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1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo apresentado tem como objecto uma área com 546,67ha, situada em Vale 

da Telha, no concelho de Aljezur, Algarve. 

 

A  área  acima  referida,  situada  em  pleno  Parque  Natural  do  Sudoeste  Alentejano  e  

Costa Vicentina, inclui a albufeira e o Barranco de Vale da Telha, e a área abrangida 

pela operação de loteamento de Vale da Telha, da década de 80. 

 

A adequação dos usos relativamente às características biofísicas nem sempre 

corresponde a situações de equilíbrio funcional e ecológico.   

 

Esta zona foi um dos últimos troços do litoral 

português a ser descoberto pelo turismo, último 

reduto preservado depois das inúmeras destruições 

ocorridas um pouco por todo o país. Assistiu-se aqui, 

sobretudo no final dos anos 80 e ao longo dos anos 

90,  a  uma  expansão  significativa  dos  principais  

aglomerados urbanos para dar resposta a uma 

crescente procura turística. Tal expansão nem 

sempre foi ordenada, resultando em degradações 

em termos urbanos, ambientais ou económicos. 

 

“As condições presentes ainda são, no geral 

favoráveis a uma elevada “riqueza biológica”, tanto 

ao nível da fauna como da flora (ICN, 1996).” 

 

O ordenamento dos usos turísticos e recreativos, 

para os quais existem aqui claras aptidões, terá que 

ser compatibilizado com os valores ambientais e 

patrimoniais presentes, não inviabilizando outras 

actividades económicas significativas. 

 

Com o presente estudo, pretende-se analisar, de um ponto de vista biofísico e 

paisagístico, as características e potencialidades de Vale da Telha. 

 

Figura 1 - Localização de Vale da 

Telha a nível Nacional 
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Com esta análise pretende-se avaliar a 

aptidão do território e 

consequentemente a possibilidade de 

instalação de um empreendimento 

turístico,  tendo  em  conta  a  sua  

integração e articulação com a situação 

existente e as bases necessárias à 

dotação do mesmo de interesses 

paisagísticos e ambientais, com 

benefícios claros para o turismo e para a 

sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO DO PRESENTE PP NOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 

E LEGAIS RELEVANTES 

2.1 ENQUADRAMENTO DO PP NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR 
 

De acordo com o Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de Fevereiro que republica o Decreto-

Lei nº 380/99 de 22 de Setembro “os planos municipais de ordenamento do território 

estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da 

ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala 

adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade 

ambiental” mais concretamente no ponto 1 do artigo 90º define-se que o objectivo do 

PP é desenvolver e concretizar “propostas de ocupação de qualquer área do território 

municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infra-estruturas e o desenho 

de espaços de utilização colectiva, a forma de edificação e a disciplina da sua 

integração na paisagem, localização e inserção urbanística dos equipamentos de 

utilização colectiva e a organização espacial das demais actividades de interesse 

geral”. 

 

 

Figura 2 - Ortofotomapa da área de intervenção 
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2.2. ENQUADRAMENTO DO PP NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
 

Neste capítulo efectua-se a análise dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 

regional, municipal e local com incidência sobre a área objecto do Plano em questão, 

com o objectivo de aferir da compatibilidade com os mesmos. 

Nacional 

§ PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – Lei nº 

58/2007 de 4 de Setembro 

§ PSRN2000  -  Plano  Sectorial  da  Rede  Natura  2000  –  Resolução  Conselho  de  

Ministros nº 115-A/2008 

Especial 

§ POPNSACV – Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina – Resolução Conselho de Ministros nº 11-B/2011 

de 4 de Fevereiro 

§ POOC  –  Plano  de  Ordenamento  da  Orla  Costeira  entre  Sines  e  Burgau  -  

Resolução Conselho de Ministros nº 152/98 de 30 de Dezembro 

Regional 

§ PROTAL – Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve - Resolução 

Conselho de Ministros nº 102/2007 de 3 de Agosto 

§ PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve - Decreto 

Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro.  

Municipal 

§ PDM – Plano Director Municipal de Aljezur - Resolução de Conselho de Ministros 

n.º  142/95,  de  21  de  Novembro,  alterado  e  republicado  no  Diário da 

República, 2.ª serie, de 13 de Fevereiro, através do Aviso n.º 3571/2008. 

 

2.2.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  

 

O Programa desenvolve e concretiza objectivos estratégicos através de um conjunto 

de objectivos específicos, de medidas prioritárias e de orientações para os 

instrumentos de gestão territorial, em particular para os PROT. 
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O PNPOT apresenta um diagnóstico prospectivo do Algarve que é concordante com 

aquele  que  está  presente  na  revisão  do  PROT  Algarve,  nomeadamente  quanto  às  

análises das dinâmicas, demográfica e sócio-económica, do território e do ambiente.  

 

De acordo com a análise do PNPOT, as opções estratégicas para o Algarve devem 

considerar os factores seguintes: 

§ A forte dependência da base económica da Região relativamente à procura 

turística torna incontornável o facto de o respectivo desenvolvimento dever 

assentar na expansão, qualificação e diversificação das actividades turísticas; 

§ É necessário criarem-se condições para uma maior internalização dos efeitos 

da procura turística na economia regional, designadamente na valorização 

dos produtos da agricultura, da pecuária e pesca; 

§ É fundamental diversificar a economia regional — recuperação da agricultura 

e aquicultura, indústrias de para exportação — face ao previsível 

enfraquecimento da capacidade dinamizadora do turismo a longo prazo; 

§ É fundamental gerir os ritmos de construção, de forma a assegurar a viabilidade 

do sector e o seu contributo para o desenvolvimento ordenado e sustentável 

da Região; 

§ A estruturação urbana da Região deve ser entendida como essencial para a 

qualificação da oferta de serviços e a implantação de actividades inovadoras 

que reforcem a competitividade internacional da economia do Algarve; 

§ Novas formas de inserção competitiva da Região no contexto das regiões 

europeias são fundamentais — inserção nas redes transeuropeias e exploração 

das oportunidades que daí decorrem com participação liderante em redes e 

programas de cooperação, e afirmação do Algarve como localização 

competitiva de funções terciárias de âmbito europeu; 

§ Diversificação da economia regional e reforço da sua internacionalização, 

numa perspectiva de longo prazo, de modo que o Algarve venha a ser um 

importante pólo de serviços avançados, explorando plenamente as 

oportunidades da sociedade do conhecimento. 

 

A proposta de PNPOT estabelece também um modelo territorial para Portugal que 

serve de referência para o desenvolvimento das propostas de intervenção do PROT 

Algarve, em particular nos seguintes aspectos: 

§ A consolidação do espaço metropolitano do Algarve, instrumento 

fundamental para o bom ordenamento e a qualificação do turismo na Região; 
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§ Nos âmbitos regional, intermunicipal e municipal, deverão ser elaborados 

diagnósticos sobre a situação da oferta de bens e de serviços numa 

perspectiva de promover intervenções estratégicas articuladas não só com o 

reordenamento de outros espaços de actividades económicas como também 

com as restantes funções urbanas; 

§ O PROT Algarve, e também os planos municipais e os planos intermunicipais de 

ordenamento do território, deverão definir estratégias espaciais de 

desenvolvimento e ordenamento das actividades terciárias; 

§ Dado que muitos espaços devotados a actividades turísticas necessitam de 

intervenções estratégicas no sentido do seu reordenamento físico, funcional e 

paisagístico, deverão promover-se reorientações das ofertas e das procuras, 

sendo o Algarve uma das regiões onde se apresenta como mais urgente a 

realização de tais intervenções. 

 

Quanto à compatibilização do ordenamento com as políticas de desenvolvimento 

económico  e  social,  e  em  matéria  de  directrizes  a  considerar  no  ordenamento  do  

espaço regional, o PNPOT indica que o PROT Algarve deverá estabelecer “como 

ambição a afirmação do Algarve como uma região dinâmica, competitiva e solidária 

no contexto da sociedade do conhecimento, definindo os seguintes objectivos 

estratégicos: 

§ Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

§ Robustecer e qualificar a economia, promover actividades intensivas em 

conhecimento; 

§ Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

§ e  Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável" 

 

2.2.2. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

 

O  Plano  Sectorial  da  Rede  Natura  2000  (PSRN2000),  documento  orientador,  foi  

desenvolvido de forma a dar cumprimento ao preconizado pelo DL nº 140/99,  de 24 

de Abril com posterior redacção dada pelo DL nº 45/2005 de 24 de Fevereiro. O Plano 

foi efectuado à escala nacional identificando os Sítios de Importância Comunitária 

(SIC e ZEC) e as Zonas de Protecção Especial (ZPE) classificadas ou em vias de 

classificação. 
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Sendo um Plano Sectorial, este constitui-se como um instrumento que vincula as 

entidades públicas, estabelecendo orientações estratégicas e normas programáticas 

para a actuação da administração central e local, devendo ser revertidas para os 

planos municipais de ordenamento do território (PMOT) e para os planos especiais 

(PEOT). 

 

A identificação dos principais habitats presentes, bem como as orientações de gestão 

para os Sítios e Zonas de Protecção Especial existentes neste território, encontram-se 

descritas nas fichas de caracterização constantes do Plano, e por isso consultáveis no 

site do ICNF. 

 

O PSRN2000 visa contribuir para o conhecimento, à escala do território continental, das 

suas necessidades ecológicas, dos factores de ameaça, dos objectivos de 

conservação e das orientações de gestão necessárias á sua manutenção num estado 

de conservação favorável, identificadas como estratégicas a uma macro-escala de 

ordenamento  do  território.  Na  sua  abordagem  a  escalas  de  maior  pormenor,  

estabelecer-se-ão os parâmetros de ocupação e de utilização do solo, garantindo a 

compatibilização da conservação da biodiversidade, a regulação com os usos 

produtivos e o bem-estar das populações. 

 

A localização específica de Vale da Telha numa zona abrangida pela Rede Natura 

2000, o que condiciona toda a extensão do Parque, constitui um factor que suscita 

particular atenção. 

 

A Costa Vicentina caracteriza-se por ser uma zona de indubitável valor natural, 

paisagístico e cultural, o que conduziu à sua classificação como Sítio de Importância 

Comunitária (SIC) da Costa Sudoeste (Sítio da Costa Sudoeste – PTCON0012, constante 

da primeira fase da Lista Nacional de Sítios) e Zona de Protecção Especial (ZPE) para a 

avifauna da Costa Sudoeste (PTZPE0015 – Costa Sudoeste), coincidindo os limites 

destas áreas com os limites do PNSACV. 

 

2.2.3. Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve 

 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL), foi aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto, resulta da 
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revisão do PROT anteriormente aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/91, de 21 

de Março, abrangendo o território dos municípios da região do Algarve. 

 

É  indicado no PROT  que se  “deverá reforçar as componentes estratégicas do ponto 

de vista ambiental e de sustentabilidade do desenvolvimento da actividade 

económica, em termos regionais, em especial do turismo, com particular incidência 

nos aspectos de requalificação urbanística e ambiental das áreas edificadas, dos 

equipamentos, do património arquitectónico e arqueológico, das infra-estruturas e da 

paisagem como elementos integrados de intervenção no território, com particular 

incidência nas subunidades regionais e no litoral.” 

 

Neste contexto, as opções estratégicas de base territorial assumidas na revisão do 

PROT Algarve são concordantes com os princípios e orientações dos principais 

instrumentos estratégicos e de natureza programática de âmbito nacional, 

nomeadamente o PNPOT. Este determina que o PROT Algarve deverá estabelecer 

“como ambição a afirmação do Algarve como uma região dinâmica, competitiva e 

solidária no contexto da sociedade do conhecimento, definindo os seguintes 

objectivos estratégicos: 

§ Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

§ Robustecer e qualificar a economia, promover actividades intensivas em 

conhecimento; 

§ Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

§ e  Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável" 

 

A ambição que preside ao PROT Algarve traduz-se, sinteticamente, na afirmação do 

Algarve como: «Uma Região Dinâmica, Competitiva e Solidária no Contexto da 

Sociedade do Conhecimento». 

 

O Algarve deverá afirmar-se como uma das regiões mais desenvolvidas do País e da 

Europa: 

§ Dotada de recursos humanos altamente qualificados e com uma economia 

dinâmica, diversificada e competitiva, impulsionada pelo cluster do turismo, recreio 

e lazer e robustecida pelo surgimento de novos sectores complementares de 

especialização; 

§ Qualificada pelo desenvolvimento sustentável de novas actividades e serviços 

avançados; 
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§ Inserida no contexto da Sociedade do Conhecimento e Inovação, assegurando 

em simultâneo níveis elevados de emprego, coesão, protecção social e 

conservação dos recursos ambientais. 

 

A concretização da ambição da Região significa prosseguir quatro grandes objectivos 

estratégicos,  definidos  em  torno  da  consolidação  dos  conceitos  fundamentais  do  

desenvolvimento — competitividade económica, coesão social e sustentabilidade 

ambiental que devem ser entendidos como um todo interdependente. 

 

I) QUALIFICAR E DIVERSIFICAR O CLUSTER TURISMO/LAZER 

 

Assegurando “a competitividade do turismo/ lazer, em especial nos segmentos de 

mercado mais atractivos; diversificar o turismo em termos de mercados e de produtos, 

mantendo o atractivo do sol e da praia; promover o surgimento de segmentos 

turísticos de maior valor acrescentado e um importante sector de «indústrias de ócio»; 

reforçar a qualidade dos serviços turísticos e das actividades complementares; e 

densificar as relações entre as diversas actividades económicas da Região.” 

 

II) ROBUSTECER E QUALIFICAR A ECONOMIA, PROMOVER ACTIVIDADES INTENSIVAS 

EM CONHECIMENTO 

 

Esta qualificação “ pressupõe aumentar o valor acrescentado das cadeias de valor 

do cluster  turismo/  lazer  e  também criar  novos  pilares  de dinamização da economia 

no longo prazo, lançando embriões de novas actividades com autonomia 

relativamente à procura turística, apostando no desenvolvimento de actividades 

intensivas em conhecimento e em modelos de competitividade centrados nos 

recursos humanos. A qualificação dos recursos humanos, organizativos e empresariais 

constitui um vector fundamental de intervenção na prossecução deste objectivo 

estratégico.” 

 

III) PROMOVER UM MODELO TERRITORIAL EQUILIBRADO E COMPETITIVO 

 

“Numa região turística, um modelo territorial equilibrado e competitivo deve, antes de 

mais, preservar os factores de competitividade daquela actividade, recuperando a 

qualidade dos espaços e da paisagem, preservando o património natural e 

removendo os factores de degradação — física, económica e social — de 
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determinadas áreas. Um modelo territorial equilibrado tem de se orientar para a 

recuperação dos valores do património natural, cultural e paisagístico e para a sua 

gestão em função das gerações futuras, para a requalificação do litoral e remoção 

das pressões excessivas que sobre ele se fazem sentir e para a promoção da 

valorização das potencialidades dos espaços menos desenvolvidos do interior.” 

 

IV) CONSOLIDAR UM SISTEMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL E DURÁVEL 

 

“Os valores inerentes ao património ambiental, natural e urbano, e aos valores 

paisagísticos da Região não podem ser secundarizados em função de outros 

objectivos.” 

 

“No Algarve este património tem particular relevância e tem que ser encarado 

também como um recurso de suporte à sua especialização económica. A 

competitividade do cluster turismo/lazer está dependente da capacidade de 

recuperação da qualidade do espaço público e da paisagem e de elevados níveis 

de  protecção  ambiental  e  do  património  natural  conservação  da  natureza  e  do  

património cultural. A promoção da qualidade ambiental é uma questão prioritária 

sobretudo no litoral, onde a ocupação urbana e turística é mais intensa.” 

 

“Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável, garantindo a estrutura e 

função dos sistemas naturais e seminaturais e a sua contribuição para o 

desenvolvimento das actividades sócio-económicas no Algarve, promover a 

conservação da natureza e da biodiversidade, assegurando a articulação recíproca 

com as actividades sócio-económicas, recuperar a qualidade do espaço público e 

da paisagem e garantir a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento, são 

importantes objectivos a alcançar.” 

 

O PROT Algarve assume sete opções estratégicas que correspondem a grandes 

objectivos e linhas de intervenção estruturantes da organização, ordenamento e 

desenvolvimento territorial da Região: 

1 - Sustentabilidade Ambiental, que traduz preocupações de protecção e 

valorização de recursos naturais e da biodiversidade; 

2 - Reequilíbrio Territorial, na qual se reflectem objectivos de coesão territorial e de 

fomento do desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas do interior da 

Região; 
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3 - Estruturação Urbana, através da qual se orienta o sistema urbano na 

perspectiva de uma melhor articulação com os espaços rurais, do reforço da 

competitividade territorial e da projecção internacional da Região; 

4 - Qualificação e Diversificação do Turismo, com o objectivo fundamental de 

melhorar a competitividade e a sustentabilidade do cluster turismo/lazer, 

evoluindo para uma oferta de maior qualidade e para uma maior diversidade 

de produtos turísticos; 

5 - Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Histórico-Arqueológico, que 

traduz o reconhecimento do potencial de aproveitamento deste recurso 

territorial; 

6 - Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos, que constituem 

elementos estruturantes da reorganização territorial da Região; 

7 - Estruturação das Redes de Transportes e Logística, numa lógica de 

competitividade e equilíbrio territorial e de melhor inserção nos espaços 

nacional e europeu. 

 

No que concerne à Sustentabilidade Ambiental, “as orientações estratégicas 

relativamente ao ambiente visam a consolidação de um modelo de desenvolvimento 

ambientalmente sustentável, que considere a conservação da natureza e da 

biodiversidade como factor de oportunidade no desenvolvimento das actividades 

sócio-económicas. 

 

Esta opção determina o desenvolvimento de dois sistemas estruturantes interligados: o 

sistema do litoral e  o  sistema ambiental, sendo que este último se concretiza 

essencialmente na Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA).  

