para esboçar possíveis futuros cenários 

evolutivos, põe-se em causa a superação fácil destas 

insuficiências, melhorando-se o processo de planeamento 

continuo no tempo em todas as suas fases, atendendo a uma 

melhor racionalidade nos investimentos associados às 

propostas dos planos de ordenamento do território, 

recorrendo a novas abordagens mais flexíveis no decorrer 

da aplicação do plano que permitam identificar 

insuficiências e alterações, com capacidade de introduzir 

correções para uma melhor adaptação à constante mudança 

da realidade territorial, articular melhor a programação com 

a execução do plano, atribuindo um papel relevante para a 

monitorização e os procedimentos de avaliação.  

O planeamento e gestão do território, são duas componentes indissociáveis do processo de planeamento 

entendido como um processo contínuo no tempo, em que todas as suas fases devem corresponder a uma 

sequência de ciclos e não somente a uma trajetória linear. 

(FERREIRA, J. A., REIS, J. P., 2012).  

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

PLANO URBANIZAÇÃO 

PLANO PORMENOR 

PIER / OUTROS 

DIPLOMAS LEGAIS 

PLANOS DE ÂMBITO SUPRAMUNICIPAL 

OUTROS PLANOS/PROGRAMAS 

PLANOS DE ÂMBITO MUNICIPAL 
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Jornadas Desenv. relatório fundament. 2015 delib. revisão

PEDAL PORA LBPOTU POASC (alt) AUGI Brejinho Herdade Zorreiro Nordeste SLUIS (alt) REN (alt) 2014

ZE2+ZE3 VNM início revisão 2013 alteração | PO.PNASACV

2012

PO.PNSACV 2011

PROTA 2010 alteração | PROTA

2009

NATURA 2000 2008

PROF POASC PNOPT 2007 alteração | PIN

2006

Almograve Zambujeira Mar Vila Nova Milfontes 2005

2004

2003

PBHM 2002

2001

2000 RATIFICAÇÃO

ZPE RJIGT plano corrigido 1999

LBPOTU Z. Desp./Escolar ODM POOC 1998

ALGOCEIRA 1997

1996

ALAGOACHOS Quinta Gato ODM PO.PNSACV 1995 Não RATIFICAÇÃO

Nordeste SLUIS envio SEALOT 1994 proposta Não RATIFICAÇÃO

Cabecinho ALM PROTALI 1993 projeto plano

BICOS 2 projeto plano 1992

1991

DL 69/90 programa base 1990 programa base

CASTELÃO Jornadas Desenv. 1989 estudo prévio normas provisórias

APP E Prev.+Normas Prov 1988

1987 adjudicação

concurso 1986

1985 medidas preventivas

1984

1983

DL 208/82 1982
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new age 
imposições legais 


