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Regadio, Ordenamento do Território e 
Litoral 
(Perímetro de Rega do Mira) 

O aproveitamento integral do regadio do Mira é uma 
condição essencial para a sua sustentabilidade, devendo 
assentar em explorações que, aproveitando os recursos 
hídricos disponibilizados, sejam sustentáveis do ponto de 
vista económico, social e ambiental 



1973
12 000 ha



O AH do Mira + as particulares e excelentes condições 
edafo-climáticas do Sudoeste Alentejano permitiram que 
esta região se afirmasse como umas das melhores da 
Europa para a prática de uma agricultura moderna e de 
elevado valor acrescentado, com destaque para as 
produções hortofrutícola e florícola 













Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina – RCM 11-B/2011 
•  Integra o Programa Sectorial Agrícola do Perímetro de 

Rega do Mira 

FIGURAS DE PLANEAMENTO / ORDENAMENTO 
VIGENTES 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines-Burgau 
RCM 152/1998 





O Despacho 7734/2011 (Secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e das Cidades) determinou a 
revisão do POOC Sintra-Sado, na área compreendida entre 
o Cabo Espichel e Sado, do POOC Sado-Sines e do POOC 
Sines-Burgau, na área compreendida entre Sines e 
Odeceixe e a fusão num único plano especial designado 
POOC Espichel-Odeceixe, com uma abrangência de 260 km 



Com a publicação da Lei de Bases Gerais de Política 
Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo (Lei 31/2014) foi alterado o sistema de Gestão 
Territorial 
Os Planos Especiais (onde se incluem os POOC) assumem 
um nível mais programático, estabelecendo exclusivamente 
regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, 
através de princípios e normas orientadores e de gestão 
Os POOC passam a ser designados como Programas da 
Orla Costeira, vinculam as entidades públicas e prevalecem 
sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e 
municipal 
O Plano de Ordenamento do PNSACV está em fase de 
recondução a Programa 



Com a revisão do regime jurídico 
dos instrumentos de gestão 
territorial determinada pelo 
D e c r e t o - L e i 8 0 / 2 0 1 5 , o s 
trabalhos de elaboração do 
POOC Espichel-Odeceixe foram 
reorientados para a aprovação 
de um programa: 

   Programa da Orla 
Costeira Espichel-Odeceixe 

Cabo Espichel

Sines

Odeceixe



Perigosidade e Riscos no litoral 



Perigosidade e Riscos no litoral 



Perigosidade e Riscos no litoral 



Inclusão das questões associadas à salvaguarda 
de áreas de risco e às alterações climáticas  

 

•  Reavaliar as faixas de salvaguarda e de risco, para 
horizontes na ordem dos 100 anos e adequar os 
níveis de proteção para essas áreas 

•  Adotar medidas de adaptação às alterações 
climáticas, especialmente ao nível da erosão costeira 

•  Imp lemen ta r s i s temas de mon i to r i zação , 
especialmente em zonas de arriba 

Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe  





Salvaguarda e mitigação dos 
impactos decorrentes da 
instabilidade e eventos de 
recuo em arribas ou de 
outras vertentes em domínio 
costeiro 





Programa da Orla Costeira Espichel-
Odeceixe está em fase final de elaboração 
30/5/2019 - Conclusão e assinatura do 
parecer final da Comissão Consultiva à 
proposta do POC EO 
(pareceres desfavoráveis: ICNF e DGADR) 
 
Junho - reuniões de concertação com 
entidades que discordaram das opções 
constantes da proposta de Programa 



Resolução do Conselho de Ministros 179/2019 
(24 outubro) 

 
Estabelece um regime especial e transitório aplicável ao 
Aproveitamento Hidroagrícola do Mira e determina: 
 
1- Os alojamentos temporários a localizar na área do AHM, 
destinados a acolher trabalhadores agrícolas temporários são 
(…) equiparados a estruturas complementares à atividade 
agrícola (…) desde que respeitadas as seguintes condições: 
c) Estarem localizadas fora da área de intervenção dos 
instrumentos de gestão territorial de proteção da orla 
costeira 



Resolução do Conselho de Ministros 179/2019 
(24 outubro) 

 
5- Que as explorações agrícolas situadas na área do AHM 
onde se encontrem instalados, à data da entrada em vigor da 
RCM, alojamentos destinados a trabalhadores temporários, 
devem dar cumprimento ao disposto na RCM, adaptando as 
referidas instalações, no prazo de 6 meses, no caso de não ser 
necessária a sua relocalização, e no prazo de 1 ano, caso seja 
necessária a sua relocalização 



Resolução do Conselho de Ministros 179/2019 
(24 outubro) 

 
9 b) - A redelimitação do perímetro do AHM por via da 
reafetação de áreas (deve) obedecer aos seguintes critérios:  
i) Sejam preferencialmente desafetadas da atividade agrícola 
(…) as áreas incluídas na faixa até aos 100 m das arribas 













Obrigado 