 

Através do sistema ambiental pretende-se garantir a estrutura e função dos sistemas 

naturais e seminaturais, promover a conservação da natureza e da biodiversidade, 

assegurando a articulação recíproca com as actividades sócio-económicas, 

recuperar a qualidade do espaço público e da paisagem e garantir a disponibilidade 

de recursos para o desenvolvimento. Neste sentido o modelo territorial incorpora como 

elementos fundamentais do sistema ambiental a Estrutura Regional de Protecção e 

Valorização Ambiental, a Estrutura Hidrográfica Fundamental e a salvaguarda dos 

recursos hídricos, estabelecendo normas orientadoras para estas áreas. 
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O Modelo Territorial exposto no PROTAL “ é, composto pelos sistemas que se 

consideram mais relevantes em termos da estruturação territorial/funcional da Região 

do Algarve, designadamente: 

§ Sistema Urbano, incluindo as relações com os espaços rurais  

§ Sistema de Turismo  

§ Sistema do Litoral  

§ Sistema Ambiental 

§ Sistema de Acessibilidade e Mobilidade  

 

Cada um destes sistemas apresenta uma configuração territorial específica, associada 

a determinadas regras de ocupação e gestão do território.  

 

À  organização  territorial  proposta  acresce  a  divisão  do  território  em  Unidades  

Territoriais, definidas em função das características específicas das diversas partes do 

território, constituindo espaços preferenciais de intervenção e planeamento.” 

 

 Descreve-se em seguida a Unidade e Sub-unidade Territorial referentes à área de Vale 

da Telha: 

Unidade Territorial — Costa Vicentina 

“Esta  unidade  integra  parte  dos  concelhos  de  Vila  do  Bispo  e  de  Aljezur,  

correspondendo ao território Litoral Poente, ponta de Sagres e troço imediato do 

território Litoral Sul, onde os valores naturais e paisagísticos a proteger têm expressão 

importante, e o enquadramento histórico-cultural associado aos Descobrimentos é 

amplamente reconhecido. Caracteriza-se ainda pelas insuficientes acessibilidades 

entre os seus centros urbanos e pelo fraco dinamismo económico. Na interacção 

daqueles  dois  municípios  com  o  de  Lagos,  sobressai,  como  princípio  de  

desenvolvimento, o «Triângulo Vicentino», o qual deverá potenciar 

complementaridades e sinergias para todo o conjunto.” 

 

Sub-unidade Territorial de Aljezur 

“Incluída, na sua maior parte, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina,  corresponde à  faixa  costeira  Oeste  com profundidade de cerca de 5  a  7  

Km, na continuidade da costa Alentejana, sendo balizada a Norte e a Nascente, pelo 

limite de áreas agrícolas com edificação dispersa. A paisagem apresenta elevada 

qualidade cénica e ecológica, ainda pouco edificada, mas com a presença de áreas 
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edificadas desqualificadas (Vale da Telha). Regista-se a ocorrência de edificação 

dispersa, ainda que de baixa densidade, associada a áreas de exploração agrícola e 

de propriedade mais fraccionada. A costa e as pequenas praias encaixadas em 

arribas abruptas associadas às áreas de matos constituem um dos elementos mais 

importantes de atractividade e identidade desta unidade territorial. A metade Norte 

possui áreas de elevado interesse e actividade agrícola. Na metade Sul dominam as 

áreas com ocupação florestal e/ou matos, constituindo paisagem sem ocupação 

edificada.” 

 

As normas estratégicas de carácter territorial para esta sub-unidade são: 

§ Elaborar um planode urbanização para as áreas urbanas – Aljezur e outros 

núcleos consolidados – para definição de orientações de crescimento e 

desenvolvimento urbano permitindo acolher a maior parte possível da procura 

de residência na área, nomeadamente através de áreas urbanizáveis de baixa 

e muito baixa densidade, para primeira e segunda residência; 

§ Definir critérios de qualidade para a expansão destes núcleos urbanos, 

assumindo a complementariedade com a função turística e de apoio à 

dinâmica turística da globalidade da sub-unidade; 

§ Elaborar um plano de urbanização para Vale da Telha e desenvolver acções 

necessárias de requalificação urbanísticas; 

§ Definição de soluções de requalificação para as áreas edificadas ou em 

processo de urbanização não integradas em perímetro urbano, no âmbito do 

processo de revisão dos IGT; 

§ Equipar as praias existentes e melhorar as condições de acessibilidade, 

garantindo a leitura do espaço natural dominante, no sentido de impedir usos 

indiscriminados ou indevidos; 

§ Promover a viabilidade económica das áreas e actividades agro-florestais, 

nomeadamente através do emparcelamento, infra-estruturação e criação de 

condições para o escoamento dos produtos; 

§ Promover a produção e exportação de hortículas; 

§ Apoiar a náutica de recreio com base nos pequenos núcleos de apoio à 

pesca; 

§ Seleccionar espécies vegetais a integrar nos povoamentos florestais em função 

da sua capacidade de resistência aos fogos, privilegiando as autóctones; 

§ Implementar programas de reflorestação nas áreas ardidas; 
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§ Articular a criação de novas acessibilidades, regionais ou locais, com as áreas 

de expansão ou ocupação turística; 

§ Identificar os ecossistemas mais sensíveis e importantes do ponto de vista 

ecológico, em sede de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e revisão do PDM, face ao estatuto 

especial dessa área; 

§ Promover a criação de novos núcleos turísticos, com baixa densidade de 

ocupação e adequada integração paisagística nos espaços naturais, e com 

oferta de equipamentos de recreio e lazer. 

 

2.2.4. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

 

O  Plano  Regional  de  Ordenamento  Florestal  (PROF)  do  Algarve,  aprovado  pelo  

Decreto  Regulamentar  n.º  17/2006,  de  20  de  Outubro,  abrange  os  municípios  de  

Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, 

Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo 

António.  

 

Constituem objectivos gerais dos PROF, nos termos do n.º 3 do artigo 5º da Lei de Bases 

da Política Florestal:  

§ a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos 

seus usos dominantes; 

§ a definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e 

reconversão do património florestal; 

§ a identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 

adequados; 

§ a  definição  das  áreas  críticas  do  ponto  de  vista  do  risco  de  incêndio,  da  

sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural; 

§ as normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a 

aplicar nestes espaços. 

 

A organização dos espaços florestais e respectivo zonamento, nesta região, é feita ao 

nível de sub-regiões homogéneas, que correspondem a unidades territoriais com 

elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços 

florestais e às suas características, possibilitando a definição territorial de objectivos de 
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utilização, como resultado da optimização combinada de três funções principais. 

Foram delimitadas nesta região as seguintes sub-regiões homogéneas: Costa 

Vicentina, Serra de Monchique, Meia Serra, Serra de Silves, Serra do Caldeirão, 

Barrocal, Litoral e Nordeste. 

 

O PROF Algarve é enquadrado pelos princípios orientadores da política florestal, 

conforme disposto na respectiva Lei de Bases, e compatibiliza-se com o plano regional 

do ordenamento do território com incidência na área e assegura a contribuição do 

sector florestal para a elaboração e alteração dos restantes instrumentos de gestão 

territorial. 

 

Este Plano determina, para todas as sub-regiões homogéneas a prossecução dos 

seguintes objectivos (artigo 12º): 

a) Diminuir o número de ignições de fogos florestais; 

b) Diminuir a área queimada; 

c) Promover o redimensionamento das explorações florestais de forma a optimizar 

a sua gestão, nomeadamente: 

i) Divulgar informação relevante para desenvolvimento da gestão florestal; 

ii) Realização do cadastro das propriedades florestais; 

iii) Redução das áreas abandonadas; 

iv) Criação de áreas de gestão única de dimensão adequada; 

v) Aumentar a incorporação de conhecimentos técnico-científicos na gestão 

através da sua divulgação ao público-alvo; 

d) Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

e) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do 

plano. 

 

Contudo, na sub-região homogénea Costa Vicentina, preconiza-se a promoção de 

acções de “conservação dos habitats, de espécies de fauna e da flora e de 

geomonumentos, desenvolvimento da silvopastorícia, caça e pesca nas águas 

interiores e de protecção”; para tal foram estabelecidos os seguintes objectivos 

específicos (artigo 13º): 

a) “Adequar a gestão dos espaços florestais aos objectivos de conservação dos 

habitats, da fauna e da flora; 

b) Favorecer e expandir os habitats com elevado valor ecológico e de suporte à 

fauna e flora protegida, em especial os habitats de suporte à Águia de Bonelli; 
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c)  Desenvolver a actividade silvo pastoril, nomeadamente: 

i) Aumentar o nível de gestão dos recursos silvo pastoris e o conhecimento 

sobre a actividade silvo pastoril; 

ii) Integrar totalmente a actividade silvo pastoril na cadeia de produção de 

produtos certificados; 

d) Ordenar a actividade cinegética, enquadrando-a com os objectivos de 

conservação nos espaços florestais, nomeadamente: 

i) Aumentar o conhecimento do potencial cinegético da região; 

ii) Aumentar o número de áreas com gestão efectiva, a rendibilidade da 

actividade cinegética e manter a integridade genética das espécies 

cinegéticas; 

iii) Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de 

caça; 

iv) Recuperar e manter a população cinegética, favorecer e expandir os seus 

habitats nas zonas com potencial; 

e) Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a 

actividade apícola e integrar a actividade na cadeia de produção de 

produtos certificados; 

f) Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de protecção da 

rede hidrográfica, microclimática e contra a erosão eólica; 

g) Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

h) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o 

medronho, os cogumelos e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais; 

i) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e 

de actividades de recreio, de forma equilibrada e em consonância com os 

objectivos de conservação da sub-região, nomeadamente: 

i) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de 

actividades de recreio e com interesse paisagístico; 

ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com 

infra-estruturas de apoio; 

iii) Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização da 

actividade de recreio e com interesse paisagístico; 

iv) Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação; 

j) Controlar o declínio dos sobreirais; 

k) Reconverter os povoamentos de eucalipto, instalados em zonas marginais, em 

povoamentos com espécies mais adaptadas.” 
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Devem também ser privilegiadas as seguintes espécies: alfarrobeira (Ceratonia siliqua), 

amieiro (Alnus glutinosa), carvalho cerquinho (Quercus faginea), casuarina (Casuarina 

equisetifolia), choupos (Populus, spp.), folhado (Virbunum tinus L.),  freixos  (Fraxinus, 

spp.), Juniperus, spp., salgueiros (Salix, spp.), samouco (Myrica faya) e zambujeiro 

(Olea europea var. silvestris). 

 

2.2.5. 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  alvo  de revisão,  tendo sido aprovada pela  RCM n.º  11-B/  

2011 de 4 de Fevereiro. 

 

O espaço correspondente ao loteamento de Vale da Telha corresponde a uma classe 

designada por “Área não sujeita a protecção”, enquadrando-se integralmente numa 

área de intervenção específica denominada “d.04 - Área de intervenção específica 

de Vale da Telha e Paisagem Oceano (Aljezur)” regulamentada pelo artigo 42º que se 

transcreve de seguida: 

 

"Artigo 42.º - Área de intervenção específica de Vale da Telha e Paisagem Oceano 

(Aljezur) 

1 - A área de intervenção específica de Vale da Telha e Paisagem Oceano 

(Aljezur) corresponde à área identificada na planta de síntese, incluindo a zona 

de Vale da Telha e da Paisagem Oceano, constituindo um espaço destinado à 

requalificação urbanística e ambiental. 

2 - Constituem objectivos da área de intervenção específica de Vale da Telha e 

Paisagem Oceano: 

a) Promover a requalificação urbanística e ambiental da área, em especial 

da área que se encontra igualmente sujeita aos regimes de protecção 

definidos no presente regulamento, e a adopção de densidades 

construtivas compatíveis com aquela requalificação; 

b) Salvaguardar os valores naturais, paisagísticos e arqueológicos existentes; 

c) Definir as áreas de requalificação urbana e paisagística e de áreas de 

renaturalização; 
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d) Requalificar as áreas edificadas através da adopção de medidas 

destinadas à valorização do espaço público e do parque edificado, 

nomeadamente através da substituição ou demolição de construções 

existentes, da introdução de equipamentos e da realização da infra -

estruturação básica; 

e) Implementar as medidas de reposição das condições de ambiente natural 

que assegurem a estabilidade biofísica; 

f) Realizar as acções de renaturalização previamente enquadradas por 

projectos de intervenção e requalificação; 

g) Adoptar as medidas conducentes à eficiência energética; 

h) Musealizar a Necrópole da Idade do Bronze de Vale da Telha. 

 

3 - A área de intervenção específica de Vale da Telha e Paisagem Oceano deve 

ser objecto de planos municipais de ordenamento do território cujos objectivos 

devem respeitar o disposto no número anterior. 

4 - Até à aprovação dos planos municipais de ordenamento do território referidos 

no número anterior, ou durante a sua suspensão, na área de intervenção 

específica de Vale da Telha e Paisagem Oceano ficam sujeitos a autorização 

do ICNB, I. P., os seguintes actos ou actividades: 

a) A construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras 

instalações; 

b) A instalação de explorações ou ampliação das já existentes; 

c) As alterações à morfologia do solo, designadamente, a realização de 

aterros ou escavações; 

d) O derrube de árvores em maciço, com qualquer área; 

e) A destruição do solo vivo e do coberto vegetal." 

 

2.2.6. Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines - Burgau foi aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros nº 152/98; corresponde ao “ troço de costa compreendido 

entre Sines e Burgau apresenta um conjunto de características peculiares que levaram 

à sua classificação como área protegida. 
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Embora sujeito a pressões de transformação urbano-turística, este troço costeiro 

mantém ainda, na generalidade, as suas características naturais e paisagísticas, com 

uma flora de alto valor científico e oferecendo condições muito favoráveis para o 

desenvolvimento e preservação de algumas espécies faunísticas. 

 

As potencialidades turísticas deste troço de costa estão na origem de tendências de 

crescente expansão da procura balnear e de alastramento da ocupação edificada. 

Estas tendências de transformação, que apontavam para um significativo crescimento 

urbano-turístico, encontram-se na actualidade parcialmente condicionadas e 

orientadas por instrumentos de planeamento que estabelecem um quadro de 

desenvolvimento mais equilibrado entre as diversas actividades, de entre os quais 

serão  de  realçar  os  Planos  Regionais  de  Ordenamento  do  Território  do  Litoral  

Alentejano e do Algarve, bem como o Plano de Ordenamento do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.” 

 

O POOC tem a natureza de regulamento administrativo pelo que os planos municipais 

e intermunicipais de ordenamento do território, bem como os projectos e programas a 

realizar na sua área de intervenção se devem conformar com este Plano. 
 

O POOC tem como principais objectivos, estabelecer as condições de ocupação, uso 

e transformação dos solos sobre que incide, afim de: 

a) “Ordenar os diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 

b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear; 

c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos 

ambientais ou turísticos; 

d) Orientar o desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

e) Defender e conservar a natureza.” 

 

Contudo, nas “áreas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV) abrangidas pelo POOC aplicam-se as regras constantes do plano de 

ordenamento daquela área protegida que não contrariem o disposto no POOC”. 

 

Segundo o Artigo 15º, são interditas na área do POOC as seguintes acções: 

a) “Instalação de tendas ou equipamentos móveis sem prévio licenciamento; 

b) Depósitos de lixo e de sucatas, lixeiras e nitreiras; 

c) Depósitos de materiais de construção ou de produtos tóxicos ou perigosos; 

d) Instalação de aterros sanitários; 
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e) Instalação de indústrias, com excepção das que se integrem em áreas 

urbanas ou urbanizáveis de acordo com legislação aplicável; 

f) Prática de desportos que provoquem poluição ou deteriorem os valores 

naturais, designadamente motocross e karting; 

g) Descarga directa de efluentes.” 

 

No PP1, pontualmente há uma sobreposição com a classe de “Espaços Naturais de 

Protecção”, com a seguinte regulamentação: 

 

“Artigo 27º 

Âmbito e objectivos 

1 - Os espaços naturais de protecção são constituídos por áreas da orla costeira 

que, pela sua ocupação e uso actuais e pela sua interposição entre o litoral e 

os espaços interiores, predominantemente agrícolas, florestais ou urbanos, 

constituem zonas de protecção à faixa costeira adjacente. 

2 - Os condicionamentos a que ficam sujeitos estes espaços têm como objectivo a 

protecção dos recursos ecológicos, do coberto vegetal e da paisagem. 

 

Artigo 28º 

Actividades interditas 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, nos espaços naturais de 

protecção são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) Novas construções, incluindo a construção de piscinas, terraços ou outras 

superfícies impermeabilizadas, mesmo que afectas a edifícios residenciais, 

hoteleiros ou turísticos ou a equipamentos desportivos; 

b) Abertura ou consolidação de vias de acesso automóvel ou de áreas de 

estacionamento; 

c) Construção de depósitos de água elevados para abastecimento público; 

d) Instalação de painéis publicitários; 

e) Recolha de materiais geológicos e de espécies vegetais e animais, salvo se 

integrada em actividades científicas ou em práticas agrícolas e florestais; 

f) Instalação de linhas de energia e telefónicas, salvo as de serviço a construções 

existentes licenciadas, a apoios de praia e equipamentos. 

2 - Constituem excepção ao disposto na alínea a) do número anterior: 

a) A realização de obras de remodelação, reconstrução e conservação em 

edifícios licenciados destinados a habitação, turismo rural, turismo de 
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habitação ou agro-turismo, equipamentos hoteleiros e de restauração e 

bebidas e a equipamentos colectivos; 

b) A instalação, em edifícios existentes, de equipamentos hoteleiros, de 

restauração e bebidas ou equipamentos colectivos; 

c) Novas construções desde que destinadas: 

c1) A apoios de praia e a equipamentos exclusivamente a eles associados; 

c2) A apoios recreativos; 

c3) A estabelecimentos de restauração e bebidas, nas condições previstas no 

nº 2 do artigo 21º do presente Regulamento; 

c4) A instalações e infra-estruturas associadas à pesca ou ao recreio náutico; 

d) A instalação de equipamentos desportivos e recreativos de ar livre que não 

impliquem impermeabilização do terreno e uma vez obtido parecer favorável 

do PNSACV; 

e) A construção de percursos de peões, miradouros e outras estruturas de apoio à 

fruição pública dos espaços naturais, desde que resultantes de projecto 

aprovado; 

f) Instalações de aquacultura, uma vez obtido parecer favorável do PNSACV. 

 

3 - Constituem excepção ao disposto na alínea b) do nº 1 a abertura e consolidação 

de vias de acesso automóvel ou áreas de estacionamento: 

a) Destinados a veículos de segurança, emergência ou de serviços específicos de 

apoio e manutenção da orla costeira; 

b) Directamente associados às praias ou a infra-estruturas de pesca ou recreio, de 

acordo com o estabelecido nos capítulos III e IV do presente título; 

c) Directamente associados a construções licenciadas existentes, desde que não 

produzam impactes que sejam considerados inaceitáveis e incompatíveis com 

a protecção do espaço natural.” 

