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PARTE A

Enquadramento estrutural: Domínios biofísico e físico social
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I - Componente Rural

1 - Definição do conceito de Estrutura Ecológica Municipal (EEM)
Segundo a perspetiva de planeamento e de ordenamento que serviu de base ao
trabalho técnico de revisão do PDM e tendo em consideração os objetivos definidos
pelo Executivo Municipal, a EEM é composta por um conjunto de espaços
diferenciados, que estão associados a distintos valores naturais e paisagísticos e
encerram diversas funcionalidades de preservação e conservação ambiental que,
devidamente articuladas, têm como finalidade o estabelecimento de equilíbrios
biofísicos e físico-sociais necessários e fundamentais à sustentabilidade do território e
das
populações
que
dele
dependem.
A delimitação da EEM, como figura de planeamento municipal, tornou-se obrigatória
desde 1999, com a aprovação do Decreto-Lei nº 380/99, que regulamenta o regime
aplicável aos instrumentos de gestão territorial, como os Planos Municipais de
Ordenamento do Território (PDM, PU e PP). Posteriormente, a Portaria nº 138/2005
de 2 de Fevereiro veio a determinar a obrigatoriedade de apresentação da Carta da
Estrutura Ecológica nos Planos Diretores Municipais (PDM) e nos Planos de
Urbanização (PU).
Neste sentido, a EEM é um instrumento de planeamento orientado para a
compatibilização entre os esforços de salvaguarda dos recursos e sistemas naturais
existentes no território do Concelho e as perspetivas e dinâmicas efetivas de
desenvolvimento socioeconómico dos vários espaços, tendo como preocupação pôr
em prática os princípios de sustentabilidade.
Atendendo ao tipo de ocupação do espaço em função das características e nível de
influência antrópica que é exercida, considerou-se que a EEM integra a Estrutura
Ecológica Rural (EER) e a Estrutura Ecológica Urbana (EEU).
Para efeitos do presente capítulo, a abordagem centrar-se-á na componente rural da
Estrutura Ecológica Municipal, ou seja na EER.
A EEM não pode ser apreendida literalmente como uma condicionante à ocupação do
solo, mas principalmente como uma figura de ordenamento orientada para a
compatibilização de funções que, direta ou indiretamente, contribuem para a
salvaguarda de valores ecológicos, principalmente para assegurar equilíbrios
ecológicos de forma a elevar os níveis de sustentabilidade do território concelhio.
Neste sentido, a EEM é sobretudo um fator de enquadramento para a gestão do
território, que recorre a estatutos específicos prevalecentes nos espaços que integra,
com o sentido de assegurar complementaridades funcionais que confluam para
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reforçar a sustentabilidade e a biodiversidade do território. Assim, a EEM não constitui
em si uma condicionante, embora grande parte das suas componentes venham a
assumir essa determinação regulamentar, por exemplo em matéria de estrutura “nonaedificandi”, por representar um pressuposto que permite, não só otimizar o benefício
do funcionamento ativo dos sistemas naturais, mas também garantir o
desenvolvimento sustentável de inúmeras atividades produtivas nas áreas mais
sensíveis. Isto significa, que ao nível da gestão do território, nuns casos dispõe-se de
instrumentos de enquadramento resultantes da aplicação de regras associadas a
determinados âmbitos de condicionantes, em outros casos os referenciais de gestão
assumirão o caráter normativo inerente a um código de boas práticas, não deixando,
por esta razão, de perder eficácia ao nível das medidas a tomar. O importante é a
existência de um quadro minimamente clarificado de gestão integrada do território na
perspetiva ambiental da sustentabilidade, estabelecendo a compatibilização de
diversos estatutos de proteção e a complementaridade de funções ecológicas que
caracterizam os diversos espaços, através de uma rede de ligação e de
interdependência que torna consistente uma estrutura integrada de preservação
ambiental, em harmonia com a função produtiva do território.
O PROTA – Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo dá particular
destaque à EEM, destacando a figura de corredor com o elo que dá consistência
estrutural a esta categoria de ordenamento do território.

