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Comissão Especializada do Território PPR 
17 de dezembro de 2021 

 

1. Ponto de situação da Componente C8 – Florestas 

 
Dos 12 contratos previstos e a celebrar com a EMRP, 9 estão celebrados e 3 estão em 
vias de ser celebrados até ao final do ano: Meios aéreos (coma Força Aérea Portuguesa), 
Programa Mais Floresta (com o MAI) e Contratos-Programa com as OPF (com o Fundo 
Ambiental). 
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2.1 RE-C08-i01 - Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

2.1.1 Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP)  

Meta: 20, com baseline de 1, ou seja, 19 PRGP apoiados pelo PRR 

o Concluído: PRGP das Serras de Monchique e Silves (PRGPSMS); 
o Em elaboração 5 PRGP: Serras da Lousã e Açor; Alto Douro e Baixo Sabor; Serras do    

Marão, Alvão e Falperra; Serra da Malcata; Pinhal Interior Sul 
o Previsto 2021 - Lançar concurso para elaboração de mais 5 PRGP: Entre Minho e Lima, 

de Alva e Mondego, de Montes Ocidentais e Beira Alta, das Serras da Gardunha, 
Alvelos e Moradal e da Serra do Caldeirão. 

Montante associado aos PRGP em elaboração e a lançar em 2021: 1,35 M€. 
Conclusão prevista dos 20 PRGP até ao fim de 2025. 
 

2.1.2 AIGP 

- 1ª fase do concurso: 47 AIGP constituídas; 
- 2ª fase do concurso (terminado a 15/09/2021): candidaturas já analisadas. Estima-
se constituir 23 AIGP face à dotação disponível no PRR. Anunciadas no dia 22 
dezembro 2021. 
Com a constituição das AIGP da 1ª e 2ª fase ficam cumpridas as metas do PRR de 
constituição de 60 AIGP (investimento associado: 3 M€). 

 

2.1.3 Condomínio de Aldeia 

Estima-se que o Fundo Ambiental abra um aviso no 1T 2022, com a dotação de 17,5 M€, 
que permitirá cumprir a meta de 2021 e de 2022, de 350 condomínios de aldeia 
contratualizados (meta 2021: contratualização de 75 condomínios de aldeia; meta de 
2022: contratualização de 275 condomínios de aldeia).  

A abertura do aviso está dependente da revisão da RCM 49/2020, que será presente a 
CM em dezembro de 2021, por forma a ajustar o limite de apoio por condomínio de 
aldeia ao previsto no PRR (PRR: limite de 45.754 euros por Condomínio de Aldeia; limite 
da RCM n.º 49/2021: 25 mil euros). 

 

2.1.4 Programa Emparcelara para Ordenar 

Foi lançado no dia 14 de dezembro o 1.º Aviso do Programa Emparcelar para Ordenar 
que tem como principal objetivo dar uma maior dimensão física aos prédios rústicos. 
O 1.º concurso foi lançado com uma verba PRR de 1 M€ (vertente não reembolsável) 
complementada com 1,5 M€ de verbas do Fundo Ambiental (na vertente empréstimo). 
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 RE-C08-i02 – Sistema de Monitorização da Ocupação do solo (SMOS) 

Em preparação do lançamento dos seguintes concursos: 

o Lançamento de procedimento para aquisição a componente “Infraestrutura 
Informática e Equipamento Topográfico”; 

o Lançamento de procedimento para aquisição na componente “Cobertura 
LIDAR”; 

o Lançamento de procedimento para aquisição na componente “Modelo Digital 
do Terrenos e Cartografia Topográfica de Referência”.  

 

 RE-C08-i03 – Faixas de Gestão de Combustível - Rede Primária 

o Em fase de avaliação dos troços da Rede primária a constar do concurso 
público e previsão de lançamento do concurso público no 1T 2022. 

 

 RE-C08-i04 - Meios de prevenção e combate de incêndios rurais 

o Meios Terrestres: Lançado pelo ICNF, I.P., o Anúncio para a Aquisição de 
maquinaria pesada, no valor de 5,5 M€. Autorizada também a abertura de 
procedimento para a aquisição de veículos no valor de 10 M€. 

o Meios aéreos (Força Aérea Portuguesa): a aquisição decorre conforme o 
planeado e será efetuado o pagamento da primeira prestação ainda em 
dezembro de 2021. 

o Radares (IPMA): vai ser lançado o concurso no 1T 2022. 

 

 RE-C08-i05 - Programa MAIS Floresta 

Investimentos MAI: 

o Formação dos operacionais do DECIR, tendo tido início a 21/04/21. Até 
25/07/21 foram realizadas 23 ações de formação que abrangeram 265 
operacionais (24% da meta anual) e que representam um custo total de 
39.463,52€ (20% do valor anual). 

Investimentos Organizações de Produtores Florestais e Centros de Competências 

o Publicação em janeiro de 2022 do regulamento com as regras, os 
procedimentos aplicáveis e os objetivos a atingir com os contratos-programa 
a estabelecer com as OPF e com as Entidades Gestoras das Parcerias (Centros 
de Competências). 

o Prazo previsível de assinatura dos contratos programa (1T 2022). 
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2. Ponto de situação da Componente C9 - Gestão Hídrica 
TC-C9-i01 – Plano Regional deficiência Hídrica do Algarve – 200 M€ 
TC-C9-i02 – Aproveitamento Hidráulico de fins múltiplos do Crato – 120 M€ 
 
TC-C9-i01 – Plano Regional deficiência Hídrica do Algarve – 200 M€ 

 
Todos os contratos com a EMRP estão assinados.  