 

2.2.7. Plano Director Municipal 

 

O Plano Director Municipal de Aljezur (PDM), ratificado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 142/95, de 21 de Novembro, sofreu a primeira alteração pela Declaração 

nº 161/2004 de 11 de Junho e posteriormente, por adaptação ao Plano Regional  de 

Ordenamento do Território, foi alterado e republicado no Diário da República, 2.ª Série, 

de 13 de Fevereiro, através do Aviso n.º 3571/2008. 
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Os objectivos gerais do PDM de Aljezur são: 

a) Definir  uma estrutura  espacial  para  o  território  municipal,  que garanta  um 

desenvolvimento socioeconómico equilibrado; 

b) Definir as regras gerais para a ocupação, uso e transformação do solo, de 

modo a garantir um usufruto adequado dos recursos; 

c) Promover a melhoria da qualidade de vida das populações, através de 

uma adequada gestão dos recursos naturais, através do equilíbrio da rede 

urbana, da dinamização da estrutura económica e do apoio ao 

desenvolvimento local. 

 

No que concerne às condicionantes, adianta-se que a área de intervenção se insere 

no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e de acordo com o 

artigo 9.º, ainda designado por Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina (APPSACV), ao “território municipal integrado na APPSACV aplica -se 

o regime disposto no Decreto -Lei nº 241/88 de 7 de Julho, ou regime que lhe suceder.” 

 

São ainda de considerar as condicionantes biofísicas presentes cuja regulamentação 

se transcreve de seguida: 

 

“Artigo 13.º - Reserva Ecológica Nacional (REN) 

1 - Estão integradas na REN as áreas designadas como tal na carta de condicionantes 

e o seu regime de utilização é o constante dos artigos 4º, 5º e 6º do Decreto -Lei n.º 

93/90, de 19 de Março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto 

-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro, sendo constituídas pelas seguintes ocorrências: 

a) Leitos de cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias; 

b) Áreas de máxima infiltração; 

c) Cabeceiras de linhas de água; 

d) Áreas com risco de erosão. 

2 - Sem prejuízo das excepções constantes do Decreto -Lei n.º 93/90 de 19 de Março, 

nas áreas integradas na REN são proibidas todas as acções de iniciativa pública ou 

privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, 

construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 

escavações e destruição do coberto vegetal. 

3 - Em conformidade com o disposto no número anterior, ficam proibidas as seguintes 

acções: 
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a) Nos  leitos  dos  cursos  de  água  e  zonas  ameaçadas  pelas  cheias,  a  

destruição da vegetação ribeirinha, as acções que prejudiquem o 

escoamento das  águas  no leito  normal  ou  de cheia,  exceptuando -se  as  

operações regulares de limpeza; 

b) Nas cabeceiras das linhas de água, as acções que prejudiquem a 

infiltração das águas e acelerem o escoamento superficial e a erosão; 

c) Nas áreas de infiltração máxima, a descarga de efluentes não tratados, a 

rega com águas residuais sem tratamento primário, a instalação de lixeiras 

e de aterros sanitários, a utilização de biocidas e de fertilizantes químicos, a 

utilização intensiva de fertilizantes orgânicos, o depósito de adubos, 

pesticidas e outros produtos tóxicos e perigosos, a instalação de campos 

de golfe ou outras acções que criem riscos de contaminação dos 

aquíferos; 

d) Nas áreas com risco de erosão as operações de preparação do solo ou de 

condução de explorações que acelerem a erosão. 

4 - São  compatíveis  com  o  estatuto  da  REN  as  seguintes  acções  que,  pela  sua  

natureza e dimensão, são insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico das 

áreas sujeitas àquele regime: 

a) Remodelações e beneficiações de instalações agrícolas e de habitações 

pelos proprietários ou titulares dos direitos de exploração e trabalhadores 

permanentes ou destinados a turismo rural,  turismo de habitação e agro -

turismo, nos termos da legislação aplicável; 

b) A implantação de infra -estruturas de abastecimento de água e de 

condução e tratamento de esgotos, desde que não haja alternativa viável; 

c) Beneficiação de infra -estruturas viárias locais, designadamente os 

caminhos municipais e vicinais, desde que não haja alternativa viável; 

d) A mobilização do solo, o arranque ou destruição de vegetação 

espontânea e demais operações agrícolas, integradas nas técnicas 

normais de produção vegetal. 

 

Artigo 14.º - Reserva Agrícola Nacional 

1 - Estão integradas na RAN as áreas designadas como tal na carta de 

condicionantes, sendo constituídas, segundo o Decreto -Lei n.º 196/89 de 14 de 

Junho, designadamente por: 

a) Solos de capacidade de uso da classe A; 

b) Solos de capacidade de uso da classe B; 
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c) Solos da subclasse ch; 

d) Solos de baixas aluvionares e coluviais; 

e) Solos de outros tipos cuja integração na mesma se mostre conveniente. 

 

2 - O regime de uso e ocupação do solo dos terrenos situados na RAN é regulado 

pelo  disposto  nos  Decretos  -Leis  nº  196/89  de  14  de  Junho  e  274/92  de  12  de  

Dezembro.” 

 

Em termos de ordenamento, a área do Plano insere-se nos Espaços de Ocupação 

Ubanística, mais precisamente na classe de espaço “Zona de Ocupação Turística” 

(ZOT) de Vale da Telha, com a seguinte redacção dada pelo artigo 34.º: 

 

“2 — Na ZOT do Vale da Telha será implementado plano de urbanização com vista a 

reconversão e ordenamento na zona. O Plano deverá ser ratificado nos termos da 

legislação em vigor e elaborado com base num programa previamente acordado 

entre as entidades com competência na área, nomeadamente o I.C.N. 

 

3 — O respectivo plano de urbanização deverá observar como limite máximo os 

parâmetros estabelecidos neste PDM para as ZOT, parâmetros esses, que definem, 

transitoriamente, o regime de uso, ocupação e transformação do solo para estas 

zonas. 

 

4  —  Até  á  entrada  em  vigor  do  plano  a  que  se  refere  o  número  anterior  é  

genericamente proibida a edificabilidade. Excepcionalmente poderão ser licenciadas 

novas ocupações do solo para os casos em que existam infra -estruturas em condições 

de servir a obra em causa e a sua construção não comprometa ou torne mais difícil ou 

onerosas a elaboração e execução do referido plano.” 

 

Devem ser ainda consideradas classes de espaço definidas como Espaços Agrícolas 

integrados nos Espaços de recursos naturais e equilíbrio ambiental, nomeadamente: 

Áreas agrícolas especiais (artigo 45º), Áreas agro -florestais (artigo  46.º)  e  Áreas 

preferenciais de especial interesse ecológico e áreas de salvaguarda do património 

geológico (artigo 52.º) 

 

Em termos de obras de construção, deverá ter-se em especial atenção, alguns dos 

seguintes artigos do capítulo IV (Edificação em solo rural): 
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“Artigo 59.º - Edificações isoladas 

As obras de criação de edificações isoladas estão sujeitas, cumulativamente, às 

seguintes condições: 

a) Inserir -se em prédio com área mínima de 5 hectares; 

b) Integração numa exploração agrícola ou agro -florestal sustentável, 

comprovada por declaração emitida pela entidade competente em razão da 

matéria, excepto no caso de turismo em espaço rural que obedece à 

legislação específica aplicável; 

c) Nas áreas não edificadas da propriedade, devem preferencialmente respeitar 

-se os usos dominantes do território em que se inserem; 

d) As infra -estruturas são da responsabilidade do proprietário ou promotor e não 

podem contribuir para a proliferação das redes públicas de infra -estruturas; 

e) A edificação para fins habitacionais do agricultor deve destinar -se à 

residência do próprio, uma vez comprovado que não existem alternativas 

aceitáveis de localização da mesma em solo urbano e que não existe 

qualquer outra habitação no interior da mesma exploração, não podendo ser 

alienada no prazo de 10 anos, devendo este ónus constar do registo predial; 

f) Os critérios de edificabilidade devem observar os parâmetros que se 

apresentam no quadro seguinte: 

i. Área máxima de construção: 

Habitação – 300m² 

Outros usos mais habitação – 1300m² 

ii. Cércea máxima: 

Habitação – 3m 

Turismo em espaço rural e turismo de natureza – 3,5m 

Outros usos – 6,5m 

iii. O Número máximo de pisos é de 1. Não serão permitidos pisos enterrados ou 

semienterrados 

 

Artigo 60.º - Estabelecimentos hoteleiros isolados 

São admitidas unidades hoteleiras isoladas, desde que respeitem as seguintes 

condições: 

a) A dotação de camas turísticas definida para o Município de Aljezur,  é de 500 

camas; 

b) Área mínima da propriedade: 5 hectares; 
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c) Densidade de ocupação máxima: 12 camas por hectare, com um máximo de 

300 camas; 

d) Edificação concentrada: no caso de não se concretizar através de um edifício 

único, deve garantir -se a sua concentração numa área não superior a 10 % da 

área total da propriedade afecta. 

e) Número  máximo  de  pisos:  dois,  admitindo  -se  um  piso  abaixo  da  cota  de  

soleira, desde que totalmente enterrado. Devendo a cércea não ultrapassar 8 

metros; 

f) Preferencialmente associadas a uma temática específica, em função da 

unidade territorial em que se inserem, dos valores paisagísticos e ambientais da 

envolvência e das valências existentes ou a criar; 

g) Regime de implantação: sujeito a contratualização com o município. 

 

Artigo 61.º - Edifícios de apoio 

1 - As obras de criação de edificações de apoio apenas são admitidas quando 

determinadas, designadamente, por necessidades inerentes às explorações 

agrícolas, agro -florestais ou florestais das propriedades em que se inserem e 

desde que não exista qualquer outra edificação com o mesmo fim. 

2 - As necessidades de apoio referidas no número anterior carecem de 

confirmação pelos serviços sectoriais competentes 

3 - Como área de referência, fixa -se em 30m² por unidade mínima de cultura a 

área de construção das edificações de apoio previstas neste Artigo 

 

Artigo 62.º - Obras de conservação, alteração e ampliação de construções existentes 

1 - Sem prejuízo do regime das condicionantes legais em vigor, são permitidas 

obras de recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma 

estrutura edificada e volumetricamente definida para fins de interesse público, 

designadamente de instalação de museus, centros de exposições, centros de 

interpretação ou outros, para o desenvolvimento de Turismo em Espaço Rural 

(TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e culturais de uso 

colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural e, ainda, para fins 

habitacionais, independentemente do uso anterior 

2 - As  obras  de  conservação,  alteração  e  ampliação  terão  como  finalidade  

assegurar a estabilidade, durabilidade e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter e reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos 
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elementos mais significativos, enquanto testemunhos históricos das actividades 

e realizações humanas. 

3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e as suas relações com a 

envolvente. A metodologia de execução dos trabalhos respeitará, com as 

necessárias adaptações resultantes de uma avaliação ponderada dos valores 

culturais  em presença, os princípios da Carta de Veneza (1964) e Convenção 

de Nara (1994), nomeadamente a protecção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade 

4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: 

a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo da 

paisagem rural; 

b) Não aumentar o número de pisos preexistentes; ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, as 

ligações às redes públicas de infra -estruturas; 

c) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder 300 m2 de 

área  de  construção  para  fins  habitacionais  e  500  m2  de  área  de  

construção para outros fins, com excepção dos empreendimentos de 

turismo em espaço rural em que se admite uma área máxima de 1500 

m2; 

d) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré -existência tenha área 

superior, considera -se esse valor como área limite 

5 - As disposições do presente artigo são aplicáveis igualmente na área do 

Município de Aljezur abrangida pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, nos casos em que não contrariem o Regulamento do seu 

Plano de Ordenamento.” 

 

Alterado pela Declaração de Rectificação nº 1477/2010 de 23 de Julho devido a 

“algumas inexactidões no que concerne às áreas máximas de construção relativas a 

empreendimentos de turismo em espaço rural (TER)”. 

 

Assim, os artigos 59.º e 62.º, passam a ter a seguinte redacção: 

1 — Artigo 59.º, alínea f), subalínea i): 

«Área máxima de construção: 

Habitação — 300 m2; 
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Outros usos mais habitação — 2000 m2;» 

2 — Artigo 62.º, n.º 4, alínea d): 

«O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder 300 m2 de área de 

construção para fins habitacionais  e 500 m2 de área de construção para outros fins,  

com excepção dos empreendimentos de turismo em espaço rural, em que se admite 

uma área máxima de 2000 m2.» 

 

Foi ainda alterado pelo Aviso nº 23098/2010 de 11 de Novembro nas alíneas 5 e 6 do 

Artigo 34.º - Zonas de ocupação turística (ZOT): 

"5 — Nas ZOT de Vales -Oceano e Carrapateira -Bacelos, tituladas por alvarás de 

loteamento,  o  seu  regime  de  edificabilidade  e  a  ocupação  do  espaço  é  o  

estabelecido nos alvarás de loteamento e respectivos regulamentos, sendo apenas 

permitidas alterações que impliquem a melhoria de qualidade do empreendimento e 

não impliquem aumento dos índices urbanísticos anteriormente aprovados. 

6  —  Na  área  abrangida  pela  ZOT  de  Espartal,  o  regime  de  uso,  ocupação  e  

transformação do solo, é o estabelecido no Plano de Pormenor do Espartal, aprovado 

pela  Assembleia  Municipal  em  10  de  Outubro  de  2009  e  publicado  no  Diário  da  

República, 2.ª série, de 7 de Julho, através do Aviso n.º 13559/2010." 

 

2.3. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA  

2.3.1. Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) decorre da necessidade de defesa e conservação 

das terras e solos. 

 

De  acordo  com  a  Entidade  Regional  da  Reserva  Agrícola  Nacional  (ERRAN),  há  

actualmente  sobre  o  solo  e  a  terra  “uma  nova  visão  mais  dinâmica  e  abrangente.  

Atendendo não só à sua escassez como recursos naturais finitos, acrescem ao solo e á 

terra  funções  nucleares  na  regulação  do  ciclo  da  água  e  na  manutenção  da  sua  

qualidade.” 

 

Contudo esta condicionante, só se faz sentir, no extremo Sudeste do PP1 de forma 

muito marginal. 
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2.3.2. Reserva Ecológica Nacional (REN)  

 

Segundo o expresso no site da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional  (CCDR)  a“Reserva  Ecológica  Nacional  (REN)  é  uma  estrutura  biofísica  que  

integra o conjunto das áreas que pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela 

exposição e susceptibilidade perante riscos naturais são objecto de protecção 

especial. O seu regime jurídico encontra-se estabelecido no DL nº 166/2008 de 22 de 

Agosto.” 

 

“A  REN  visa  contribuir  para  a  ocupação  e  o  uso  sustentáveis  do  território  e  tem  por  

objectivos: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e 

processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidológico terrestre, que 

asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

actividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, os riscos 

de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos 

de massa de vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das 

alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a 

segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede 

Fundamental da Conservação da natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda 

Territorial da União Europeia nos domínios ecológicos e da gestão 

transeuropeia de riscos naturais.” 

 

No PP1 somente cerca de 30% da área corresponde a REN, nomeadamente às 

categorias de: Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias, Áreas com 

risco de erosão e, por fim, Dunas Consolidadas e Áreas de Máxima Infiltração. 

 

2.3.3. Rede Natura 2000  

 

Conforme referido anteriormente toda a área de intervenção se encontra dentro dos 

limites do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que é, ele mesmo 

definido por esta importante figura da conservação da natureza. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

3.1. LOCALIZAÇÃO  

 

Vale da telha está envolto por uma paisagem com elevada identidade, em grande 

parte resultante da presença de um litoral ainda preservado, com elementos naturais 

muito expressivos, em que se destaca a força do mar e das arribas. 

 

O Concelho de Aljezur pertence à região Algarve, é constituído pelas Freguesias de 

Aljezur, Odeceixe, Rogil e Bordeira. 

 

A proximidade ao litoral e a riqueza patrimonial constituem um potencial turístico do 

concelho. 

 

3.2. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA  

 

Vale da Telha, constitui um Loteamento aprovado na década de 80, com uma área 

total de 546,67 ha, que inclui a barragem de Vale da Telha e zona envolvente, dividido 

em 16 secções. 

 

As secções, denominadas de A, AL, B, BL, C, CL, D, DL, E, F, G, H, I, J, L e M, previam no 

total,  a  criação  de  2612  lotes  com  áreas  varáveis  entre  os  cerca  de  200m2  e  os  

1500m2 destinadas na maioria à construção de moradias unifamiliares isoladas e em 

alguns casos, nas zonas de maior densidade, a edifícios de habitação colectiva, como 

é o caso das secções B e G (que apenas foram construídos na secção B). 

 

Apesar da não execução da totalidade de infra-estruturas e equipamentos 

inicialmente previstos, grande parte dos lotes foram comercializados, muitos dos quais 

avançaram  com  a  construção  das  habitações,  o  que  resultou  em  alguns  casos  na  

construção dispersa ou isolada e com acessos dificultados.  

 

Relativamente à actual ocupação, verifica-se uma ocupação mista para habitação 

permanente e segunda habitação, registando-se grande procura por estrangeiros. 
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A propriedade referente ao empreendimento de Vale da Telha, adquirida pelo Sr. 

Inácio Estácio dos Santos possui 304,84 ha, na qual possui alguns lotes dispersos pelas 

diversas secções, com maior percentagem nas secções envolventes à barragem (BL, 

CL,  DL)  e  na secção central  G onde se  previa  a  construção de edifícios  com vários  

pisos.  

 

Os lotes pertencentes ao Sr. Inácio Estácio dos Santos, foram assinalados sobre o 

levantamento topográfico (Novembro 2008) de acordo com análise do Plano inicial 

de Loteamento e levantamento cadastral fornecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo sido identificadas irregularidades na confrontação de áreas dos registos e da 

implantação em terreno, assim como divergência com os polígonos da planta de 

loteamento inicial, deverá ser apresentada na fase de proposta cartografia e 

documentação explicitando todas as situações de carácter fundiário. 