2 -Traços marcantes da componente rural da EEM
A EER traduz-se, em termos de planeamento, na delimitação de uma estrutura
territorial com base em avaliações e interpretações da paisagem e dos respetivos
valores ecológicos presentes no território rural do Concelho, integrantes ou não de
condicionantes legais, que fazem parte do Plano Diretor Municipal, como a Reserva
Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN), as áreas abrangidas pela
Rede de Natura 2000 e as manchas de sobro e azinho, entre outras.
A EER é definida por unidades com expressão cartográfica caracterizadas por múltiplos
atributos, que incorporam referências ligadas a elementos relacionados com a natureza
física que inclui os elementos litológicos, geomorfológicos, hídricos e por um conjunto
de natureza biológica, incluindo o solo, a vegetação natural e seminatural e os
principais habitats com interesse de conservação. Todos estes fatores são agregados
basicamente em dois domínios distintos, assentes na vegetação característica dos
sistemas húmido e seco.
Ao nível da vegetação, foram considerados os estratos natural e seminatural, com
interesse de conservação, enquadrados em sistemas húmidos, relativos a linhas de
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água e a componentes lagunares ou de drenagem, e os sistemas secos, baseados em
áreas de valor ecológico significativo e em áreas com risco de erosão e de máxima
infiltração.
O Sistema Húmido inclui as linhas de água e zonas adjacentes, para onde escorrem ou
se acumulam a água e o ar menos quente, e que apresentam níveis de humidade no
solo mais elevados, devido à influência da presença, permanente ou temporária da
água no solo, causado pela superficialidade dos lençóis freáticos ou pelas escorrências
superficiais e abaixo da superfície. Para além das linhas de água e zonas adjacentes, os
sistemas húmidos integram ainda as zonas de drenagem, consequência da intervenção
humana para aproveitamento agrícola do solo. No âmbito deste sistema, as bacias
endorreicas associadas à existência de charcos mediterrânicos, assumem particular
relevância, sobretudo nas áreas mais planas da peneplanície e de planalto do
Concelho, referente à preservação de ecossistemas.
O Sistema Seco inclui as áreas de máxima infiltração, as áreas declivosas e as zonas de
valor ecológico significativo associadas às características estepárias das áreas rurais do
Concelho. Destacam-se também áreas com solos incipientes com afloramentos
rochosos, que por serem marginais à atividade agrícola constituem importantes nichos
para suporte ecológico. A cobertura de sobro e azinho, bem como a zona de mata
mediterrânica nas zonas mais declivosas também são importantes redutos de
preservação.
Estes sistemas distribuem-se pelos três domínios constitutivos da EER que
seguidamente se descreve, assumindo naturalmente características e funcionalidades
distintas.
3 - Domínios constitutivos da EER
A delimitação da EER integra três domínios constitutivos essenciais:
 A Estrutura Primária;
 A Estrutura Secundária;
 A Estrutura Terciária.
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3.1 - A Estrutura Primária
Este domínio corresponde às áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos
fundamentais, cuja proteção é indispensável à sustentabilidade do território concelhio.
Tem formalmente um estatuto de ordenamento reconhecido como condicionante de
ordem ecológica e ambiental, com um enquadramento regulamentar preciso e com
objetivos de planeamento territorial concretos e claros.
Da Estrutura Primária da EER constam:
 A ZPE de Cuba;
 A ZPE de Castro Verde;
 A ZPE do Vale do Guadiana;
 O Sítio do Vale do Guadiana.
As áreas que constituem a Estrutura Primária, dadas as suas características intrínsecas,
apresentam constrangimentos em matéria de edificabilidade, devido às perturbações
inerentes a acréscimos significativos ao nível da mobilidade e acesso físico ao território
em causa, por estarem em causa impactes diretos na afluência de pessoas com meios
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motorizados e aos efeitos colaterais que a pressão pode representar nos frágeis
sistemas biofísicos.
Neste sentido, a acessibilidade deve ser controlada, por via da identificação de
percursos definidos. Relativamente à edificação, é importante que resulte de uma
ocupação concentrada restringindo-se à cobertura mínima das necessidades,
programadas com assertividade face às respetivas zonas de implantação,
estabelecendo-se uma relação o mais sustentável possível.
Entre os três tipos de estrutura, sem dúvida que a Primária constitui o espaço que à
partida está melhor regulamentado, dado tratar-se de áreas cobertas por legislação
própria no âmbito da Rede Natura 2000, da qual resultam estatutos de conservação
associados a figuras relacionadas com as zonas de proteção especial e os sítios.
Neste sentido, para a estrutura primária basta a implementação das medidas de
gestão constantes no plano sectorial da Rede Natura 2000 e assegurar o
acompanhamento e a monitorização de acordo com o respetivo estatuto de
conservação e das recomendações previstas no âmbito da AAE do PDM.
Nas fotos seguintes apresentam-se territórios integrados na ZPE de Castro Verde e no
Sitio do Vale do Guadiana, a título de ilustração.

ZPE
Sitio

3.2 - A Estrutura Secundária
Este domínio é constituído por áreas que assumem um papel nuclear como espaços de
apoio e refúgio que têm como principal função servir de zona privilegiada para o
estabelecimento de equilíbrios entre as zonas de preservação por excelência e as áreas
de uso intensivo e antrópico do solo.
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Integram este tipo de estrutura:



A Área Ecológica Municipal;
A Bolsa Ecológica Municipal.

A Área Ecológica Municipal dispõe à partida de características paisagísticas que
encerram valores ecológicos importantes tais como: solos com valor ecológico, em
regra pouco aptos para a intensificação de uso; espaços com riscos de erosão; zonas
de máxima infiltração; extensões de coberto de sobro e azinho, bem como de matagais
ou áreas a necessitar de recuperação paisagística e ambiental.
A Bolsa Ecológica Municipal é uma figura de ordenamento ambiental que se distingue
da anterior por ser em regra de menor extensão e ter como base constitutiva solos
mais expostos à humidade e influenciados pela presença, permanente ou temporária,
de água no solo.
Os charcos temporários mediterrânicos integram esta figura, que assumem um papel
de relevância no âmbito da conservação ecológica e da biodiversidade. As faixas de
proteção das albufeiras públicas também integram esta figura.
Seguidamente apresentam-se duas fotos representativas das áreas e bolsas Ecológicas
municipais.

Bolsa Ecológica Municipal

Área Ecológica Municipal

3.3 - A Estrutura Terciária
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Este domínio de ordenamento ecológico contém as ocorrências geográficas que têm a
configuração de corredores, com a função central de estabelecer as interrelações
entre os outros espaços que compõem a Estrutura Ecológica Rural, servindo
igualmente como suporte de articulação com a Estrutura Ecológica Urbana. Neste
sentido, este domínio é composto por três substratos ecológicos que servem
prioritariamente para estruturar uma rede interespacial para se obter um contínuo
ecológico no território concelhio. Para além da função indicada, cada figura de
ordenamento por si desempenha uma função ecológica específica, consoante as suas
características constitutivas.
As figuras de ordenamento que integram a Estrutura Terciária correspondem a
ocorrências geográficas influenciadas, com maior ou menor expressão, pela ação
antrópica, designadamente:




Faixa Ecológica Municipal;
Canal Ecológico Municipal;
Cordão Ecológico Municipal.