 

Figura 4 – Carta de cadastro 

 

Figura 3 – Quadro Resumo do cadastro  
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3.3. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA  

3.3.1. Caracterização Geológica 

 

Geomorfologia e Litologia 

Em termos geológicos, a área insere-se no maciço antigo. A planície litoral encontra-se 

na sua maior parte coberta por uma estreita parte sedimentar (interrompida pelos 

vales cavados por linhas de água perpendiculares à costa).  

 

“Em termos litológicos verificam-se algumas variações, apresentando-se com especial 

significado as rochas predominantemente detríticas, sendo que a Sul de Aljezur, 

predominam as rochas sedimentares xisto-grauváquicas e séries metamórficas 

associadas. (...) Ao longo da costa, ocorrem arribas altas, recortadas e escarpadas de 

xisto e grauvaques, sobre as quais se desenrola um lento processo de erosão.”(2) 

 

 
 

 

Na zona de intervenção, destaca-se a presença do vale correspondente ao curso do 

Barranco  de  Vale  da  Telha,  que  a  Norte  se  junta  ao  Barranco  de  Monte  Clérigo,  

desaguando na Praia de Monte Clérigo. As principais linhas de cumeada, situam-se na 

zona a Sul, criando zonas de planalto nos medos de Vale da Telha, zona actualmente 

mais ocupada pela edificação. 

 

“No que diz respeito aos solos, há que referir a dominância de podzóis e regossolos 

psamíticos para Norte de Aljezur; para Sul, correspondendo a um substracto xistoso, 

ocorrem solos mediterrânicos vermelhos e pardos.” (2) 

Figura 5 – Carta de complexos litológicos *(1) 
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3.3.2. Análise Fisiográfica  

 

Relevo  

Morfologicamente, a paisagem desta área é constituída por uma planície litoral, 

delimitada por arribas sobre o oceano. O relevo resume-se a uma plataforma que 

apresenta reduzidas oscilações altimétricas (entre 0 a 100m) correspondendo as 

menores altitudes aos cursos das linhas de água.  

 

“No essencial ao longo da costa 

sucedem-se arribas de xisto, com altura 

variável que se desmoronam ou isolam 

mar  adentro  e  que  se  articulam  com  

encaixes ou interrupções de pequenas 

praias, que são, no geral, abrigadas e 

limitadas para o interior por sistemas 

dunares ou por arribas mais ou menos 

recuadas.”(2) 

 

 

 

 

A área de intervenção apresenta um relevo suave na zona de planalto, tornando-se 

acidentado na zona envolvente à albufeira e Barranco de Vale da Telha, onde as 

cotas mais baixas, a Norte são inferiores aos 25m. 

 

A  Sul,  na  zona  do  PP1,  o  terreno  atinge  as  cotas  mais  altas,  superiores  a  100m  mas  

apresenta uma menor variação. 

 

Declives 

A área de intervenção apresenta classe de declives diversas, de plano a suave, 

acentuado a muito acentuado.  

 

Na zona de planalto a Oeste do Barranco de Vale da Telha, os declives apresentam-

se planos a suaves com inclinações de 0 a 10%. A sul, os declives apresentam-se 

moderados com variações entre os 5 e os 15%.  

Figura 6 – Carta de Hipsometria da área de intervenção 
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Nas  margens  dos  Barrancos  de  Vale  

da Telha e Barranco e afluentes do 

Barranco do Porto (PP1), os declives 

apresentam-se acentuados e muito 

acentuados, na ordem dos 15% a 25% 

ou superiores a 25%, criando 

simultaneamente encostas abrigadas 

e  com  boas  panorâmicas  sobre  o  

plano de água e também 

dificuldades de acessos e alguns 

problemas de erosão. 

 

 

 

 

Orientações das encostas 

Em termos de orientação de encostas, a área de intervenção apresenta encostas 

pouco significativas, essencialmente na 

zona envolvente à Barragem, 

orientadas a Nordeste e Este e a 

Sudoeste e Oeste.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Carta de Declives da área de intervenção 

Figura 8 - Carta de Exposição de encostas da área de 

intervenção 
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3.3.3. Uso Actual do Solo  

3.3.3.1. Metodologia 

 

A componente do Uso do Solo reveste-se de grande importância no contexto do 

presente Plano de Pormenor do Vale da Telha, já que permite a constituição de uma 

base de informação para a análise e evolução do uso actual do espaço e do solo na 

área de intervenção e, em particular, de apoio na interpretação das componentes 

vegetacionais, assim como no estabelecimento das unidades de paisagem. 

 

Esta cartografia temática constitui ainda um instrumento fundamental no 

ordenamento do território,  na medida em que identifica e delimita geograficamente 

todos os usos actuais do solo, com representação à escala de trabalho adoptada. 

 

Os trabalhos de análise da informação cartográfica existente e de fotointerpretação, 

foram precedidos de um reconhecimento no terreno, de toda a área de intervenção 

do Plano. Foram utilizados os ortofotomapas a cores, 2008 e levantamento topográfico 

de 2012. 

 

As etapas de realização da Carta do Uso Actual do Solo foram as seguintes: 

- estabelecimento da legenda para os diferentes usos do espaço e do solo; 

- realização de chaves de fotointerpretação das classes de uso; 

- fotointerpretação em ecran e respectiva classificação, em ambiente ArcGis; 

- produção de shapes com controlo topológico;  

- controlo de qualidade da classificação.  
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Quadro 1 - Legenda do uso Actual do Solo 

 
CATEGORIA / CLASSE 

DE USO DO SOLO 
DESCRIÇÃO 

1 Área urbana A área urbana é constituída por áreas construídas e áreas 
expectantes. 

1.1 Áreas construídas Consiste em zonas construídas de tipologia urbana (casas, edifícios, 
rede viária, áreas de estacionamento, logradouros, etc) 

1.2 Áreas expectante Consiste em áreas inseridas no contexto urbano com expectativa de 
virem a ser construídas  

2 Equipamentos  
Áreas de uso predominantemente público, e com funções de 
recreio, existindo, no entanto, algumas áreas abandonadas. Inclui 
parque infantil. 

3 Matos Áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito densa, 
em que o coberto arbustivo é superior ou igual a 25%.  

4 Vegetação ripícola Áreas naturais de vegetação espontânea característica de linhas 
de água  

 

3.3.3.2. Distribuição das áreas por categoria de uso do solo 

 

A distribuição do uso do solo nas 6 categorias estabelecidas, para a área de 

intervenção do Plano, está documentada no quadro que se segue: 

 

Quadro 2 – Distribuição do uso do solo 

 
CATEGORIA / CLASSE 

DE USO DO SOLO 
Área (m2) 

Distribuição 
(%) 

1 Áreas urbanas 489197.33 67.01 

1.1 Áreas construídas 284290.76 38.94 

1.2 Áreas expectante 204906.57 28.07 

2 Equipamentos  393.69 0.05 

3 Matos 217955.23 29.87 

4 Vegetação ripícola 22406.06 3.07 

 TOTAL 729952.31 100 

 

A  partir  da  análise  da  distribuição  do  uso  do  solo  por  categorias  verifica-se  que,  a  

classe com maior representatividade corresponde às áreas urbanas, ocupando cerca 

de  67%  da  área  de  intervenção  do  PP  e  os  matos,  com  aproximadamente  30%.  As  

áreas com vegetação ripícola e o equipamento (parque infantil) são as menos 

representativas ocupando cerca de 3% e 0.05% respectivamente. 
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3.3.4. Clima  

 

O clima é marítimo da fachada atlântica, com amplitudes térmicas atenuadas, 

frequentes nevoeiros matinais, invernos tépidos e verões moderados. 

 

Os valores da temperatura média anual encontram-se entre os 16 e 17,5 graus. A 

precipitação média anual varia entre um pouco menos de 400mm e valores próximos 

de 600mm.  

 

As geadas são raras, calculando-se um valor médio anual inferior a um dia. 

 

Relativamente  à  humidade  do  ar  (humidade  relativa  às  9  T.M.G.),  a  área  de  

intervenção apresenta percentagens médias anuais entre 80% e 85%. 
(Fonte: CABRAL, José; PENA, António; “Roteiros da Natureza – Região Algarve, Círculo de Leitores, 1992) 

 

Ventos 

Os ventos sopram de noroeste e de norte como é ilustrado pela deformação 

provocada em alguns elementos arbóreos isolados ou cortinas de vegetação.  

 

O vento é um dos principais geradores desta paisagem e um dos grandes 

condicionantes da ocupação do território. A análise destes, reveste-se de particular 

importância no âmbito da presente intervenção, visto condicionar o conforto humano 

e a instalação da vegetação. 

 

Os ventos dominantes são de Noroeste, com influências do mar, carregados de 

salsugem e ocorrem de forma constante ao longo de todo o ano. 

 

A direcção dos ventos dá-nos também dados para a forma como a estrutura verde se 

deve desenvolver para minimizar os efeitos erosivos eólicos. A estrutura verde para 

além das suas funções intrínsecas, ganha funções de compartimentação da 

paisagem, devendo por isso desenvolver-se perpendicularmente ao sentido dos 

ventos dominantes.  
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3.3.5. Ecossistemas e espaços naturais 

 

As características físicas do local em estudo e atrás referidas condicionam largamente 

a riqueza dos habitats, as comunidades faunísticas e florísticas desta zona, 

encontrando-se dependentes do clima e da geomorfologia.  

 

Pelo facto de se tratar de uma zona costeira aberta ao mar, predomina uma 

vegetação rasteira. 

 

Na zona de planalto envolvente a Norte e Oeste, onde não se verifica a ocupação 

urbana, fortemente marcada pela presença dos ventos do mar, a vegetação 

predominante é característica de formações dunares, apresentando-se em bom 

 

 

Figura 10 – Humidade relativa – Valores médios anuais 

na região Algarve (1) 

Figura 11 – Geadas – Valores médios anuais na 

região Algarve (1) 

Figura 9 – Carta de temperatura média anual – 

região Algarve (1) 

Figura 12 – Carta de Precipitação *(1) 
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estado de conservação, com alguma diversidade de espécies e com pouca 

presença de infestantes. Pontualmente, nas zonas urbanas mais interiores ou em zonas 

abrigadas, verifica-se a existência de alguns elementos de porte arbóreo como é o 

caso do Pinus halepensis (Pinheiro do Alepo). 

 

Na zona Este da área de intervenção envolvente à barragem e Barranco de Vale da 

Telha, a cobertura do solo apresenta características diferentes, com o revestimento 

quase na totalidade por espécies de Cistus sp. e raros elementos arbóreos. No extremo 

Oeste do limite da área de intervenção, podemos identificar uma mancha de 

eucaliptal. 

 

3.3.5.1. Flora e Vegetação 

 

Vale da Telha, estando integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina “situa-se numa área litoral de extraordinária qualidade paisagística e 

ecológica, com grande importância em termos de conservação. 
 

Para salvaguardar os habitats naturais foi criada a Directiva 92/43/CEE do Conselho da 

Europa, conhecida como “Directiva Habitats”, que no seu Anexo I, discrimina o tipo de 

habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de 

zonas especiais de conservação. 

 

Deste modo, a importância ecológica dos diversos habitats presentes no Anexo I da 

Directiva Habitats é internacionalmente reconhecida. Esses habitats naturais 

distinguem-se das restantes zonas por possuírem características geográficas, abióticas 

e bióticas, de elevado valor e podendo muitas vezes estar em perigo de 

desaparecimento nas suas áreas naturais. 

 

Para além do papel que um habitat desempenha no ecossistema em que está 

integrado, a nível dos ciclos geo-físico-químicos da água, ar e solo, fundamentais para 

a manutenção das condições ecológicas adequadas à vida, constitui a base de que 

depende todo um conjunto mais ou menos alargado de seres vivos e um leque 

complexo de relações mutuamente interdependentes, não só entre si mesmos, como 

também entre esse conjunto de seres e o meio onde estão inseridos (Alves, 1998). 
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Relativamente aos Habitats, a sua definição baseou-se nos Habitats listados para o 

Sítio PTCON00012 – “Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” (REDE 

NATURA 2000, Lista Nacional de Sítios, Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97 de 

28-08-1997, Anexo I, Directiva Habitats (92/43/CEE). 

 

Os Habitats naturais e semi-naturais, constantes do anexo B-I do Dec. Lei nº 49/2005, 

para esta área protegida são1: 

1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda 

1130 Estuários 

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

1150* Lagunas costeiras 

1170 Recifes 

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 

1240 Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. 

endémicas 

1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e 

arenosas 

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

1510* Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia) 

2110 Dunas móveis embrionárias 

2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») 

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) 

2190 Depressões húmidas intradunares 

2230 Dunas com prados de Malcolmietalia 

2250* Dunas litorais com Juniperus spp. 

2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia 

2270* Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster 

2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis 

3110 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas do oeste 

mediterrânico com Isoetes spp. 

3120 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do 

oeste mediterrânico com Isoetes spp 
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3140 Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp. 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion 

fluitantis e da Callitricho-Batrachion 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

4020* Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030 Charnecas secas europeias 

5140* Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

5410 Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia (Astragalo- 

Plantaginetum subulatae) 

6210 Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco- 

Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas) 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 

caeruleae) 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

6430  Comunidades  de  ervas  altas  higrófilas  das  orlas  basais  e  dos  pisos  montano  a  

alpino 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

8330 Grutas marinhas submersas ou semi-submersas 

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

9330 Florestas de Quercus súber 

 

Apresenta-se de seguida a descrição sumária dos habitats presentes na área de 

intervenção: 
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Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) (2120) 

Este habitat estende-se desde as cristas das dunas embrionárias mais interiores da 

praia alta até às dunas móveis influenciadas pela salsugem localizando-se entre as 

comunidades vivazes de Elymus farctus típicas da praia alta e as comunidades 

camefíticas arbustivas da duna cinzenta. As dunas brancas são assim denominadas 

por causa dos extensos espaços de areia não cobertos por vegetação e das cores 

glaucas dominantes da flora dunar mas são também designadas de dunas móveis, 

vivas, instáveis ou primárias pois as partículas arenosas não se encontram estabilizadas. 

A vegetação que caracteriza este habitat é dominada por comunidades de 

Ammophila arenaria subsp. arundinacea. Ocorrem ainda espécies como Medicago 

marina, Lotus creticus, Pancratium maritimum, Euphorbia paralias, Othantus maritimus, 

Eryngium maritimum, Calystegia soldanella, Herniaria marítima, entre outras. 

 

Habitat potencialmente existente nas praias arenosas, dominando as dunas brancas 

do  primeiro  cordão  dunar  (dunas  primárias).  A  espécie  Ammophila  arenaria  é  a  

pioneira na fixação das areias deste habitat. 

 

Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») (2130*) 

As dunas cinzentas constituem uma sucessão de cristas e corredores interdunares e 

caracterizam-se por apresentarem estabilidade das suas partículas arenosas e solos 

com baixa percentagem de matéria orgânica, baixa salinidade e pH ácido a neutro. 

 

Habitat dominado por comunidades arbustivas de baixo porte, psamófilas, com um 

grau de cobertura muito elevado, um importante papel na estabilização das areias 

dunares, contribuindo fortemente para a conservação dos solos que aí se originam e 

para a protecção e reabastecimento das toalhas freáticas de água doce. Na área de 

estudo estas dunas encontram-se frequentemente sobre plataformas de arenitos ou 

xistos e, por isso, são denominadas de “dunas sobreelevadas “. 

 

Subtipo: Duna cinzenta com matos camefíticos dominados por Armeria pungens e 

Thymus carnosus (2130pt1) 

Este subtipo apresenta vegetação camefítica, termófíla e psamófila que cobre quase 

totalmente o solo, com dominância de Armeria pungens, Artemisia crithmifolia, 

Helychrysum picardii e Thymus carnosus, podendo apresentar ainda Linaria lamarckii. 
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Os sistemas dunares com areias fixas integram este habitat, sendo a Armeria pungens 

uma das plantas mais representativas nas areias fixas desta costa. 

 

Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) (2150*) 

Estes habitats surgem em solos de textura arenosa, oligotróficos e com baixa 

capacidade de retenção de água. As dunas fixas apresentam comunidades subseriais 

de bosques de Querci ou Pinus, que são favorecidas pelo fogo. Caracterizam-se por 

possuir comunidades vegetais de tojais, tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos litorais 

ou sublitorais da classe Calluno-Ulicetea, dominadas por arbustos espinhosos da família 

Leguminosae (Ulex australis ou U. europaeus). 

 

Subtipo: Dunas fixas com tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos com Ulex australis 

subsp. welwitschianus (2150pt1): Subtipo que ocorre em paleodunas, hidricamente 

compensadas, com dominância de U. australis subsp. welwitschianus. Para além deste 

apresentam um número variável de espécies entre as quais Calluna vulgaris, Cistus 

ladanifer subsp. ladanifer, Erica scoparia, E. umbellata, Genista triacanthos e Halimium 

halimifolium. Pode contactar com outros habitats como os matagais de Juniperus 

phoenicea L. subsp. phoenicea, os prados de Malcolmietalia e ainda arrelvados de 

Corynephorus canescens. 

 

Este  habitat  foi  identificado  sobre  duna  cinzenta,  na  maior  parte  das  vezes  como  

sobcoberto de pinhais litorais. No entanto em todos os locais identificados encontra-se 

destituído de ericáceas. De facto, como se encontra em áreas regularmente sujeitas a 

desbaste, o que se pode verificar é uma recuperação rápida dos Ulex, sendo o 

aparecimento das Ericáceas (Erica, Calluna) mais retardado. Deste modo, é 

considerado como um habitat no seu estado degradado, podendo recuperar desde 

que não seja intervencionado por períodos longos de tempo. 

 

Depressões húmidas intradunares (2190) 

As depressões húmidas intradunares caracterizam-se pela existência de água livre, 

doce  ou  salobra,  durante  a  maior  parte  do  ano  e  são  colonizadas  por  vegetação  

higrófila. Os solos destas depressões intradunares são derivados de areias e arenitos e a 

ocorrência da toalha freática à superfície deve-se à existência de uma formação 

litológica impermeabilizante que impede ou dificulta a infiltração da água das chuvas. 
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Frequentemente a água das depressões húmidas interdunares é salobra pois a toalha 

freática salgada penetra sob a água doce o que acontece quando a sua base se 

localiza próxima da praia situando-se assim, à cota zero. 

 

Subtipo: Depressões intradunares mediterrânicas temporariamente encharcadas com 

água doce 2190pt1 

Este subtipo ocorre quando a toalha freática se encontra permanentemente próxima 

da superfície, sem oscilações anuais significativas e as depressões intradunares se 

encontram  sujeitas  a  encharcamento  sazonal  mais  ou  menos  prolongado.  

Caracterizase pela presença de Juncus acutiflorus subsp. rugosus, Cirsium welwitschii, 

Anagalis tenella, Carex demissa, Hydrocotyle vulgaris, Hypericum elodes, Juncus 

emmanuelis, J. bulbosus e Schoenoplectus mucronatus. 

 

Subtipo: Depressões intradunares com água doce livre e profunda durante todo o ano 

2190pt2 

Subtipo que se caracteriza pela existência de águas doces, lênticas, oligo a 

mesotróficas  e  com  mais  de  20  cm  de  profundidade  durante  praticamente  todo  o  

ano. 

 

Estas depressões intradunares são colonizadas por uma grande variedade de espécies 

como Nymphaea alba, Iris pseudacorus, Salix atrocinerea, S. salvifolia, Phragmites 

australis, Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, T. domingensis, T. latifolia, entre 

outras. 

 

Subtipo: Depressões intradunares de águas salobras (2190pt3) 

Subtipo que ocorre nas depressões intradunares húmidas onde a água doce sofre 

infiltrações de água salgada e é caracterizado pela ocorrência de Juncus maritimus, 

Polygonum equisetiforme, Tamarix africana, Schoenoplectus lacustris, S. 

tabernaemontani e Phragmites australis. 

 

Este habitat não pôde ser localizado com precisão na área de estudo, já que não foi 

encontrada água à superfície em qualquer zona dunar (excepto nas lagoas 

temporárias). Observações anteriores ao presente estudo, no entanto, associam-no 

essencialmente à zona do Malhão, em cuja extensao se encontram muitas vezes 

bolsas depressionárias com retenção de humidade. Mais a sul, nas formações 

arenosas encontradas, geralmente sobre plataformas litorais sobreelevadas, não se 
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observaram as mesmas condições, estando a humidade restrita à vizinhança das 

linhas de água afluentes à costa. No entanto não é preciso encontrar água para existir 

este habitat, pois algumas das plantas citadas não precisam de água à superfície, 

sendo uma dificuldade acrescida na cartografia destas áreas 

 

Dunas com prados de Malcolmietalia (2230) 

Este habitat dunar caracteriza-se pela sua colonização por vegetação psamófila 

anual, pioneira, termomediterrânica a termo-meso-temperada. Estes prados têm um 

grau de cobertura muito baixo no entanto são ricos em espécies endémicas, raras ou 

de distribuição restrita. 

 

Subtipo: Dunas costeiras com prados anuais oligotróficos (2230pt1) 

Este subtipo corresponde a dunas secundárias e terciárias com vegetação anual 

efémera, pioneira e psamófila. Ocorre em solos arenosos, com areias de mobilidade 

variável,  baixa  capacidade  de  retenção  de  água,  baixa  percentagem  de  matéria  

orgânica, muito pobre em nutrientes e de salinidade variável. As espécies que 

ocorrem  com  maior  frequência  neste  subtipo  são  Medicago  littoralis,  Cutandia  

maritima, Silene nicaeensis, Silene littorea, Linaria ficalhoana, Herniaria algarvica, 

Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum, entre outras. 

 

Subtipo: Paleodunas com prados anuais oligotróficos (2230pt2) 

Subtipo que ocorre em biótopos livres da influência da salsugem e brisas marítimas 

com solos arenosos profundos e secos, com baixa capacidade de retenção de água. 

São solos colonizados por vegetação anual, psamófila de floração primaveril com 

espécies como Arenaria algarbiensis, Linaria spartea, Loeflingia baetica, Ononis 

baetica, Coronilla repanda, Pimpinella villosa, Hymenocarpus hamosus, Leucojum 

tricophyllum, Lotus castellanus, Ornithopus sativus, Vulpia membranacea, Rumex 

bucephalophorus, Silene colorata, Silene scabriflora, Tolpis barbata, entre outras. 

 

Este  tipo  de  habitat  ocorre  em  locais  de  transição  para  uma  estrada,  um  caminho,  

locais mais interiores, relativamente longe do mar e com alguma perturbação. 

Algumas das espécies citadas anteriormente não são, aliás exclusivamente dunares, 

sendo mesmo ruderais, como é o caso do Tolpis barbata. 
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Dunas litorais com Juniperus spp. (2250*) 

Os zimbrais litorais ocorrem em solos arenosos de textura grosseira, ácidos, pobres em 

nutrientes e com pouca capacidade de retenção de água, ocupando dunas 

consolidadas. Podem ainda ocorrer, por acção antrópica, em ambientes florestais de 

pinhal ou sobreiral. Caracterizam-se pelo domínio de formações arbustivas do género 

Juniperus (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea e/ou J. navicularis), onde são 

também frequentes arbustos como: Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Myrtus 

communis, Asparagus aphyllus, Phillyrea angustifolia, Corema album, Quercus 

coccifera e Antirrhinum majus subsp. cirrhigerum. Podem ocorrer contactando com 

formações de cistáceas ou eventualmente montados. Apresenta vegetação que, 

além  do  seu  valor  de  conservação  elevado,  constitui  o  habitat  para  variada  fauna  

terrestre e contribui para manutenção da dinâmica geomorfológica dos sistemas 

dunares. A acção antrópica tem contribuído para redução da diversidade e estrutura 

deste habitats. 

 

Subtipo:  Dunas  e  paleodunas  com  matagais  de  Juniperus  turbinata  subsp.  Turbinata 

2250pt1 

Os matagais de Juniperus phoenicea subsp. phoenicea (sinónimo de Juniperus 

turbinata subsp. turbinata) ocupam solos arenosos, pobres e secos e sem 

compensação freática. Para além do zimbro ocorrem nestes matagais espécies como 

Osyris lanceolata, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, entre outras.  

 

Nos biótopos expostos ao vento e à salsugem, estas comunidades apresentam-se com 

arbustos baixos, de forma almofadada, nos locais abrigados do vento os zimbros 

podem apresentar porte arborescente a erecto, no entanto quando surgem como 

sob coberto de pinhais formam comunidades esparsas, com arbustos erectos e 

afastados entre si. 

 

É um habitat de fácil diagnose, dada a conspicuosidade da espécie bioindicadora. 

Foi  encontrado  ao  longo  de  toda  a  costa,  quando  o  Juniperus  ocorre  sobre  areias,  

tendo sido detectado sob formas muito degradadas, como por exemplo no sob-

coberto de pinhais e em zonas altamente contaminadas com Acácia. 
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Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia (2260) 

Habitats presentes em dunas holocénicas terciárias activas estabilizadas, paleodunas 

plio-pleistocénicas sub-litorais ou interiores e em depósitos de areias soltas, de origem 

diversa, como aluviões e granitos arenizados. Apresentam substratos arenosos secos 

hidricamente, sem compensação freática ou níveis impermeáveis areníticos 

subsuperficiais. 

 

Contêm comunidades vegetais arbustivas espinhosas, xerofíticas, aciculifólias ou 

micrófilas, da classe Cisto-Lavanduletea. 

 

São dominantes as plantas da família Leguminosae como Stauracanthus genistoides, 

ocorrendo ainda outros taxa, alguns com elevado valor de conservação como 

Armeria rouyana, Halimium halimifolium, Halimium calycinum, Helichrysum picardii, 

Iberis ciliata subsp. welwitschii, Lavandula stoechas subsp. sampaiana, Thymus 

capitellatus, Ulex australis subsp. welwitschianus, Cistus salvifolius, Calluna vulgaris, Cistus 

crispus, Corema album e Corynephorus canescens. 

 

É um dos habitats mais comuns sobre areias fixas, ocorrendo também no sob-coberto 

de pinhais, com variações importantes a nível da composição florística relativa e em 

conjunção com muitos dos outros habitats dunares. 

 

Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis (2330) 

Habitat que coloniza solos arenosos, pouco desenvolvidos e pobres em nutrientes e 

constitui arrelvados vivazes pioneiros, mais ou menos abertos. Caracteriza-se pela 

dominância de Corynephorus canescens e pela presença frequente de outras 

espécies como Herniaria marítima. 

 

Tal  como o habitat 2230,  este habitat não chegou a ser  confirmado, sendo contudo 

um  habitat  potencialmente  comum  em  toda  a  costa  arenosa.  De  facto,  o  

Corynephourus canescens é uma espécie extremamente frequente e aparece na 

sequência da degradação de outros habitats. 

 

Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas (5140*) 

Habitat endémico da Costa Vicentina, constituído por comunidades de arbustos 

baixos com dominância ou co-dominância de Cistus ladanifer subsp. sulcatus (sin. de 
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Cistus palhinhae), assentes em arribas litorais ou sub-litorais, sob influência aero-salina, 

em substratos rochosos básicos ou neutro-básicos. Normalmente constituem mosaicos 

permanentes com os zimbrais litorais de substratos compactos de Juniperus phoenicea 

subsp. phoenicea. As formações de Cistus ladanifer subsp. sulcatus podem ocorrer 

associadas a ericáceas sobre crostas alióticas fósseis ou associadas a Ulex erinaceus e 

Genista hirsuta subsp. hirsuta sobre lapiás calcário dolomítico. 

 

Subtipo: Matos baixos de Cistus palhinhae sobre surraipa fóssil e xistos (5140pt1) 

Subtipo que ocorre em biótopos teermomediterrânicos topograficamente semi-áridos, 

por efeito dos ventos marinhos dessecantes. No entanto, durante parte do ano, 

beneficiam de humidade edáfica resultante de acumulação de água superficial 

sobre o substrato o que é facilitado destes biótopos serem normalmente planos e 

semiimpermeáveis. 

 

O substrato preferencial deste subtipo são as “crostas” formadas por uma camada, 

mais ou menos contínua de ferro e manganês o que origina uma solução de solo rica 

em iões alcalinos. Estas crostas têm origem em antigos níveis de surraipa dura 

originadas a partir de dunas antigas sobre-elevadas, assentes em xistos. 

 

Em algumas (raras) localidades, esta comunidade pode ocorrer em xistos. As espécies 

dominantes são Cistus ladanifer subsp. sulcatus, Genista triacanthos, Thymus villosus e 

Stauracanthus boivinii. 

 

Subtipo: Matos baixos com Ulex erinaceus e Cistus palhinhae sobre lapiás calcário 

(5140pt2) 

Subtipo endémico dos calcários dolomíticos tabulares do Promontório Vicentino 

colonizados por matos camefíticos em forma de almofada dominados por Cistus 

ladanifer subsp. sulcatus, Ulex erinaceus, Genista hirsuta subsp. hirsuta. Ocorre 

principalmente em mosaico com comunidades de Juniperus phoenicea subsp. 

phoenicea. Este subtipo é constituído por comunidades calcícolas, muito ricas em flora 

endémica, com um valor de conservação muito elevadíssimo. Entre os taxa que aí se 

encontram destacam-se, para além dos já referidos, Teucrium lusitanicum, Biscutella 

sempervirens subsp. vicentina, Stipa tenacissima, Iberis procumbens subsp. 

procumbens, Hyacinthoides vicentina subsp. vicentina, Jonopsidium acaule, Silene 

rothmaleri, Serratula monardii, Calendula suffruticosa subsp. tomentosa, entre outras. 



                                                                                                                                                              
48 

PLANO DE PORMENOR DO VALE DA TELHA – PP1 ZONA SUL 

    biodesign – GJP arquitectos |2012-002| 1ª FASE|RELATÓRIO 

 

Este habitat, nos diferentes subtipos, encontra-se restrito à Costa SW e S. Na área de 

estudo está dado para os promontórios litorais desde a Zambujeira do Mar até ao 

extremo SE, em formações homogéneas ou em conjunto com outros habitats, 

nomeadamente o 5210 e o 5410. Na interpretação constante do plano sectorial existe 

um subtipo (Pt2) que cresce sobre solos não calcáreos. Em áreas não calcáreas este 

habitat é dado estritamente para as orlas litorais, enquanto sobre terrenos calcáreos 

da costa Sul se estende um pouco mais para o interior. 

 

Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330) 

Habitat estrutural e floristicamente heterogéneo que reúne comunidades arbustivas 

dominadas por espécies com estratégias adaptativas muito diversas, que têm em 

comum o facto de serem exclusivamente mediterrânicas e de não suportarem solos 

hidricamente compensados e encharcamentos estacionais prolongados. É um habitat 

constituído por comunidades mediterrânicas arbustivas altas de características 

fisionómicas e ecológicas pré-florestais ou baixas, pontualmente arborescentes, 

dominadas por um leque muito variado de taxa sobretudo das classes fitossociológicas 

Quercetea ilicis e Rosmarinetea officinalis. 

 

Subtipo: Piornais psamófilos de Retama monosperma (5330pt1) 

Subtipo exclusivo de sistemas dunares termomediterrânicos semi-áridos a secos que 

surge em dunas terciárias (pontualmente dunas secundárias ou paleodunas) 

perturbadas pelo homem (pisoteio, mobilização artificial de areias, etc.) e abrigadas 

dos ventos marinhos. São comunidades dominadas por Retama monosperma e 

Pycnocomon rutifolium. 

 

Subtipo: Medronhais (5330pt3) 

Este subtipo apresenta características pré-florestais (orlas naturais de bosques do 

género Quercus ou representando fases da degradação dos mesmos) e surge em 

solos derivados de substratos siliciosos. Carcteriza-se pela dominância do medronheiro 

(Arbutus unedo) e co-dominância de Erica arborea e outros arbustos, como: Phillyrea 

angustifolia, P. latifolia, Quercus coccifera, Rhamnus sp., Pistacia lentiscus, Asparagus 

sp.. 

 

Subtipo: Matagais com Quercus lusitanica (5330pt4) 

Os tipos de substratos preferenciais destes matagais são solos derivados de arenitos, 

conglomerados mio-pliocénicos, xistos ou areias consolidados com uma fina camada 
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de matéria orgânica ácida. Este subtipo é constituído por matos baixos, em tapete 

dominados por Quercus lusitanica e com presença frequente de Euphorbia 

transtagana, Staurancanthus boivinii, entre outras. 

 

Subtipo: Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5) 

Matagais densos dominados por Quercus coccifera subsp. coccifera que ocorrem em 

solos derivados de calcários e são constituídos maioritariamente por arbustos pirófilos, 

adaptados a ciclos de recorrência de fogo não muito curtos), com a capacidade de 

rebentar por toiça após perturbação. Para além da espécie já referida ocorrem ainda 

em combinações florísticas variáveis, muitas outras espécies de arbustos, como: 

Asparagus albus, A. aphyllus, A. acutifolius, Jasminum fruticans, Myrtus communis, Olea 

europaea var. sylvestris, Osyris alba, O. lanceolata, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

angustifolia, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, Teucrium fruticans, 

Viburnum tinus, etc. 

 

Subtipo: Matos baixos calcícolas (5330pt7) 

Subtipo que coloniza substratos calcários duros de natureza dolomítica ou, mais 

raramente outros tipos de calcários e mesmo arenitos com cimento calcário. 

 

Caracteriza-se pela presença de matos baixos representados na área de estudo por 

tojais e tomilhais dominados por Thymbra capitata e Ulex erinaceus. Entre as espécies 

co-dominantes, encontram-se com frequência Genista hirsuta, Rosmarinus officinalis, 

Teucrium capitatum, T. Lusitanicum e Thymus cephalotos. A diversidade florística destes 

matos é muito elevada, encontrando-se frequentemente as seguintes espécies 

Anthyllis vulneraria, Avenula hackelli, Cistus albidus, Dorycnium pentaphyllum, 

Hyacinthoides vicentina, Plantago almogravensis, Serratula baetica subsp. lusitanica, 

Sideritis algarbiensis subsp. algarbiensis, Viola arborescens, entre outras. 

 

Este habitat ocorre pontualmente, como por exemplo na Ponta de Sagres, onde é 

denotado pela ocorrência de Ulex erinaceus (subtipo pt7). 

 

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba (92A0) 

Habitats maioritariamente ripícolas, em solos acidos derivados de material aluvionar. 

Formam bosques ou matagais, densos, muitas vezes impenetráveis dominadas por 

choupos (Populus nigra e P. alba), salgueiros arbóreos (Salix alba e S. atrocinerea) ou 
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salgueiros arbustivos (S. salviifolia). Com presença de Hedera sp., Rubus sp., Rosa sp., 

Bellis sp., Geranium sp., Torilis sp, entre outras. 

 

Subtipo: Salgueirais-choupais algarvios de choupos-brancos (92A0pt1) 

Bosques dominados por Salix atrocinerea e Populus alba desenvolvidos em pequenas 

depressões com solos argilosos, mais ou menos hidromórficos, submetidos a 

inundações periódicas durante curtos períodos de tempo. 

 

Subtipo: Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea (92A0pt3) 

Subtipo que se encontra em solos ácidos próximos de linhas de água permanentes e 

que se caracteriza pela dominância de Salix atrocinerea e pela presença de 

Sambucus nigra e Vitis vinífera. 

 

Subtipo: Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. australis (92A0pt5) 

Subtipo que ocorre em leitos siliciosos de linhas de água de regime torrencial, secas no 

Verão. Apresentam domínio de Salix salviifolia, com presença de Salix atrocinerea. 

 

Este habitat é encontrado apenas com a presença de salgueiros, na quase totalidade 

dos casos, considerando-se como uma degradação do habitat nominal. Esta 

degradação é ainda mais notória em vales onde ocorre conjuntamente com espécies 

introduzidas. Contudo, devido à elevada resiliência do salgueiro, ele mostra potencial 

para recuperar, mesmo nestas situações. 

 

3.3.5.2. Fauna  

 

Dada a natureza desta matéria não há cartografia de localização, pelo que se 

remete para a consulta dos elementos de caracterização do POPNSACV, disponíveis 

no site do ICBF. 

 

3.3.6. Paisagem  

Análise de vistas 

As características visuais e paisagísticas da área em estudo potenciam e valorizam a 

sua aptidão turística. 
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A proximidade à linha de costa e a presença do vale proporcionam pontos de vista 

com elevado interesse, tendo como elementos base os planos de água e as planícies 

ou vales. Estes pontos, elevados e em situações mais planas, apresentam-se como os 

preferenciais à ocupação com equipamentos de uso colectivo e turístico, oferecendo 

uma proximidade natural aos usos de recreio na natureza. 