A Faixa Ecológica Municipal (FEM) é composta, na maior parte dos casos, por zonas
húmidas localizadas nas zonas adjacentes às linhas de água, com uma vegetação
normalmente luxuriante devido às galerias ripícolas, constituindo importantes
manchas de acolhimento de espécies faunísticas e florísticas, desempenhando
igualmente o papel de refugio de presas e predadores. Os espaços integrados na faixa
têm um impacte significativo na paisagem, promovendo valores cénicos que quebram
a continuidade na textura dos largos horizontes da planície, sem contudo ferir a
harmonia intrínseca imanente da terra, concedendo-lhe diversidade de cor, cheiros e
sons, serpenteando colinas e morros, cujo desfecho é o embelezamento de vales e de
amplas zonas de planície, num resplendor incessante de vida. As faixas representam
alongamentos de espaços com um sinal claro de uma elevada produção de biomassa
que assume um papel importante de equilíbrio ecológico no território, evidenciando
uma aptidão ecológica clara para a manutenção da sustentabilidade. Nestas áreas
deve ser preservada a galeria ripícola associada às linhas de água, porque é a única
maneira de assegurar a manutenção dos valores biofísicos desses espaços.
O Canal Ecológico Municipal (CEM) corresponde a delimitações longitudinais
contínuas marcadas por ocorrências geográficas resultantes diretamente da
intervenção humana, através de obras de implantação permanentes e duradouras de
infra-estruturas de comunicação, telecomunicação e condução de energia e de água.
São espaços corredor cuja função principal é a proteção das infra-estruturas e que
devem ser aproveitadas para valorizar os recursos naturais, com base na criação de
corredores contínuos de vegetação sem, no entanto, pôr em causa as funções de
segurança para que se destinam. Os espaços canal dispõem de legislação própria de
proteção que é compatível com desempenhos ecológicos significativos, sobretudo em
termos de articulação entre habitats, de refúgio de espécies faunísticas e de reserva
para a manutenção de determinadas variedades de plantas, perpetuando a existência
de bolsas genéticas no território, contribuindo também para quebrar a
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homogeneização imprimida pela artificialização dos sistemas biofísicos, por influência
de uma agricultura mais ou menos intensiva.
O Cordão Ecológico Municipal (CrEM) é a figura estrutural mais frágil, em termos de
valor ecológico, quando comparada com as restantes, apesar de não deixar de ter
importância, enquanto elo essencial no âmbito da rede de interrelações entre as
diversas figuras de ordenamento ecológico, de modo a se obter uma estrutura
contínua de proteção ambiental no território. A base orgânica do CrEM é suportada
por corredores que marcam limites de descontinuidade no território, quer em termos
de textura da paisagem, quer em termos de linhas de descontinuidade biofísica ou
orográfica marcadas por alterações na capacidade de uso do solo, ou mesmo
resultantes de limitações artificializadas pela utilização diferenciada do espaço ao
longo do tempo. Assim, existem ocorrências geográficas que marcam a
descontinuidade no espaço rural, correspondendo a uma ocupação mais “bravia” do
solo nesses corredores contínuos e alongados, onde são perfeitamente evidentes
traços duradouros de contraste na paisagem.
Na base desta estrutura reticular, encontram-se cursos de água de fraco caudal, em
regime normalmente temporário, mas que correspondem a trilhos húmidos
permanentes, onde floresce num curto espaço, de conformação longitudinal, no
sentido da largura, uma vegetação distinta da envolvente e que serve para assegurar a
continuidade entre manchas onde predominam a vegetação natural.
Mas a estrutura em causa pode também ter origem em redes de drenagem artificial,
em caminhos que limitam propriedades e constituem vias de acesso e de mobilidade
no espaço rural, verificando-se com frequência a presença arbórea ou arbustiva que
imprime limites físicos no território.
Seguidamente apresentam-se fotos individualizadas das três figuras de ordenamento
ecológico descritas.

Faixa Ecológica Municipal
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Canal Ecológico Municipal

Cordão Ecológico Municipal

Com base num ortofoto mapa expõe-se na figura seguinte uma interpretação das duas
figuras de ordenamento ecológico que integram a Estrutura terciária e a sua
articulação com uma figura que integra a Estrutura Ecológica Secundária.

No extrato do ortofoto mapa é patente a função de interligação que é estabelecida
pela Faixa e cordão ecológico municipal. A mesma ótica interpretativa serviu de base
para a identificação e definição do canal ecológico municipal.
4 - Inserção das figuras de ordenamento ecológico utilizadas no âmbito do
referencial proposto pela legislação
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As linhas de orientação metodológica seguidas tiveram obviamente como referencial
de base a legislação de enquadramento, apesar disso o presente trabalho resultou de
uma análise profunda do território do concelho, tendo em conta as particularidades
que evidenciam; daí adotarmos noções próprias de ordenamento do território, num
esforço de aprofundamento dos conceitos estipulados pela legislação em vigor e
respetiva adaptação às realidades do espaço municipal.
Deste modo, as Zonas com interesse nacional e internacional para a conservação da
natureza, devido à importância, à expressão territorial e ao papel que desempenham
essas zonas ao nível da sustentabilidade e conservação ambiental, tendo em
consideração inclusivamente as perpspetivas de intensificação da agricultura com o
aproveitamento do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, foram
consideradas como a Estrutura Primária, contemplando as áreas integrantes nas ZPE e
no Sítio.
Por outro lado, as zonas indispensáveis à conservação de recursos e à regulação de
processos biofísicos que permitam o desenvolvimento equilibrado das atividades
humanas, assumem particular importância no território do Concelho devido às
fragilidades e à fraqueza de resiliência dos sistemas existentes, frente a ameaças
decorrentes do fenómeno de desertificação de influência crescente que assola o sul do
País, afigurou-se necessário detalhar os espaços que evidenciam as características
básicas para incluir nesta categoria de ordenamento. Assim, consideraram-se, face às
características biofísicas e à forma de distribuição no território, duas figuras: a Área
Ecológica Municipal e a Bolsa Ecológica Nacional. Dada a importância no contexto do
Concelho e atendendo ao papel desses espaços, assim classificados, no âmbito da
função ecológica global e considerando as figuras anteriores, designámos a Área e a
Bolsa como partes integrantes da Estrutura Secundária. A partir destas noções
procedeu-se à interpretação cartográfica e à verificação no terreno, em caso de
dúvidas, para a delimitação desses espaços, considerando ainda as condicionantes
identificadas para o território.
As Zonas fundamentais para o equilibrado funcionamento dos processos biofísicos
foram consideradas sob duas perspetivas de análise: o valor ecológico intrínseco ao
espaço, decorrente das características previstas nesta categoria de ordenamento; e as
funções que desempenham no quadro global das diversas componentes da estrutura
ecológica, designadamente como meios de interrelação entre espaços, concedendolhes, por esta via, também importância ecológica. A partir destes pressupostos
identificou-se este grupo como parte integrante da Estrutura Terciária, tendo em
atenção, inclusivamente, o papel das restantes unidades estruturantes, constituída
pela Faixa Ecológica Municipal e pelo Cordão Ecológico Municipal.
Por último, restam as Zonas que reduzem impactes negativos e compensam disfunções
das atividades humanas, apesar de direta ou indiretamente, todas as figuras
contribuírem para esse fim, sobretudo quando articuladas em rede, há uma figura de
ordenamento ecológico que tem uma função estreita e que contribui para a
compensação de disfunções e minimizar impactes negativos localizados, que é o Canal
Ecológico Municipal, constituindo também parte integrante da Estrutura terciária.
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No quadro seguinte apresenta-se, de uma forma sintética, os traços mais marcantes
que caracterizam a Estrutura Ecológica Rural.

Estrutura

Figuras de ordenamento
Critérios de aptidão ecológica
ecológico

Valia
ecológica

ZPE

Função de conservação ambiental de
importância regional, nacional e internacional

Fundamental Regime próprio

Função de conservação ambiental de
importância local, municipal e intermunicipal

Essencial

Primária
Sitio
Área Ecológica Municipal
Secundária
Bolsa Ecológica Municipal

Terciária

Enquadramento de proteção

Fundamental Regime próprio

Relevante

Faixa Ecológica Municipal Função de conservação ambiental de
Relevante
importância local e municipal, na medida em
Canal Ecológico Municipal que para além dos valores próprios, constituem Importante
elementos de articulação entre os diversas
Cordão Ecológico Municipal espaços com valor ecológico.
Importante

Associados a diversas figuras
de condicionantes como: REN,
RAN, faixas de proteção de
linhas de água e de vias,
especies protegidas, etc.
Deverá existir um código/manual
de boas práticas para a gesão
destes espaços

Quadro síntese da descrição da Estrutura Ecológica Rural
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II - Componente Urbana
1 - Introdução
“Com a Estrutura Ecológica Urbana pretende-se criar um «continuum naturale»
integrado no espaço urbano, tal como foi consagrado na Lei de Bases do Ambiente, de
modo a dotar a cidade, por forma homogénea, de um sistema constituído por
diferentes biótopos e por corredores que os interliguem, representados, quer por
ocorrências naturais, quer por espaços existentes ou criados para o efeito, que sirvam
de suporte à vida silvestre.”1
No território em causa apenas a cidade de Beja, apresenta uma dimensão e uma
perspectiva de expansão que leva a considerar a necessidade de introduzir desde já
normas reguladoras específicas para uma estrutura ecológica urbana.
Relativamente aos aglomerados urbanos do concelho, com pequenas dimensões, a
delimitação desta estrutura não faria sentido. Em todo o caso, tendo-se verificado em
1998 uma situação de cheias em vários aglomerados, foram cartografadas todas as
situações onde se deu esta ocorrência, estando neste momento em estudo possíveis
alterações de expansões permitidas e formas de ocupação de forma a repor os
sistemas de drenagem natural.
Relativamente à cidade de Beja a definição da estrutura ecológica permitirá acautelar
a preservação de sistemas ecológicos existentes e orientar o desenvolvimento e
expansão urbana dentro de parâmetros de garantia de sustentabilidade dos sistemas
naturais (bióticos e abióticos) e culturais.
Neste aglomerados urbano identificam-se duas situações distintas: - Um núcleo
histórico onde ainda existem inúmeros logradouros, quintais, hortas e pomares
contidas entre muros, que constituindo “ilhas” têm um enorme valor ecológico,
devendo-se regulamentar a sua ocupação, estabelecendo uma estrutura baseada em
elementos descontínuos, mas com relação de proximidade. Por outro lado nas zonas
de expansão recente e futura existem estruturas contínuas (linhas de água e sebes de
compartimentação), espaços arborizados, hortas e pomares com dimensão
significativa formando “corredores” com valor ecológico acentuado que deverão
definir uma a estrutura ecológica urbana, sob pena de desaparecerem dando lugar a
edificação, tal como se tem verificado em praticamente todas as cidades do país.
De forma resumida, a proposta de estrutura ecológica urbana pretende salvaguardar
os seguintes princípios:


Assegurar o escoamento hídrico e atmosférico;

1

Magalhães, M. Raposo , (2001), A Arquitectura Paisagista - morfologia e complexidade, Ed.
Estampa, Lisboa
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Melhoria do conforto bioclimático;
Melhoria da qualidade do espaço urbano e potencial de recreio e lazer;
Manutenção da vida silvestre em meio urbano.

2 – Proposta da Estrutura Ecológica da cidade
A proposta de estrutura ecológica urbana da cidade de Beja baseou-se na análise
fisiográfica do espaço urbano, bem como na caracterização de diversas tipologias de
espaço exterior ou conjuntos destes mesmos espaços que contribuem de forma
significativa para a salvaguarda dos princípios anteriormente enunciados.
Identificaram-se diferentes tipologias de espaço e agruparam-se numa lógica de
funcionalidade dos mesmos.
A identificação dos espaços e caracterização do sistema de espaços em que se incluem
teve por base diversos aspectos, tais como: a sua utilização; a memória associada a
factores culturais; a importância ecológica; etc. A identificação dos sistemas constitui a
estrutura ecológica urbana tal como se cartografou na respectiva peça desenhada
deste Plano. No Quadro 1 apresentam-se os sistemas, a função principal e as tipologias
concretas.
Em regulamento do Plano serão apresentadas as Regras Gerais e Especiais a aplicar a
cada situação.