 

Destacam-se como principais pontos panorâmicos, o extremo Oeste da área de 

intervenção, de onde se observa a extensão de dunas e a proximidade à costa e o 

extremo da linha de cumeada a Nordeste obtendo-se uma panorâmica sobre o Vale 

e Monte Clérigo ao longe. Paralelamente destacam-se com especial interesse os 

planaltos envolventes à barragem com vistas sobre o plano de água e áreas 

envolventes de enquadramento e protecção.  

 

Unidades de Paisagem 

No  que  diz  respeito  às  unidades  de  paisagem,  a  área  do  Plano  de  Pormenor  

enquadra-se em termos nacionais, e de acordo com o estudo “Contibutos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal Continental”, elaborado 

pela Universidade de Évora, no Grupo T – Costa Alentejana e Sudoeste Vicentino, mais 

propriamente na Unidade 117 – Litoral alentejano e vicentino, e sub-unidade 117-A. 

 

  
 

Em termos locais, dadas as características intrínsecas do território, considerou-se 

apenas duas unidades de paisagem: Planalto e Vale. 

 

Figura 13 – Extracto da planta das unidades de 

paisagem de Portugal Continental 
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A unidade Vale corresponde às zonas de drenagem directa para as principais linhas 

de água que atravessam a área dos Planos desaguando no mar, quer na zona da 

Arrifana, quer na zona de Monte Clérigo. São as zonas de maior valor paisagístico pela 

diversidade que apresentam e pela adequação entre o sítio e os usos actuais. 

 

A unidade Planalto corresponde à zona de cumeada que nesta área se apresenta 

aplanada; esta característica potenciou, em determinada época, o aparecimento do 

loteamento do Vale da Telha. Actualmente, só o planalto central apresenta um tecido 

urbano consolidado, embora as expectativas do loteamento original indiquem a 

ocupação de toda esta área elevada em relação ao mar. Esta zona em termos de 

valor  de paisagem não será  tão rica,  gozando no entanto  de uma amplitude visual  

sobre a paisagem envolvente, em particular sobre o mar. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL  

 

Nesta secção pretende-se proceder à caracterização das condições económicas e 

sociais da área em estudo, através da recolha de elementos oficiais existentes, 

designadamente dos indicadores estatísticos relativos às unidades territoriais 

administrativas em estudo, bem como à análise dos equipamentos e infra-estruturas 

existentes e/ou previstos e respectiva análise crítica. 

 

Para o efeito, tomar-se-á em conta que a área em estudo se insere na freguesia de 

Aljezur, do concelho de Aljezur, pelo que será esta a unidade administrativa de base 

para a análise a seguir desenvolvida. Sempre que possível e se justifique, serão 

também apresentados dados estatísticos para o nível da NUT III Algarve e para 

Portugal (Continente), bem como ao nível da secção e/ou subsecção estatística. 

 

3.4.1. Evolução demográfica 

 

No Quadro 3 apresentam-se os dados estatísticos relativos à evolução da população 

residente na freguesia de Aljezur e no concelho de Aljezur, entre 1970 e 2011. Da sua 

leitura retira-se que a população residente no concelho de Aljezur se situava em 2011 

nos 5.884 habitantes. A freguesia de Aljezur apresentava uma população residente de 

3.365 habitantes, ou seja, cerca de 57% da população residente do concelho. 
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Quadro 3 - Evolução da população residente no concelho de Aljezur e na freguesia de Aljezur, 

entre 1970 e 2011 

Ano Concelho de Aljezur Freguesia de Aljezur 

1970 3.630 4.340 

1981 5.059 3.316 

1991 5.006 3.446 

2001 5.288 2.687 

2011 5.884 3.365 

Fonte: INE, Recenseamentos da População (vários) 

 

A população residente nos dois últimos recenseamentos (2001 e 2011) no concelho de 

Aljezur registou um aumento de 11,3%, enquanto que a freguesia de Aljezur registou no 

mesmo período uma subida de 25,2% da sua população residente. 
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Fonte: INE, Recenseamentos da População (vários) 

Figura 14 - Evolução relativa da população residente no concelho de Aljezur e na freguesia de Aljezur entre 

1970 e 2011 (valores expressos em função do ano base de 1970, fixado com o índice 100) 
 

O gráfico da Figura 14 foi construído com base nos valores do Quadro 3 e mostra a 

evolução da população residente na freguesia e concelho em análise, desde o ano 

de 1970 até 2011. Da sua análise sobressai uma tendência de crescimento continuado 

no  concelho  de  Aljezur,  enquanto  na  freguesia  de  Aljezur  a  evolução  foi  de  

diminuição,  embora  com  crescimento  na  última  década.  No  período  em  análise  
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(1970/2011), a população da freguesia de Aljezur registou uma redução de cerca de 

20%, enquanto ao nível do concelho a população cresceu cerca de 60%.  

 

14,8% 14,9% 11,4% 12,1%

10,7% 10,1%
7,8% 8,2%

55,1% 55,5%

51,9% 53,0%

19,4% 19,6%
28,9% 26,7%

Portugal
(Continente)

NUT III
Algarve

Concelho de
Aljezur

Freguesia de
Aljezur

0-14 15-64 25-64 >=65
 

Fonte: INE – Anuário Estatístico 2010 

Figura 15 - Comparação da estrutura etária da população residente em Portugal Continental, na NUT III 

Algarve e no concelho e freguesia de Aljezur, em 2010 

 

No que se refere à estrutura etária da população residente, conclui-se pela 

observação do gráfico apresentado na Figura 15 que  a  situação  encontrada  no  

concelho e freguesia de Aljezur são relativamente próximas, embora com uma 

percentagem de idosos (>=65 anos) mais elevada no concelho do que na freguesia. 

Por outro lado, a situação na NUT III  do Algarve é semelhante à encontrada ao nível  

de Portugal Continental, apresentando uma população menos envelhecida 

comparativamente ao concelho e freguesia. Como consequência destes números, o 

índice de envelhecimento no concelho de Aljezur (255) é superior ao verificado na 

freguesia de Aljezur (221) e os dois são significativamente superiores aos verificados ao 

nível da Região do Algarve (132) e no Continente (131). 

 

Tendo em conta os valores da população residente na freguesia e concelho em 

análise em 2011 e a extensão das áreas totais destes territórios – respectivamente 

cerca de 166,8 e 323,5 km2 – conclui-se que a densidade populacional era, nesse ano, 
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de  20,2  habitantes  por  km2 na  freguesia  de  Aljezur  e  18,2  habitantes  por  km2 no 

concelho de Aljezur. Tendo em conta que o valor médio para Portugal é de cerca de 

114,5 hab./km2, conclui-se que tanto o concelho como a freguesia de Aljezur se 

apresentam significativamente menos densamente povoados do que a média 

nacional. 

 

No Quadro 4 mostram-se os dados dos recenseamentos da população e habitação 

de 1991, 2001 e 2011 apurados ao nível geográfico do lugar de Vale da Telha 

(abrange a secção e subsecção estatísticas da BGRI – Base Geográfica de 

Referenciação da Informação). Os dados revelam taxas de crescimento muito 

significativas, quer dos dados relativos ao edificado, quer no que se refere à 

população residente. 

 

Quadro 4 - Dados da população e habitação do lugar de Vale da Telha (n.º) 

 1991 2001 2011 

Área de referência 
(Secções e 

subsecções do 
lugar de Vale da 

Telha) 

 

Edifícios 335 550 1132 

Alojamentos 434 667 1239 

Famílias 42 200 403 

Pop. Residente 96 437 918 

Pop. Presente 106 504 932 

Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação (1991, 2001, 2011) 

 

Os dados da BGRI de 2011 referentes apenas às secções e subsecções abrangidas 

pela área de incidência do PP1 indicam uma população residente de 177 indivíduos, 

291 alojamentos e 195 edifícios. Estes valores, no entanto, devem considerar-se como 

aproximativos, uma vez que não se verifica uma coincidência perfeita entre os limites 

do PP1 e das secções/subsecções da BGRI, conforme se observa na Figura 16. 
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Figura 16 - Limite do PP1 (verde) e comparação com os limites das secções e subsecções estatísticas da 

BGRI (tracejado vermelho) de 2011 

 

3.4.2. Emprego e actividades económicas 

 

Em relação às características de índole sócio-económica referentes à população da 

região em estudo, pode dizer-se, com base em dados estatísticos do INE relativos à 

distribuição da população empregada por sectores de actividade económica em 

2010 (INE; 2010), que a região do Algarve se caracteriza por uma elevada 

percentagem de activos no sector terciário (77%), uma muito reduzida percentagem 

de activos no sector primário (cerca de 6%) e um peso relativamente importante de 

activos no sector secundário (17%). 

 

Tendo por base dados do INE, em 2009 existiam no concelho de Aljezur 685 empresas. 

Tendo  em  conta  a  área  do  concelho,  conclui-se  que  existia  uma  densidade  de  2,1  

empresas/km2, valor que é significativamente inferior às 11,6 empresas/km2 que 

existiam no mesmo ano na região do Algarve (valor que é muito semelhante à média 

nacional, que é de 11,5 empresas/km2). Cerca de 72% destas empresas são individuais. 

Não existe no concelho nenhuma empresa com mais de 250 trabalhadores e 98,5% 
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destas têm menos de 10 trabalhadores. O número médio de empregados é de 1,8 por 

empresa. O volume de negócios médio é de 80 mil euros por empresa. As 4 maiores 

empresas do concelho representam 22,4% do volume de negócios e 19,2% do valor 

acrescentado bruto (VAB) do total de empresas. 

 

A distribuição das 685 empresas que em 2009 existiam no concelho de Aljezur por 

sectores de actividade fazia-se da forma que se mostra no gráfico da Figura . Como se 

conclui, cerca de 90% das empresas existentes no concelho pertenciam ao sector 

terciário, cabendo ao sector secundário 5,1% das empresas e 4,5% ao sector primário. 

 

Este padrão é muito semelhante ao encontrado ao nível da NUT III  do Algarve, como 

também se pode observar na Figura 17, pelo que se conclui que, em termos 

estruturais, a distribuição do número de empresas por sectores de actividade 

económica no concelho de Aljezur se enquadra no mesmo padrão que caracteriza a 

NUT III do Algarve. 

5,1%
3,6%

90,4% 94,3%

4,5% 2,1%

Concelho de Aljezur NUT III - Algarve

Sector 1º Sector 2º Sector 3º  
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

Figura 17 - Distribuição das empresas existentes no concelho de Aljezur e na NUT III Algarve por sectores de 

actividade, em 2009 

 

Seguidamente analisa-se a composição da estrutura empresarial do concelho de 

Aljezur por sectores de actividade. 

 

Sector primário 

Embora  existam  no  concelho  de  Aljezur  31  empresas  ligadas  à  pesca  (INE,  2010),  a  

principal actividade do sector primário na zona em estudo refere-se à agricultura (no 
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sentido abrangente do termo, portanto incluindo a actividade agrícola, a pecuária e 

as florestas). No Quadro  apresentam-se alguns indicadores de caracterização da 

actividade agrícola no concelho de Aljezur e na região do Algarve, retirados do último 

Recenseamento Geral da Agricultura (RGA), de 2009. 

 

De acordo com estes dados, em 2009 existiam 389 explorações agrícolas no concelho 

de  Aljezur,  cuja  área  total  era  de  7.743ha.  A  superfície  agrícola  utilizada  (SAU)  no  

concelho de Aljezur contabilizava-se em cerca de 4.164ha, o que equivale a perto de 

13% da área total do concelho. 

 

A terra arável (46%) e as pastagens permanentes (47%) ocupam a quase totalidade 

(93%)  da  SAU  no  concelho  de  Aljezur.  Comparativamente  à  região  do  Algarve,  

destaca-se a reduzida expressão das culturas permanentes (6%) neste concelho, que 

na região do Algarve representam 51% da SAU. 

 

Quadro 5 - Principais indicadores da actividade agrícola no concelho de Aljezur e na freguesia 

de Aljezur 

 Concelho de Aljezur Algarve (NUT II e III) 

N.º de explorações 389 12.383 

Área total (ha) 7.743 165.189 

SAU (ha) 4.164 88.297 

Terra arável (ha) 1.895 22.327 

Culturas permanentes (ha) 269 45.007 

Pastagens permanentes (ha) 1.968 20.335 

Fonte: INE, RGA 2009 

 

Em relação à actividade pecuária, no concelho de Aljezur os maiores efectivos 

animais encontram-se nos bovinos. De notar que nesta freguesia concentram-se 26% 

dos bovinos existentes na região do Algarve. 
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Quadro 6 - Principais efectivos pecuários no concelho de Aljezur e na freguesia de Aljezur 

(cabeças normais) 

 Concelho de Aljezur Algarve (NUT II e III) 

Bovinos 1375 5338 

Ovinos 49 4501 

Caprinos 87 1558 

Suínos 88 5183 

Fonte: INE, RGA 2009 

 

No que se refere à composição da floresta, os dados disponíveis para essa 

caracterização referem-se aos resultados do Inventário Florestal Nacional, que 

disponibiliza dados para 1995/98 e para 2005/06. Os dados estão disponíveis com 

desagregação territorial máxima ao nível da NUT III, pelo que no Quadro 7 se mostram 

os dados relativos à NUT III do Algarve. Da sua leitura conclui-se que a principal 

espécie florestal deste território, em termos de área, é o sobreiro, que ocupa perto de 

28,4 milhares de hectares. A azinheira, o eucalipto e as outras folhosas vêm em 

segundo lugar com áreas próximas dos 14 mil hectares. De notar que os povoamentos 

jovens, fruto das acções de florestação e reflorestação mais recentes ocorridas na 

região do Algarve, ocupam mais de 48 mil hectares. Contabilizando estas áreas 

conclui-se que a área florestal do Algarve aumentou em cerca de 35% entre 1995/98 e 

2005/06. 

 

Quadro 7- Principais espécies florestais na NUT III do Algarve (103ha) 

 1995/98 2005/06 

Pinheiro bravo 6,0 3,6 

Eucalipto 28,6 13,8 

Sobreiro 39,9 28,4 

Azinheira 8,6 14,0 

Carvalhos 0,0 0,1 

Pinheiro manso 9,0 6,0 

Outras resinosas 0,0 1,1 

Outras folhosas 5,6 15,1 

Povoamentos jovens - 48,3 

TOTAL 97,5 131,8 

Fonte: AFN, Inventário Florestal Nacional 1998 e 2006 
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Sector secundário 

De acordo com os dados apresentados no Quadro  8, a maioria das empresas do 

sector secundário existentes no concelho de Aljezur incluíam-se no ramo da 

Construção (76%), cabendo às Indústrias Transformadoras a quase totalidade das 

restantes empresas deste sector (29%). Apenas uma unidade empresarial se 

enquadrava no ramo das indústrias extractivas. Na NUT III do Algarve verifica-se uma 

situação relativamente semelhante à encontrada no concelho, embora com um peso 

ainda maior das empresas ligadas à Construção (79%) e menor peso das Indústrias 

Transformadoras (20%). 

 

Quadro 8 - Número de empresas do sector secundário com sede no concelho de Aljezur e na 

NUT III Algarve, segundo a CAE-Rev.3, em 2009 

Designação da Actividade 

(CAE. - Rev. 3) 

Concelho de Aljezur NUT III Algarve 

N.º % N.º % 

Indústrias Extractivas 1 0,7% 54 0,5% 

Indústrias Transformadoras 34 23,0% 2.032 19,7% 

Electricidade, Gás e Água 0 0,0% 15 0,1% 

Construção 113 76,4% 8.206 79,6% 

TOTAL 148 100% 10.307 100% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

 

Analisando a composição das unidades transformadoras segundo o ramo de 

actividade  no  concelho  de  Aljezur  (Quadro  9), verifica-se que o sector mais 

representado em termos do número de unidades é o das Indústrias Alimentares, com 

11 unidades, seguido das Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto 

mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria e também das Indústrias 

da Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos, amboas 

com 5 unidades. 

 

Estes três ramos de actividade representam em conjunto cerca de 62% do total de 

empresas do concelho, distribuindo-se as restantes por diversos ramos de actividade. 

Isto revela a existência de algum grau de concentração das empresas 

transformadoras num número relativamente reduzido de ramos de actividade. 

 

No mesmo Quadro mostra-se também a distribuição das unidades transformadoras da 

NUT III do Algarve por ramos de actividade, verificando-se que também a este nível a 
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maior parte das empresas transformadoras operam nos mesmos três ramos de 

actividade, embora o grau de concentração seja inferior (56%). As restantes empresas 

distribuem-se pelos demais ramos de actividade, sem predomínio especial de nenhum 

deles. 

 

Quadro 9 - Número de empresas da Indústria Transformadora com sede no concelho de Aljezur 

e na NUT III do Algarve, segundo a CAE-Rev.3, em 2010 

Designação da Actividade 

(CAE-Rev.3) 

Concelho de 
Aljezur 

Algarve (NUT II 
e III) 

N.º % N.º % 

10 Indústrias alimentares 11 32,4% 437 21,5% 

11 Indústria das bebidas 2 5,9% 31 1,5% 

12 Indústria do tabaco 0 0,0% 0 0,0% 

13 Fabricação de têxteis  2 5,9% 64 3,1% 

14 Indústria do vestuário 2 5,9% 79 3,9% 

15 Indústria do couro e dos produtos do couro 0 0,0% 4 0,2% 

16  Indústrias  da  madeira  e  da  cortiça  e  suas  obras,  excepto  
mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 5 14,7% 248 12,2% 

17 Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 1 2,9% 3 0,1% 

18 Impressão e reprodução de suportes gravados 1 2,9% 93 4,6% 

19 Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de 
aglomerados de combustíveis 0 0,0% 0 0,0% 

20  Fabricação  de  produtos  químicos  e  de  fibras  sintéticas  ou  
artificiais, excepto produtos farmacêuticos 0 0,0% 12 0,6% 

21  Fabricação  de  produtos  farmacêuticos  de  base  e  de  
preparações farmacêuticas 0 0,0% 0 0,0% 

22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 0 0,0% 14 0,7% 

23 Fabrico de outros produtos minerais não metálicos  2 5,9% 163 8,0% 

24 Indústrias metalúrgicas de base 0 0,0% 4 0,2% 

25 Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e 
equipamentos 5 14,7% 460 22,6% 

26 Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para 
comunicações e produtos electrónicos e ópticos 0 0,0% 6 0,3% 

27 Fabricação de equipamento eléctrico 0 0,0% 16 0,8% 

28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 0 0,0% 31 1,5% 

29 Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques 
e componentes para veículos automóveis 0 0,0% 6 0,3% 

30 Fabricação de outro equipamento de transporte 0 0,0% 17 0,8% 

31 Fabrico de mobiliário e de colchões 1 2,9% 81 4,0% 
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Designação da Actividade 

(CAE-Rev.3) 

Concelho de 
Aljezur 

Algarve (NUT II 
e III) 

N.º % N.º % 

32 Outras indústrias transformadoras 1 2,9% 107 5,3% 

33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e 
equipamentos 1 2,9% 156 7,7% 

TOTAL 34 100,0% 2032 100,0% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

 

Sector terciário 

No Quadro 10 apresenta-se a distribuição das 505 empresas do sector terciário 

existentes no concelho de Aljezur por ramos de actividade, segundo a CAE-Rev.3, 

podendo verificar-se que a maior percentagem se encontra nas empresas do ramo 

do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, 

com 28,1% do total de empresas do sector terciário. As empresas do ramo do 

Alojamento, restauração e similares apresentam uma percentagem semelhante 

(26,7%). 

 

Também no Quadro 10 se mostra a repartição das 46.235 empresas do sector terciário 

existentes na NUT III da Algarve por ramos de actividade. Também aqui, o ramo do 

terciário que capta maior número de empresas é o do Comércio por Grosso e a 

Retalho; reparação de veículos automóveis e Motociclos, que congrega cerca de 

27,5% das empresas. O ramo do Alojamento, restauração e similares apresenta 

também um peso significativo, reunindo 16,1% das empresas algarvias do sector 

terciário. 
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Quadro 10 - Número de empresas do sector terciário com sede no concelho de Aljezur e na NUT 

III Algarve, segundo a CAE-Rev.3, em 2009 

Designação da Actividade 

(CAE. - Rev. 3) 

Concelho de 
Aljezur 

NUT III Algarve 

N.º % N.º % 

G  Comércio  por  grosso  e  a  retalho;  reparação  de  veículos  
automóveis e motociclos   142 28,1%  12 709 27,5% 

H Transportes e armazenagem   19 3,8%   999 2,2% 

I Alojamento, restauração e similares   135 26,7%  7 451 16,1% 

J Actividades de informação e de comunicação   5 1,0%   481 1,0% 

L Actividades imobiliárias 27 5,3%  2 523 5,5% 

M Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 35 6,9%  4 757 10,3% 

N Actividades administrativas e dos serviços de apoio 16 3,2%  2 969 6,4% 

P Educação   13 2,6%  2 497 5,4% 

Q Actividades de saúde humana e apoio social   24 4,8%  3 035 6,6% 

R Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e 
recreativas   12 2,4%  1 674 3,6% 

S Outras actividades de serviços   77 15,2%  7 140 15,4% 

TOTAL 505 100% 46.235 100% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

 

3.4.3. Equipamentos e infra-estruturas 

 

Infra-estruturas básicas 

De acordo com dados estatísticos do INE, no que se refere aos serviços públicos de 

abastecimento de água, a rede de distribuição abrange 98% da população do 

Algarve  e  67%  da  população  do  concelho  de  Aljezur.  Os  sistemas  de  drenagem  de  

águas  residuais  servem  88%  da  população  do  Algarve  e  51%  da  população  do  

concelho de Aljezur. O concelho é servido por uma rede de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos e a rede de distribuição de energia eléctrica abrange também 

praticamente todo o concelho. 

 

Educação 

O concelho de Aljezur dispõe de equipamentos de ensino pré-escolar e dos 3 ciclos do 

ensino básico. No Quadro 11 mostram-se os estabelecimentos de ensino pré-escolar, 
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básico e secundário que existiam no concelho de Aljezur  e na NUT III  do Algarve em 

2009/2010. 

 
Quadro 11 - Estabelecimentos de educação/ensino no concelho de Aljezur e na NUT III da 

Algarve, 2009/2010 

  NUT III Algarve 
Concelho de 

Aljezur 

Educação pré-escolar 
Público 104 3 

Privado 105 0 

Ensino 
Básico 

1º Ciclo 
Público 165 3 

Privado 23 0 

2º Ciclo 
Público 54 1 

Privado 8 0 

3º Ciclo 
Público 62 1 

Privado 8 0 

Ensino secundário 
Público 22 0 

Privado 11 0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

 

Desporto e Cultura 

O concelho de Aljezur encontra-se servido por instalações e equipamentos 

desportivos, que incluem um complexo desportivo municipal com polidesportivo, 

ginásio, salas polivalentes, entre outros, aptos para a prática de diversas modalidades 

desportivas. Também na cultura o concelho de Aljezur se encontra bem servido, 

contando com diversas associações culturais, museus, núcleos museológicos, galerias, 

entre outros, para além de diversos elementos patrimoniais de interesse cultural. 

 

Saúde 

No que se refere a equipamentos e serviços de saúde, o concelho de Aljezur conta 

com um centro de saúde e três extensões de centro de saúde, a que corresponde um 

efectivo de 23 médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde. Apresenta uma 

média de 1,1 médicos por 1000 habitantes, valor que é inferior ao encontrado ao nível 

da região do Algarve (3,2). 
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Turismo 

O concelho de Aljezur é reconhecidamente um destino turístico de elevado potencial, 

com uma oferta muito variada e de grande qualidade, onde se destaca o turismo de 

lazer ligado à extraordinária beleza das suas praias, onde se incluem duas das praias 

finalistas do concurso das 7 Maravilhas Praias de Portugal: a Praia de Odeceixe e a 

Praia  da  Arrifana.  O  concelho  beneficia  também  do  facto  de  se  encontrar  inserido  

numa área turística de excelência e economicamente dinâmica, como é a Região do 

Algarve. 

 

No Quadro 12 mostra-se o número de estabelecimentos hoteleiros, por tipologia, 

existentes no concelho de Aljezur, na região do Algarve e em Portugal, bem como as 

respectivas capacidades de alojamento. Como se verifica, o concelho de Aljezur 

integra apenas cerca de 1% dos estabelecimentos hoteleiros do Algarve e tem cerca 

de  0,2%  da  capacidade  de  alojamento.  Apesar  do  valor  relativamente  modesto  

destes números, o concelho beneficia do facto de estar inserido na região do Algarve, 

a qual detém 20% dos estabelecimentos hoteleiros do país e, principalmente, mais de 

35% da capacidade de alojamento total. 

 

Quadro 12 - Número de estabelecimentos hoteleiros e capacidade de alojamento 

 
Estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

Portugal 2011 771 737 503 279.506 149.347 34.533 95.626 

Algarve (NUT III) 412 103 79 230 98.980 30.424 3.613 64.943 

Aljezur (Concelho) 3 1 2 0 154 60 94 0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

 

Conforme se retira da leitura dos indicadores de hotelaria apresentados no Quadro 13, 

o turismo da região do Algarve apresenta, comparativamente com a média nacional, 

uma mais elevada proporção de hóspedes estrangeiros, uma sazonalidade mais 

marcada (maior percentagem de dormidas entre os meses de Verão), uma maior 

duração média das estadias e uma taxa de ocupação ligeiramente mais elevada. No 

entanto, analisando isoladamente o concelho de Aljezur, verifica-se que o mesmo não 

acompanha esta tendência, apresentando uma percentagem de hóspedes 

estrangeiros  muito  inferior  à  do  Algarve  ou  mesmo  nacional,  uma  sazonalidade  

bastante mais marcada, com mais de metade das dormidas a concentrarem-se nos 
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meses de Verão, e uma duração média das estadias também significativamente 

inferior às verificadas no Algarve. 

 
Quadro 13 - Indicadores de hotelaria 

 
Aljezur 

(concelho) 

Algarve 

(NUT III) 
Portugal 

Proporção de hóspedes estrangeiros (%) 14,9 62,7 50,5 

Proporção de dormidas entre Julho e 
Setembro (%) 

54,8 46,9 39,0 

Estada média no estabelecimento (n.º 
noites) 

2,7 4,6 2,8 

Estada média de hóspedes estrangeiros 
no estabelecimento (n.º noites) 

2,3 5,2 3,5 

Taxa de ocupação-cama (%) 36,7 41,1 38,7 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve – 2010 

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS  

 

Face ao carácter contínuo e territorialmente transversasl das infraestruturas presentes 

apresenta-se a caracterização de forma integrada da área dos quatro Planos de 

Pormenor. 

 

3.5.1. Rede Viária  

 

Duma maneira geral, a rede viária existente envolve arruamentos sem definição clara 

de perfil tranversal. Relativamente aos pavimentos a maioria das vias tem piso 

betuminoso, existindo arruamentos de terra batida. O presente Plano de Pormenor 

deverá vir a prever uma melhor definição e hierarquia das vias. 
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3.5.2. Saneamento  

3.5.2.1. Rede de Abastecimento de Água – Situação Existente 

 

A área do presente Plano de Pormenor está dotada de Rede de Distribuição de Água 

em  pleno  funcionamento,  e  com  caracteristicas  adequadas  á  situação  urbanistica  

existente. Para o combate a incêndios, existe um conjunto de bocas-de-incêndio de 

fachada.  

 

Esta rede tem a sua origem nos Depósitos de Vale da Telha, compostos por: 

- um depósito enterrado com a capacidade de 1000 m3, alimentado a partir do 

Depósito das Barreiras Vermelhas através duma conduta Ø250 e cujo traçado 

se desenvolve ao longo da EN1003 

- e um depósito elevado com a capacidade de 300 m3 e com a cota de cerca 

de 128m. 

 

No desenho relativo a estas redes e que faz parte do presente Plano, indicam-se 

traçados e colibres das tubagens existentes. 

 

3.5.2.2. Rede de Águas Residuais Domésticas – Situação Existente 

 

Na área do presente plano as Águas Residuais Domésticas são predominantemente 

tratadas em fossas séticas individuais. Existem no entanto já construidas a ETAR 

(Estação de Tratamento de Águas Residuais) de Vale da Telha (localizada fora da 

área do plano) e a EE (Estação Elevatória) localizada na área deste PP 1, a partir da 

qual os caudais são conduzidos à ETAR. A esta EE já se encontram ligadas as redes de 

Arrifana  e  duma  Urbanização  confinante  com  o  Vale  da  Telha,  estando  em  falta  a  

definição das futuras redes a construir na área do plano e que substituirão as fossas 

séticas. 

 

No desenho relativo a estas redes e que faz parte do presente Plano, indicam-se os 

troços existentes na área do plano e a localização dos equipamentos.  
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3.5.2.3. Rede de Drenagem Pluvial - Situação Existente 

 

Não existe qualquer rede de encominhamento dos caudais pluviais. A situação é 

perfeitamente sustentável na medida em que o não acabamento lateral das vias 

permite o escorrimento dos caudais para fora das mesmas, infiltrando-se, dada a 

grande permeabilidade da maior parte dos solos envolventes. A futura atuação nas 

vias deverá vir a prever, sempre que possível, que a água será encaminhada 

naturalmente, com manutenção das linhas de água existentes, e sendo encontradas 

soluções que potenciem a retenção facilitando a infiltração. Quando necessário, os 

caudais pluviais serão encaminhados até às linhas de água através de troços de rede 

de colectores dedicada. 

 

3.5.3. Infraestruturas Eléctricas  

3.5.3.1. Análise das redes existentes e das suas capacidades 

 

Efectuada uma visita ao local para verificação “in loco”, das infra-estruturas eléctricas 

existentes e do cadastro fornecido pela entidade distribuidora de energia eléctrica 

local (EDP) sobre o empreendimento em causa, apurou-se que:  

- a nível de Média Tensão (MT) existe um misto de redes. O acesso principal faz-

se por uma rede aérea de 15000 Volts, existindo depois entre Postos de 

Transformação no interior do empreendimento uma rede de alimentação e 

distribuição subterrânea;  

- à semelhança da rede de MT  a  rede de baixa  tensão (BT)  partilha  o  tipo  de 

topologia da rede de MT, isto é, um misto de rede aérea e subterrânea 

prevalecendo o segundo tipo, uma vez que dos vários postos de 

transformação, a saída é efectuada em rede subterrânea, existindo junto dos 

mesmos, a transição para rede aérea em apoio de betão. 

 

3.5.3.2. Análise crítica dos dados recolhidos 

 

A rede existente possui as características necessárias para uma expansão futura, 

podendo pontualmente carecer (em função das tipologias ou cargas de valor 

acrescido) do reforço da rede. 
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Importa ainda referir que do ponto de vista visual a solução a nível de rede de baixa 

tensão (aérea), é uma solução abandonada em empreendimentos clássicos e que 

deverá ser  revista dentro da possibilidade da sua substituição pela solução típica de 

rede subterrânea. 

 
Figura 18 - Cadastro da rede eléctrica 
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3.5.4. Infraestruturas Telefónicas  

3.5.4.1. Análise das redes existentes e das suas capacidades 

 

Efectuada uma visita ao local para verificação “in loco”, das infraestruturas de 

telecomunicações existentes e do cadastro fornecido pela entidade distribuidora de 

telecomunicações (TELECOM) sobre o empreendimento em causa, apurou-se que:  

- A rede existente assenta sobre uma rede totalmente (à excepção de 

elementos pontuais) de uma rede aérea. 

- Ao longo do empreendimento existem vários quadros de distribuição que pela 

“idade” que têm não deverão possuir elementos de reserva para a integração 

e entrada de outros operadores de rede. 

 

3.5.4.2. Análise crítica dos dados recolhidos  

 

A rede existente não deverá possuir as características necessárias para uma expansão 

futura. 

 

Importa ainda referir que do ponto de vista visual a solução a nível de rede aérea, é 

uma solução abandonada em empreendimentos clássicos e que deverá ser revista 

dentro da possibilidade da sua substituição pela solução típica de rede subterrânea. 

 

Deverá ser prevista o estabelecimento de uma rede de infraestruturas de 

telecomunicações ITUR com características de suporte ao sistema de fibra óptica e 

garantindo a reserva e acesso aos vários operadores da rede. 
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Figura 19 - Cadastro da Rede de Telecomunicações 
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3.5.5. Infraestruturas de Gás  

3.5.5.1. Análise das redes existentes e das suas capacidades 

 

Efectuada uma visita ao local para verificação “in loco”, das infraestruturas de gás, 

apurou-se que:  

- O acesso ao recurso de gás é efectuado pontualmente pelos proprietários das 

fracções sem solução tipificada, sendo registado em alguns casos o recurso ao 

gás butano (através de botijas convencionais) e em alguns casos o recurso a 

depósitos de gás natural enterrados e licenciados pelas entidades locais 

competentes 

 

3.5.5.2. Análise crÍtica dos dados recolhidos  

 

A solução de uso de pontos individuais de consumo à muito que deixou de ser 

abandonada em empreendimentos (ou mesmo loteamentos de pequenas soluções), 

uma vez que do ponto de vista financeiro a solução de abastecimento torna-se mais 

onerosa. 

 

Não podendo ser feita expansões futuras (por se tratar de uma solução individual e 

pontual), julga-se imperativo a criação de uma rede de abastecimento de gás natural 

centralizada em depósitos estrategicamente colocadas, aumentando assim não só a 

fiabilidade do abastecimento como a segurança do mesmo. 

 

3.6. CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO  

 

No âmbito da elaboração dos 4 Planos de Pormenor para a Área do Empreendimento 

de Vale da Telha, foi  realizada uma caracterização do potencial  arqueológico, com 

respectiva prospecção e medidas de minimização e/ou valorização do património 

arqueológico identificável nas áreas em apreço, em complemento aos elementos de 

caracterização já conhecidos noutros planos, nomeadamente no POPNSACV, nos 

locais que se prevê que sejam alvo de intervenção mais aturada. 
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Dado o carácter e valor deste património, considerou-se pertinente a análise 

integrada da área dos quatro Planos, uma vez que o factor proximidade aos 

elementos patrimoniais não se compadece com os limites legais dos Planos. 

 

Assim, primeiramente levou-se a cabo um levantamento e análise documental, de 

forma a contextualizar a região do Vale da Telha na realidade regional. De seguida, 

foi efectuada propsecção sistemática do terreno, nas áreas de incidência 

especificadas, utilizando a documentação cedida pelo cliente, de forma a minimizar 

os trabalhos de prospecção arqueológica às áreas afectas à construção de algumas 

infra-estruturas com o objectivo de poder ampliar o conhecimento do terreno e, 

eventualmente, ampliar o número de ocorrências anteriormente verificadas. 

 

Os resultados do trabalho de levantamento e análise de dados, quer documental quer 

de terreno,  conduziram à elaboração de um registo  das  ocorrências  verificadas  e  o  

estabelecimento de um critério de valoração das áreas em análise, estabelecendo 

zonas de risco, com vista à implementação de medidas de prevenção, para 

salvaguarda do património arqueológico.  

 

É ainda de referir que o âmbito deste relatório se limita aos bens identificados 

arqueologicamente, não se enquadrando no âmbito deste relatório quaisquer 

manifestações culturais, tais como o património etnográfico ou o património cultural 

imaterial. 

 

3.6.1. Objectivos do trabalho e respectivas condições 

 

O presente trabalho prende-se com a preparação do descritor de património 

arqueológico dos quatro Planos de Pormenor, elaborados para a área urbanística de 

Vale da Telha, a avaliação da relevância patrimonial da área a intervencionar 

futuramente e a definição das medidas de salvaguarda a contemplar na proposta de 

plano. 

 

Neste sentido, numa primeira fase foi efectuada uma prévia caracterização da área 

em apreço, tendo por base informação constante em fontes impressas e inventários 

disponíveis online, nomeadamente as bases de dados do IGESPAR (Endovélico, Portal 

do Arqueólogo e Bens com Protecção Legal) e também os dados referenciados no 
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Plano de Ordenamento e Gestão do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina.  

 

Posteriormente, foi levada a cabo a batida sistemática do terreno, efectuada por uma 

arqueóloga,  entre  os  dias  3  e  10  de  Julho,  em  jornada  contínua,  sendo  de  ressalvar  

que toda a intervenção realizada não teve qualquer nível de intrusão no subsolo, pelo 

que em momento algum foi posto em causa depósitos ou estruturas de cariz 

antrópicos. 