Quadro 1.- Caracterização de Sistemas da Estrutura Ecológica Urbana

MISTOS - Produção e recreio

SISTEMAS

FUNÇÃO

TIPOLOGIAS

Espaços abertos, verdes ou




Jardins residenciais, Logradouros,
Miradouros,
Parques e jardins municipais






Quintas
Pomares
Culturas agrícolas
Matas

pavimentados vocacionados param o
desenvolvimento de actividades
recreativas ou lúdicas

Espaços de função produtiva, aos quais
está associada uma componente
recreativa, real ou potencial
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EQUIPAMENTOS
REFERÊNCIAS
ESTRUTURAS

(ocorrências naturais)

ASSOCIADO A
PERCURSOS E

DEGRADADAS

PROTECÇÃO

FUNDAMENTAL
PROTECÇÃO DE INFRAÁREAS









Áreas hospitalares
Parques tecnológico-científicos
Áreas escolares
Áreas residenciais
Zonas industriais
Cemitérios
Estacionamentos públicos.





Largos
Praças Alamedas
Ruas (arborizadas ou não)

Espaços pertencentes à Estrutura
Ecológica Municipal, Reserva Agrícola
Nacional, Espaços associados à
protecção de estruturas e biótopos
naturais, protecção de linhas de água,
zonas declivosas, escarpadas ou com
problemas geológicos.



Solos de elevada capacidade
agrícola
Linhas de água, drenagem e valas
Zonas ameaçadas pelas cheias
Sebes vivas
Maciços arbóreos de pequenas
dimensões

Espaço canal ao longo das vias de
comunicação com dimensões
variáveis de acordo com a
classificação da via na Rede Viária
Nacional e estabilização biológica de
taludes






Faixas de protecção de vias e
ferrovias e respetivas faixas de
proteção ambiental e taludes
Espaços sobrantes entre vias
Servidões militares

Áreas degradadas pela extracção de
inertes, lixeiras, ou outros factores de
degradação ambiental.




Lixeira
Saibreira.

Espaços abertos associados a
equipamentos, integrando-os e/ou
complementando as funções que lhes
são atribuídas
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urbanos importantes para o
escoamento hídrico e
atmosférico.
Espaços de memória cultural.
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PARTE B

Ordenamento funcional: Paisagem e qualificação do território
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1 - Paisagem
Os câmbios ocorridos particularmente nos últimos oito anos no Concelho de Beja ao
nível da alteração do uso agrícola, devido à mudança de ocupação dos solos do cereal
para o olival, intensivo e semi-intensivo, causou o aparecimento de um novo tipo de
paisagem com abrangência muito significativa ao nível do espaço rural, traduzindo-se
igualmente na sua relação cénica com a paisagem urbana. Se for considerado o que
representa a implementação do EFMA em termos paisagísticos, não será difícil prever
a continuação, e até a intensificação, de alterações radicais na paisagem rural.
O processo técnico de planeamento subjacente à revisão do PDM, não deve ignorar
esta realidade emergente, sob pena de não equacionar uma componente de
ordenamento importante, como é a paisagem. Esta temática é tão importante quanto
o nível de sensibilidade da paisagem evidenciado, sobretudo se for considerada a
capacidade de absorção visual como fator estruturante da paisagem que caracteriza o
território.
Para se proceder a esta análise, foi consultada diversa bibliografia, destacando-se em
particular a obra intitulada “Contributos para a identificação e caracterização da
Paisagem em Portugal Continental”, coordenada por Alexandre Cancela de Abreu,
Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira, e a obra de Leonel Fadigas sobre o
ordenamento do território e da paisagem. Este último autor, relativamente à análise
visual da paisagem e tendo em conta a tipologia de espaço aberto, refere que a
capacidade de absorção visual é baixa. Esta classificação, ao lado de baixa/média,
média/elevada e elevada, e considerando o conceito definido pelo próprio autor que a
“análise visual permite a avaliação do impacte visual da instalação de novas atividades,
construções ou infraestruturas”, significa que os espaços abertos, independentemente
de rurais ou urbanos, evidenciam forte sensibilidade no domínio paisagístico às
transformações que se operam no território. Por outro lado, o mesmo autor classifica
o espaço rural linear como de baixa e o espaço urbano linear como de baixa/média
capacidade de absorção visual, indiciando em ambos os casos sensibilidade ao
processo de mudanças de uso do solo. Assim, pode-se inferir que a paisagem do
Concelho apresenta globalmente uma forte sensibilidade, quer pela dominância de um
perfil horizontalizado e estirado na paisagem rural, quer pelos contornos de
linearidade inerente aos valores cénicos apresentados pelos núcleos urbanos. O
conceito de capacidade de absorção visual, tal como apresentado pelo autor, acaba
por se traduzir num indicador composto por dois descritivos de base, que corporizam a
sensibilidade de exposição da paisagem face à projeção visual de objetos sobre o
horizonte, nomeadamente, a acessibilidade visual e a permeabilidade visual.
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Em termos tipológicos, com base no referencial classificativo proposto por este autor,
relativamente às paisagens urbana e rural predominantes do Concelho, pode-se criar
um quadro indicativo que seguidamente se apresenta.
Paisagem

2

Morfologia urbana marcada
pela horizontalidade
inerente a um perfil
planiforme
Morfologia urbana marcada
pela conjugação de planos
formativos de um perfil
ondeante

Acessibilidade
visual3

Permeabilidade
visual4

Capacidade de
absorção visual5

Agregados urbanos / Freguesias
Cabeça Gorda / Salvada,
Trigaches, S.Brissos, Trindade,
Nª. Sr.ª Neves, Porto Peles,
Mina da Juliana, Penedo Gordo
Beja, Baleizão, S.Matias,
Beringel, Mombeja, Santa
Vitória, Albernôa, Quintos, Vila
Azedo
Albernôa, Cabeça Gorda /
Salvada (Norte), Mombeja (Sul),
Quintos (Noroeste), S.Clara
(Oeste e Este), S.Vitória, S.Tiago
(Sudoeste), Trindade (Oeste/
Sudoeste)
Beringel, Baleizão (Sul), Neves
(Este, Oeste), Quintos (Norte),
Salvada (Leste), Salvador,
S.Clara (Norte), Santiago,
S.Matias (Sul), S.Brissos (Sul),
S.João, S.Maria, Trigaches (Sul)

Elevada

Baixa/média

Baixa/média

Elevada

Média/baixa

Média/baixa

Espaço rural integrado na
Subunidade 110B (Terras
Fortes do B. Alentejo –
Transição para o Campo
Branco)

Elevada

Baixa

Baixa

Espaço rural integrado na
Subunidade 110C (Terras
Fortes do B. Alentejo –
Barros de Beja)

Elevada

Baixa/média

Baixa/média

Elevada

Baixa

Baixa

Baleizão (Norte), Neves (Norte),
S.Brissos (Norte), S.Maria
(Norte), S.Matias, Trigaches

Média

Média

Média

Baleizão (Leste), Quintos (Leste
e Sul – pequenas manchas)

Elevada

Baixa

Baixa

Albernôa (Sudeste), Cabeça
Gorda, Quintos, Salvada, Santa
Clara (Sul), Trindade,

Espaço rural integrado na
Subunidade 110D (Terras
Fortes do B. Alentejo Transição para a Serra de
Portel )
Espaço rural classificado na
Unidade 111 (Vale do Baixo
6
Guadiana e afluentes)
Espaço rural integrado na
subunidade 115C (Campos
de Ourique-AlmodôvarMértola – Silvo pastorícia)

2

Componentes particulares de paisagem (mais incisivas no espaço rural), com interesse de análise ao
nível do território concelhio, tendo como base o conceito e a identificação e definição das unidades e
subunidades de paisagem identificadas e consideradas na obra “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem de Portugal Continental, Volume V – Grupos de Unidades de Paisagem R
(Alentejo Central) a V (Algarve) – pág. 85 e seguintes.
3
Fadigas, Leonel – Fundamentos Ambientais de Ordenamento do Território e da Paisagem, Edições
Silabo; 1.ª Edição, Lisboa 2007. Pág. 165.
4
idem
5
idem
6
Dependente do coberto vegetal: herbáceas e arbustos – baixa, arbustivo baixa/média,
arbustivo/arbóreo – média baixa, arbóreo – média. Esta classificação aplica-se aos três critérios de
análise.
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Legenda: Correspondência entre a conjugação dos três parâmetros e a respetiva sensibilidade visual

Na carta seguinte apresenta-se o zonamento paisagístico do Concelho e as áreas abrangidas.

1.1 - Sensibilidade da paisagem rural
Da interpretação dos dados do quadro anterior, é possível confirmar com mais
objetividade que, de modo geral, o Concelho tem uma paisagem sensível, constituindo
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os espaços rurais integrados nas Subunidades 110B, 110D e 115C extremamente
vulneráveis aos processos de mudança de uso do solo, particularmente em relação à
mudança de culturas e à expressão das edificações e instalações agrícolas. Neste
sentido, é de prever a continuação das alterações na paisagem do Concelho, por ser
basicamente intervencionada pelo homem que a formatou, apesar de ser considerada
atualmente como tradicional. Os valores de conjunto serão naturalmente afetados, no
entanto, se houver tratamento paisagístico adequado, os resultados poderão não ser
propriamente melhores ou piores, mas seguramente diferentes. A sensibilidade
conciliadora entre a paisagem e o desenvolvimento económico reporta-nos a
encontrar soluções, através da Estrutura Ecológica Municipal, para minimização dos
impactes negativos, particularmente em torno das figuras de ordenamento
contempladas, nomeadamente a estrutura terciária, cordão ecológico e corredor
ecológico.
Com base na delimitação das subunidades referidas no mapa da página anterior, foi
possível calcular as respetivas áreas e o peso que representam no território concelhio.
No quadro seguinte, constam as áreas e as percentagens das subunidades de
paisagem.

Estrutura da paisagem do Concelho
Subunidades
Área (km2)
Espaço rural integrado na Subunidade 110B (Terras Fortes do B.
367,16
Alentejo – Transição para o Campo Branco)
Espaço rural integrado na Subunidade 110C (Terras Fortes do B.
248,87
Alentejo – Barros de Beja)
Espaço rural integrado na Subunidade 110D (Terras Fortes do B.
194,31
Alentejo - Transição para a Serra de Portel )
Espaço rural classificado na Unidade 111 (Vale do Baixo
46,52
Guadiana e afluentes)
Espaço rural integrado na subunidade 115C (Campos de
288,91
Ourique-Almodôvar-Mértola – Silvo pastorícia)

%
32,0%
21,7%
17,0%
4,1%
25,2%

Sobre a estrutura da paisagem do Concelho fez-se a implantação da superfície
abrangida pelo perímetro de regadio do EFMA, para se obter uma noção da expressão
da intensidade dos impactes na paisagem, associados aos processos de mudança. A
razão da escolha da área de regadio deveu-se ao fato de ser este o domínio principal
onde é expectável que venham a ocorrer as grandes transformações de uso do solo
nos próximos anos.
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Incidência do regadio do EFMA na estrutura da paisagem do Concelho
Subunidades
Área (km2)
%
Espaço rural integrado na Subunidade 110B (Terras Fortes do B.
111,98
30,5%
Alentejo – Transição para o Campo Branco)
Espaço rural integrado na Subunidade 110C (Terras Fortes do B.
144,55
58,1%
Alentejo – Barros de Beja)
Espaço rural integrado na Subunidade 110D (Terras Fortes do B.
68,20
35,1%
Alentejo - Transição para a Serra de Portel )
Espaço rural classificado na Unidade 111 (Vale do Baixo
1,66
3,6%
Guadiana e afluentes)
Espaço rural integrado na subunidade 115C (Campos de
13,43
4,6%
Ourique-Almodôvar-Mértola – Silvo pastorícia)