 

O levantamento resultou na georreferenciação, para efeitos de proposta, dos locais 

prospectados e respectivas medidas propostas para minimização dos impactes de 

obra. 

 

3.6.2. Contextualização: informação disponível e trabalhos anteriores 

 

O levantamento de testemunhos arqueológicos na área em apreço iniciou-se com a 

análise dos dados já recolhidos e verificados em outras publicações (nomeadamente 

AAVV 1989; Estudos de Integração do Património Histórico-Urbanístico para a 

Reabilitação  Urbana;  Carta  Arqueológica  do  Município  de  Aljezur;  Carta  de  

Património Arquitectónico e Arqueológico do Plano de Ordenamento e Gestão do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina). 

 

Parte destes dados encontram-se acessíveis em linha na base de dados Endovelico, 

do  IGESPAR,  bem  como  no  portal  do  Instituto  de  Conservação  da  Natureza  e  da  

Floresta, como é o caso das Cartas supramencionadas. 

 

Foram ainda consultadas outras bases de dados acessórias, como é o caso da base 

de dados dos Bens com Protecção Legal e relatórios de intervenção arqueológica já 

aprovados pela tutela. 

 

Todo o levantamento documental pretende reportar quaisquer locais com interesse 

patrimonial, quer edificado, quer arqueológico existente na área de projecto ou na 

sua envolvente imediata. 
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3.6.3. Prospecção Arqueológica: Mecanismos e Condicionalismos 

 

Após a caracterização prévia, foi estabelecida uma metodologia de trabalho, para 

batida de terreno e posterior elaboração de carta de registo, com o intuito de definir 

medidas  de  salvaguarda  e  de  minimização  de  impacto  de  obra  no  património  

arqueológico. 

 

A informação documental, a utilizar no trabalho de campo compôs-se de cartografia 

com indicação das áreas eventualmente aptas a novas propostas de ocupação no 

âmbito dos Planos de Pormenor; carta militar 1:25000 e ortofotomapas do terreno. 

Complementarmente, foram ainda utilizados mecanismos informáticos de utilização 

no terreno (Google Earth e Oruxmaps – software de coordenadas). 

 

Foram delineadas áreas de batida de terreno (vide mapa de distribuição das zonas de 

prospecção, em anexo), condicionadas pelas condições do terreno, pelas áreas de 

incisão do projecto e tendo por base a informação documental e cartográfica, as 

áreas de vegetação menos densa, marcos na paisagem, com impacto visual no 

terreno. 

 

Os critérios de descrição do terreno referem-se ao seu uso, estado e tipo de 

vegetação: 

- Uso do solo – agrícola, florestal, ripícola, urbanizável expectante, urbano, 

industrial; 

- Estado do terreno – aterro, desaterro, ravinado, pousio prolongado, lavrado 

recente lavrado antigo — eventualmente, pisado pelo gado; 

- Vegetação – lavra, rasteiro ralo, rasteiro denso, arbustivo ralo, arbustivo denso, 

arborizado – eventualmente, com folhagem ou caruma densas, ajardinado, 

pavimentado. 

 

Cada zona de prospecção foi descrita perante critérios previamente atribuídos, afim 

de coordenar e orientar a informação recolhida no terreno, com vista a salvaguarda e 

valoração da área abrangida pelo terreno e registada no respectivo caderno de 

campo. 

 

Relativamente aos resultados obtidos, elaborou-se uma tabela onde é possível avaliar 

o valor de valoração de cada área e respectivas ocorrências.  
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Os critérios previamente definidos consistem em: 

- Visibilidade do Terreno – neste campo foram distinguidos os valores de análise 

consoante  a  boa  ou  má  visibilidade  do  terreno,  adequando  a  escala  ao  

trabalho desenvolvido, e à metodologia aplicada. 

 
Quadro 14 – Graus de Visibilidade do terreno 

Visibilidade do Terreno Valor Caracterização 

Visibilidade Boa 3 Pouca vegetação e pouca folhagem, possível de 
percurso pedestre, com observação de material 
arqueológico. 

Visibilidade Média 2 Vegetação pouco densa, alguma folhagem, 
percurso pedestre pouco transitável, falta ou 
invisibilidade de materiais. 

Visibilidade Reduzida 1 Vegetação densa, muita folhagem, percurso 
pedestre intransitável, ausência de materiais. 

Visibilidade Desconhecida 0 Vegetação muito densa, muita folhagem, 
ausência de possibilidade de acesso, 
desconhecimento de materiais. 

 

- Inserção na Paisagem – relação do sítio com a paisagem em que está inserida. 

No caso de se manter os traços da paisagem original do sítio, o seu valor de 

avaliação será maior. Caso aconteça a impossibilidade de localizar o sítio (ou 

por falta de visibilidade ou por falta de acessos), o seu valor de inserção será 

considerado indeterminável. 

 
Quadro 15 – Inserção na Paisagem 

Inserção na Paisagem Valor 

Com interesse 3 

Com pouco interesse 2 

Sem interesse 1 

Indeterminável 0 

 

Tendo em conta as condições do terreno, os critérios de conservação, 

monumentalidade e raridade tornaram-se inaplicáveis a avaliação do terreno, pelo 

não  foram  considerados.  Contudo,  a  diminuta  informação  que  se  adquiriu  com  as  

batidas de terreno limitaram os critérios a aplicar, assim como o cálculo de valoração 

dos mesmos sítios. 
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Assim, e tendo em conta a informação documental preexistente, determinou-se um 

terceiro critério, de proximidade,  o  qual  consta  na  proximidade  aos  sítios  

arqueológicos identificados, quer no Endovélico,  quer  no  Plano  de  Ordenamento  e  

Gestão do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina: 

§ Necrópole de Vale da Telha, Idade do Bronze;  

§ Vale da Telha 1 – Estação de Ar Livre – Mesolítico;  

§ Vale da Telha 2 - Necrópole - Idade do Bronze – Inicial;  

§ Monte Clérigo 2 - Necrópole – Indeterminado;  

§ Palmeirinha do Picão – Estação de Ar Livre - Mesolítico 1. 

 

- Valor de proximidade - varia entre o muito próximo e o indeterminável, sendo o 

ultimo atribuído as áreas a que se desconhece proximidade ou relação com os 

sítios supracitados: 

 

Quadro 16 – Proximidade 

Proximidade Valor 

Muito Próximo 3 

Próximo 2 

Distante 1 

Indeterminável 0 

 

3.6.4. Resultados da Prospecção Arqueológica 

 

Os resultados da prospecção arqueológica efectuada no âmbito do projecto de 

Planos de Pormanor de Vale de Telha foram, em grande medida, condicionados pela 

visibilidade do terreno, que na sua maioria se encontrava com elevados índices de 

densidade de vegetação, impossibilitando a identificação de materiais arqueológicos. 

 

No que concerne aos sítios arqueológicos identificados a partir da base de dados do 

Endovélico (com CNS identificado) e no Plano de Ordenamento e Gestão do Parque 

Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a sua relocalização no terreno tornou-

se impossível de realizar (como mostra o registo fotográfico das diversas áreas). 
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Não tendo sido possível identificar novas áreas de sensibilidade patrimonial, foi 

efectuada a valoração das áreas em apreço, pelos dados já anteriormente 

identificados e propondo as medidas de salvaguarda consideradas pertinentes, tendo 

por base o potencial arqueológico já reconhecido. 

 

Não se inclui no âmbito deste relatório quaisquer bens culturais imóveis, património 

designado “rural”, “etnográfico” ou “imaterial”. 

 
Quadro 17 - Condicionalismos da Prospecção do terreno 

UPS Uso do Solo Estado do terreno Vegetação Observações 

VT 1 Florestal Pousio Prolongado 
Rasteiro 

Ralo 

Terreno  onde  se  encontra  um  antigo  campo  de  
futebol. Em algumas zonas as formações rochosas 
encontravam-se á superfície. 

VT 2.1 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Ralo 

Onde se encontra o Marco Geodésico. A referir a 
elevação que se encontra imediatamente atrás 
do  campo  de  ténis,  porém  a  densa  vegetação  
não permitiu identificar elementos de cariz 
arqueológico. 

VT2.2 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 
Área  de  densa  vegetação,  de  pousio  
prolongado, de visibilidade do terreno nula. 

VT 2.3 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 
Área  de  densa  vegetação,  de  pousio  
prolongado, de visibilidade do terreno nula. 

VT 2.4 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 

Área  de  densa  vegetação,  de  pousio  
prolongado, de visibilidade do terreno nula. 
Destacam-se pequenos abrigos junto ao caminho 
virado para 2,7, possivelmente de animais. 

VT 2.5 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 
Área  de  densa  vegetação,  de  pousio  
prolongado, de visibilidade do terreno nula. 

VT 2.6 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 
Área  de  densa  vegetação,  de  pousio  
prolongado, de visibilidade do terreno nula. 

VT 2.7 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Ralo 
Área  de  densa  vegetação,  de  pousio  
prolongado, de visibilidade do terreno nula. 

VT 3 Florestal Pousio Prolongado 
Rasteiro 
Denso 

Área  mais  a  Este  do  projecto.  Existência  de  uma  
estrutura contemporânea, possivelmente um 
antigo estábulo. A restante área apresentava 
visibilidade nula. 

VT 4 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 
Impossibilidade de análise de terreno, devido a 
sua inacessibilidade. 

VT 5 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 
Impossibilidade de análise de terreno, devido a 
sua inacessibilidade. 

                                                                                                                                                     
1 Informação Plano de Ordenamento e Gestão do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 

2007. 
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UPS Uso do Solo Estado do terreno Vegetação Observações 

VT 6 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Ralo 
Área junto ao lago, onde as formações rochosas 
surgem a superfície. Coberto vegetal de estevas. 

VT 7 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 

Terrenos entre o arenoso ao xistoso, onde se 
detectou a ocorrência de lavras esporádicas, 
assim  como  a  existência  de  um  circuito  de  
desportos motorizados. 

VT 8 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 

Terreno de visibilidade nula, onde a batida do 
terreno foi condicionada proeminentemente, não 
tende sido possível a identificação de materiais 
arqueológicos. Existência de lavras junto ao 
caminho 

VT 9 Florestal Pousio Prolongado 
Arbustivo 

Denso 

Terreno de visibilidade nula, onde a batida do 
terreno foi condicionada proeminentemente, não 
tende sido possível a identificação de materiais 
arqueológicos. Existência de lavras junto ao 
caminho 

 
Quadro 18 - Resultados de Valoração 

UPS 
Visibilidade do 

Terreno 
Inserção na Paisagem Proximidade  Total 

VT 1 2 1 1 4 

VT 2,1 2 3 1 6 

VT2,2 3 2 1 6 

VT 2,3 3 2 1 6 

VT 2,4 3 3 1 7 

VT 2,5 3 2 1 6 

VT 2,6 3 2 1 6 

VT 2,7 2 3 1 6 

VT 3 3 3 2 8 

VT 4 0 0 3 3 

VT 5 0 0 3 3 

VT 6 2 1 1 4 

VT 7 3 2 1 6 

VT 8 3 2 2 7 

VT 9 3 2 2 7 
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3.6.5. Medidas Cautelares para efeito de Obra 

 

Tendo por base o conhecimento arqueológico existente para a área de Vale da 

Telha, propõe-se as medidas de minimização para efeitos de obra, sobre as áreas 

afectas ao projecto: 

- VT  4  e  VT  5 – Sondagens de diagnóstico e posterior acompanhamento 

arqueológico, considerando que se encontram nas áreas referenciadas pelo 

IGESPAR e no Plano de Ordenamento e Gestão do Parque Natural Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, Vale da Telha 1 (Estação ao Ar Livre) e Vale da 

Telha 2 (Necrópole); 

- VT 1;2;3;6;7;8:9 - Acompanhamento arqueológico. 

 

Entende-se por: 

 

Estações ao Ar Livre/ Indústrias líticas/Necrópoles 

Áreas de elevado nível de sensibilidade patrimonial: 

Obras de construção, incluindo infra-estruturas de apoio a obra, serão acompanhadas 

por arqueólogo (trabalhos arqueológicos preventivos a executar a expensas do 

promotor, em conformidade com o disposto no n.º 5 do Art.º 75º e com o n.º 3 do 

Artigo 79º da Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro, sob a responsabilidade de arqueólogo 

devidamente credenciado e autorizado pela entidade de tutela). 

 

De ressalvar que os resultados do acompanhamento poderão dar lugar à suspensão 

das escavações e movimentos de terras (nos termos do n.º 1 do art.º 78º e do n.º 2 do 

art.º  79º  da  Lei  n.º  107/2001,  de  8  de  setembro).  Poderá  ocorrer  a  aplicação  de  

medidas complementares, para a salvaguarda dos bens culturais. 

 

Na eventualidade de alteração do Plano de Trabalhos e metodologia inicialmente 

previstos, os trabalhos arqueológicos complementares deverão ser antecedidos de 

requerimento de Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos autónomo, 

sendo integrados na calendarização da obra. 

 

Respectivamente às Necrópoles, nos trabalhos deverão constar a existência de um 

antropólogo  responsável  (Decreto-Lei  nº  270/99,  de  15  de  Julho  -  reflecte  a  
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especificidade deste tipo de contexto, ao prever a obrigatoriedade da colaboração 

de um especialista em antropologia física nas escavações de necrópoles). 

 

Manchas de ocupação e áreas de edifícios históricos 

Áreas de sensibilidade patrimonial: 

Obras de construção, incluindo infra-estruturas de apoio a obra, serão 

obrigatoriamente precedidas dos seguintes trabalhos arqueológicos preventivos (a 

executar a expensas do promotor, em conformidade com o disposto no n.º 5 do Art.º 

75º  e  com  o  n.º  3  do  Artigo  79º  da  Lei  n.º  107/01,  de  8  de  Setembro,  sob  a  

responsabilidade de arqueólogo devidamente credenciado e autorizado pela 

entidade de tutela). 

 

Áreas de presumível potencial arqueológico, onde poderá ocorrer a caracterização 

da natureza dos depósitos, assim como de eventuais estruturas e respectiva relação 

cronológica 

 

Sondagens de diagnóstico, em que a localização e profundidade permitam, através 

de amostragem, caracterizar toda a área a afectar pelas interferências no subsolo 

(acrescida de uma margem de segurança), e definir medidas de minimização 

complementares (acompanhamento arqueológico ou escavação arqueológica); 

 

Áreas de comprovado potencial arqueológico – áreas identificadas e reconhecidas 

na documentação oficial (com CNS): 

Escavação arqueológica, visando o registo tão alargado quanto possível de 

informação arqueológica. 

 

Edifícios históricos 

Património edificado com relevância histórica e comprovado potencial arqueológico: 

As obras de construção (incluindo a instalação de infra-estruturas) serão 

obrigatoriamente precedidas dos seguintes trabalhos arqueológicos preventivos (a 

executar a expensas do promotor, em conformidade com o disposto no n.º 5 do Art.º 

75.º  e  com  o  n.º  3  do  Artigo  79.º  da  Lei  n.º  107/2001,  de  8  de  Setembro,  sob  a  

responsabilidade de arqueólogo devidamente credenciado e autorizado pela 

entidade de tutela): 
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- análise arqueológica parietal para caracterização e registo da evolução do 

edificado, das técnicas construtivas e de eventuais elementos decorativos 

parietais; 

- escavação arqueológica, visando o registo tão alargado quanto possível de 

informação arqueológica e a preservação de estruturas. 

 

Restante área (fora das manchas de ocupação antiga e dos edifícios históricos e 

respectivas envolventes) 

Áreas presumivelmente sem sensibilidade arqueológica: 

Ausência de medidas preventivas do impacte das obras de construção sobre o 

património arqueológico. 

 

A ocorrência de vestígios arqueológicos deverá dar lugar à imediata suspensão da 

respectiva frente de obra e à imediata comunicação à administração do património 

cultural competente, para aplicação de medidas cautelares, nos termos do art.º 32.º e 

do n.º 1 do art.º 78.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 

 

Deverá entender-se por:  

Obras de Construção – obras de criação de novas edificações, de alteração ou 

ampliação de construções existentes, e de alteração da superfície actual do terreno. 

Trabalhos Arqueológicos – todas as acções que visem a detecção, o estudo, a 

salvaguarda e valorização de bens do património arqueológico, usando métodos e 

técnicas próprias da arqueologia, independentemente de se revestirem ou não de 

natureza intrusiva e perturbadora, nomeadamente prospecções, acções de registo, 

levantamentos, sondagens e escavações arqueológicas, acções de conservação ou 

de valorização em sítios arqueológicos. 

 

Sondagem de Diagnóstico – trabalho de escavação pontual, consiste na realização 

de uma ou mais sondagens, usando métodos e técnicas próprias da arqueologia, 

realizado com o objectivo de caracterizar, através de amostragem adequada, a 

natureza dos depósitos de origem antrópica, eventuais estruturas e a respectiva 

relação cronológica, permitindo definir medidas complementares de minimização do 

impacte das obras. 

 

Acompanhamento Arqueológico – presença efectiva em obra de um arqueólogo 

previamente credenciado pela administração do património cultural competente, 
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que deverá observar, de modo presencial e sistemático, todos os movimentos e 

remoções de terras, escavações e abertura de caboucos, valas de fundação e 

ligações às redes públicas, e registar todas as ocorrências que possam consubstanciar 

algum tipo de informação arqueológica, podendo para o efeito proceder a 

decapagens controladas, limpeza de estruturas, acerto de cortes, registo (gráfico e 

fotográfico) e recolha integral do material nos correspondentes contextos 

arqueológicos, desde que estas tarefas configurem intervenção pontual, em situação 

de emergência, no âmbito de acompanhamento arqueológico, sem que justifiquem 

uma alteração ao Plano de Trabalhos previsto na prévia autorização concedida pela 

administração do património cultural competente (no caso de descobertas que 

possam justificar alteração ao plano de trabalhos previamente aprovado, compete 

ao arqueólogo titular da autorização informar de imediato a Autarquia e a 

administração do património cultural competente). 

 

Escavação Arqueológica –  realização  de  trabalhos  de  escavação  com  carácter  

extensivo, usando métodos e técnicas próprias da arqueologia, visando o registo tão 

alargado quanto possível de informação arqueológica contida numa área 

previamente reconhecida como de potencial arqueológico, decorrente de 

informação objectiva. 
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