1.2 - Sensibilidade da paisagem urbana
Devido à centralidade e importância dos valores paisagísticos inerentes à cidade no
contexto do Concelho e da região onde se insere, foram analisados no âmbito da
acessibilidade visual, os seis troços de eixos viários7 que constituírem as acessibilidades
mais importantes, respetivamente:
- IP 8 – troço oeste;
- IP 8 – troço leste;
- IP 2 – troço norte;
- IP 2 – troço sul;
- EN 18 – troço Beja/Aljustrel;
- Estrada Beja /Cabeça Gorda – Salvada.
Como permeabilidade visual, atendeu-se aos possíveis efeitos das edificações
agrícolas, máximo permitido pelo regulamento – 6,5 metros –, e ao impacte previsível
das manchas de regadio nas imediações da cidade, de modo conjugado. Assim, com
base em pontos de observação previamente identificados, procedeu-se a visitas aos
locais considerados relevantes para efeitos de avaliação da sensibilidade, com registo
fotográfico, que complementa a análise dos respetivos perfis.
Em anexo apresenta-se a análise de sensibilidade paisagística dos troços rodoviários
identificados, tendo-se obtido as conclusões que se expõem seguidamente:
- IP 8 – troço oeste evidencia sensibilidade de proximidade;
- IP 8 – troço leste não evidencia sensibilidade de proximidade;
7

Não foi considerada a acessibilidade visual da ferrovia, devido ao facto da perspetiva de apreensão
visual relativamente à cidade, por parte dos passageiros, não se revelar relevante, na medida em que o
campo de visão é estritamente lateral, tendo em conta a orientação que a infraestrutura tem em
relação ao respetivo centro urbano ser predominantemente frontal.
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- IP 2 – troço norte não evidencia sensibilidade de proximidade;
- IP 2 – troço sul não evidencia sensibilidade de proximidade;
- EN 18 – troço Beja/Aljustrel evidencia sensibilidade de proximidade;
- Estrada Beja /Cabeça Gorda – Salvada não evidencia sensibilidade de proximidade.
A proximidade a que se reporta a sensibilidade, corresponde ao espaço envolvente ao
perímetro urbano da cidade até dois quilómetros de distância.
Isto significa que no futuro é importante atribuir uma atenção redobrada por parte do
Município, aos seis troços indicados, sobretudo em relação aos troços: IP8 – oeste e EN
18. Assim, esta temática deve merecer o devido tratamento particularmente ao nível
da elaboração do Plano Geral de Urbanização de Beja.

2 - Qualificação do território
Os processos de transformação ocorridos no último decénio relacionados com as
alterações ao uso do solo não têm sido devidamente acompanhados para evitar
efeitos negativos sobre a qualidade de vida. É certo que poderão existir fatores
determinantes que extravasam o âmbito local e concelhio, mas nem por isso deixa de
ser relevante para o bem-estar da população e para a preservação de uma imagem
favorável, em termos de qualidade ambiental. No presente, a qualidade do ar tem
vindo a piorar, principalmente devido a compostos odoríferos que contaminam o
território. No futuro, há que acautelar os eventuais efeitos nocivos sobre a saúde que
possam resultar da intensificação da agricultura, sobretudo na relação entre espaços
nas áreas de fronteira com os agregados urbanos.
2.1 – Qualidade do ar
Dado que o Concelho regista níveis de industrialização muito reduzidos e núcleos urbanos com
fraca expressão demográfica não existem problemas graves de poluição atmosférica que possa
constituir uma ameaça séria que afete a saúde pública.
No entanto, a qualidade do ar não se resume apenas aos impactes diretos sobre a saúde
pública. Um território também evidencia características particulares em matéria

olfativa, que contribui, a par de outros fatores, para a qualidade de vida. Há em muitos
casos, inclusivamente referenciais olfativos com carga simbólica entre os residentes,
constituindo a introdução de novos cheiros, sobretudo quando menos agradáveis, uma
agressão ao bem-estar e à comodidade da população.
Os odores variam naturalmente ao longo do ano em função do impacte causado na perceção
do olfato por múltiplos cheiros, desempenhando, no Concelho de Beja, o tipo de culturas
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agrícolas e as unidades agro industriais condicionantes fundamentais na composição dos
odorantes que pairam na atmosfera.
Assim, particularmente nos últimos três anos, têm vindo a assolar o espaço concelhio
ocorrências de emanação de odores cujos cheiros são bem distintos dos que, em geral,
caraterizavam o nosso território. Os cheiros predominantes, em certos dias, são indicativos de
que tiveram lugar alterações nos compostos químicos voláteis que pairam na atmosfera,
alguns extremamente desagradáveis, em consequência da direção e intensidade dos ventos
dominantes. Em traços muito genéricos pode-se afirmar, a partir de opiniões emitidas por
residentes e visitantes, que na primavera e verão predominavam as diversas cambiantes de
fragâncias quentes e leves de natureza floral, associadas aos campos de cereal, que foram
substituídas, embora episodicamente, mas com tendência a acréscimo de frequência, por
aromas, com registos de fundo mais simples, normalmente mono odoríferos, com um
substrato ácido oleico, azeitonado, intenso e de perceção nauseante, que persistem por muito
tempo e que afetam, em muitas ocasiões, todo o concelho.
A intensidade e o tipo de cheiros são aspetos fundamentais para determinar o nível de
desconforto.
Sobre o tipo de odores, não há equívocos possíveis, eles decorrem da atividade olivícola e
oleícola.
Relativamente à intensidade, importa referir que depende dos índices de concentração, que
em princípio são inversamente proporcionais à distância da fonte odorífera. Neste sentido, o
vento é essencial para assegurar a dispersão, apesar de esta assumir dois tipos distintos,
designadamente: dispersão por contágio e dispersão por propagação.
A dispersão por contágio surge nas imediações da fonte odorífera, através da disseminação
local das moléculas voláteis, com incidências concentradas no espaço e pouco profusas, com
registo de elevadas e abruptas variações em função da distância à fonte.
A dispersão por propagação é baseada numa incidência menos concentrada, mas mais profusa
e abrangente, extensiva a um vasto território. Com os dados que se dispõe, é difícil de afirmar
que a carga odorífera resulte de um ou de outro tipo, no entanto é mais provável que seja
resultante da dispersão por propagação, devido aos seguintes aspetos:




O odor ácido oleico e azeitonado é percecionado por todo o concelho, o que pode
indicar, à partida, que o fator de transmissão dominante deve-se à ação do vento que
arrasta as moléculas voláteis a grande distância;
A literatura da especialidade identifica oito tipos de fontes odoríferas, das quais há
um tipo que se localiza no concelho, inerente às indústrias alimentares (no caso aos
lagares de azeite), e outro tipo englobado nas indústrias dos subprodutos, dado que,
pelo menos nos concelhos de Ferreira do Alentejo (três) e Alvito (uma), estão em
laboração unidades de processamento dos subprodutos da azeitona, após a extração
do azeite.
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Há a possibilidade, embora pouco provável, de o odor generalizado ao território do Concelho
resultar de dispersão por contágio, decorrente da degradação da azeitona que não é recolhida
pela apanha mecânica e que ao ficar no solo apodrece e liberta compostos químicos voláteis,
cujo impacte, devido ao tipo de cultura intensivo e semi-intensivo estar generalizado a todo o
Concelho, pode assumir uma influência global no território.
Para aprofundamento desta problemática recorreu-se aos dados sobre o regime e intensidade
dos ventos dominantes no concelho, tendo-se procedido à elaboração de mapas temáticos
que junto se anexam (Anexo 1). Em termos anuais, os ventos dominantes sopram do quarto
quadrante, com particular incidência dos rumos Noroeste, Oeste-noroeste e norte-noroeste.
Em termos de distribuição durante o ano, importa destacar que nos meses mais quentes, entre
Maio e Setembro, o vento sopra fundamentalmente dos rumos indicados. A importância de
fazer alusão à época quente, reporta-se ao fato do calor proporcionar maior mobilidade dos
compostos voláteis, possibilitando a ascensão durante o dia e a descida durante a tarde e a
noite, gerando correntes multidirecionais que se operam nos limites da orientação do vento,
podendo ocorrer de modo conjugado difusões verticais e propagação horizontal no sentido do
rumo dos ventos, inclusivamente desfasados no tempo. Isto significa, possivelmente, a subida
dos compostos voláteis para os estratos superiores da atmosfera, numa primeira fase, e
arrastamento e descida na direção do solo numa segunda fase.
Face à localização das unidades industriais de subprodutos se situar no Concelho de Ferreira, é
plausível que a fonte odorífera seja uma dessas unidades ou simultaneamente todas,
registando-se efeitos cumulativos e, portanto, com influência em todo o Concelho.
No Concelho de Alvito está instalada igualmente uma unidade desse tipo, só que já labora há
pelo menos dez anos, sendo que a constatação de odores mais intensos, que afetam o
conforto humano, reporta-se há apenas três anos.
A informação não é conclusiva, nem poderia ser, dado que não se dispõe de competência
suficiente para apurar, no concreto, qual a fonte odorífera, no entanto, tem de haver solução
de índole técnica para contornar este problema que é, na sua essência, de natureza ambiental.

Para a minimização dos impactes odoríferos e amenização dos cheiros é aconselhável
que a Estrutura Ecológica Municipal venha a contemplar, principalmente na
componente terciária, mas igualmente na componente secundária, a criação de
volume verde considerável, quer junto das fontes odoríferas, quer nas imediações dos
centros urbanos. Deste modo, a solução pode passar pela implantação de massas
arbustivas e arbóreas de proteção, com recurso a atributos fisiológicos de espécies
botânicas, de preferência de forma equilibrada para evitar exotismos exagerados, com
funções neutralizadoras de odores, como quebra ventos com elevado efeito filtrante e
de retenção de poeiras e cheiros, incluindo faixas de espécies aromáticas.
Esta orientação de ordenamento não substitui, mas complementa, a implementação
dos sistemas de tratamento dos compostos voláteis e de partículas odoríferas
produzidos na origem, ou seja, deve ser cumprida a legislação e, quando necessário,
adotar meios técnicos e tecnológicos adequados, não descurando os processos de
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monitorização das fontes de poluição, constituindo, em conjunto, não só as
intervenções possíveis, como também as mais eficazes para evitar a disseminação de
compostos odoríferos.

2.2 – Qualidade sanitária
Neste momento, ao invés dos odores que assolam globalmente as zonas urbanas, não
se dispõe de dados que possam ilustrar, de modo objetivo, a situação do impacte
sobre a população residente que a pressão da intensificação agrícola exerce,
nomeadamente no domínio da alergologia e das enfermidades tóxicas. É para prevenir
a degradação ambiental com causas nestes domínios, que se propõe a criação de um
perímetro de segurança a circundar os núcleos urbanos, ao qual corresponde uma
faixa sanitária, que deve ser objeto de tratamento do espaço a incluir, recorrendo à
aplicação de boas práticas, à diminuição dos níveis de intensificação do uso agrícola do
solo e, quando se justificar, à implantação de vegetação adequada, para constituição
de cortinas verdes que assumam o papel de barreira física de retenção de partículas e
de compostos voláteis.
Estas faixas, uma vez definidas, a par das faixas de proteção paisagística, passarão
automaticamente a integrar a Estrutura Ecológica Municipal, servindo inclusivamente
como áreas de transição e de articulação entre as componentes rural e urbana da
referida estrutura.
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ANEXO 1 (#1/3)
Mapas da localização das principais fontes odoríferas e regime dos ventos
Nos mapas estão indicadas as localizações com a seguinte legenda:




Unidades de transformação de subprodutos no Concelho de Ferreira
Unidade de transformação de Alvito
Lagares de azeite de elevada capacidade de transformação
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ANEXO 1 (cont.) #2/3
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ANEXO 1 (cont.) #3/3
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