A coordenação global deste investimento ficará a cargo da APA, sendo a monitorização 
realizada em estreita articulação com cada uma das seguintes entidades executoras e 
coordenadoras, a acordar em protocolo: 
o SM1 - AMAL, que promove a execução pelas entidades gestoras em baixa 

o SM2 - DGADR, que promove a execução nos regadios coletivos e privados; 
o SM3 - APA; 
o SM4, SMA5 e SM6 – AdA  

Criação de uma Comissão de Acompanhamento, coordenada pela APA, constituída 
pelas entidades executoras, para controlo da execução, e pelas entidades da 
administração envolvidas em processos de autorização, como forma de orientar e 
agilizar os processos administrativos.  

Criação de uma Comissão Consultiva composta pelos principais utilizadores da água dos 
setores urbano, agrícola e turismo, como forma de envolvimento da sociedade na gestão 
hídrica e de prestação de contas. 
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SM1 - Reduzir perdas de água no setor urbano – 35 M€  
• Renovação e reabilitação de infraestruturas degradadas ou tecnicamente 

deficientes, incide nos sistemas em baixa (com maior potencial de redução de 
perdas reais, isto é, que ainda não atingiram as metas nacionais).  

• Estimou-se a reabilitação de 117 km de rede (60 km em zona rural e 57 km em zona 
urbana), bem como a reabilitação e construção de reservatórios nessas áreas.  

• Em paralelo com a reabilitação de infraestruturas, prevê-se o estudo das pressões 
nas redes de modo a implantar 184 zonas de pressão controlada (ZPC) para 
assegurar a sua otimização.  
 

Ponto de situação SM1: 

 Desenvolvimento dos termos de referência para o estudo para determinar as 
áreas com maior potencial para reduzir a água não lucrativa. Prevê-se que o 
estudo seja concluído no 1T 2022. 

 Lançado o 1.º Aviso concurso no valor de 14 M€, encontrando-se em análise as 
26 candidaturas submetidas no valor de cerca de 20 M€. 

 Previsto o lançamento de um novo Aviso no 4T 2022. 
 

SM2 - Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola – 17 M€  
• Modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos existentes, através da 

substituição de canais por condutas, pressurização das redes, implementação de 
sistemas de teledeteção e controlo dos consumos e a implementação de sistemas 
de deteção de fugas, numa área beneficiada de 10.000 ha.   

• Melhoria da eficiência dos regadios individuais existentes, através da instalação de 
sistemas de rega mais eficientes e monitorizáveis, numa extensão de 950 ha. 
 

Ponto de situação SM2: 

 Desenvolvimento de projetos de aumento de eficiência dos sistemas públicos de 
irrigação coletiva a serem lançados no 1º T de 2022. 
 

SM3 - Reforçar a governança dos recursos hídricos – 5 M€   
• Melhoria da rede de monitorização dos recursos hídricos e de controlo de consumos  
• Execução das obras necessárias à implementação de caudais ecológicos nas 

barragens do Arade e da Bravura. 
• Tecnologia de deteção remota na monitorização e fiscalização dos recursos hídricos. 
• Serviço de apoio técnico à coordenação do investimento, bem como, ações de 

sensibilização para o uso eficiente da água. 
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Ponto de situação SM3: 

 Preparação dos termos de referência para vários contratos com previsão do 
lançamento dos procedimentos de contratação no 1T 2022. 
 

SM4 - Promover a utilização de água residual tratada (ApR) – 23 M€ 

• Produção de ApR com qualidade mínima B ou C, a definir em função do resultado 
da avaliação de risco de cada utilização, designadamente através da intervenção nas 
ETAR de Quinta do Lago, Vilamoura, Albufeira poente e na ETAR da Boavista. Inclui 
a execução dos respetivos sistemas de elevação/adução, onde se incluem os pontos 
de entrega.   

• O volume de água produzida em 2026 será de 8hm3/ano. 
Ponto de situação SM4: 

 Desenvolvimento de termos de referência para os projetos de execução de 
várias melhorias de estação de tratamento de resíduos, com lançamento de 
procedimentos de contratação no 1T de 2022. 
 

SM5 - aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de 
adução em alta existentes, reforçar com novas origens de água – 75 M€ 

• Reforço da ligação do sistema de abastecimento em alta do sotavento/barlavento 
algarvio estimada em cerca de 12 M€;  

• Instalação de um sistema de captação do volume morto da albufeira de Odeleite, 
estimada em 1,5 M€;  

• Construção da captação no rio Guadiana e adução à barragem de Odeleite, estimada 
em 61,5 M€ (poderá ser associada uma central fotovoltaica, contudo, não incluída 
no financiamento pelo PRR). 

Ponto de situação SM5: 

 Volume morto da albufeira de Odeleite: o procedimento de contratação da 
primeira fase do projeto foi lançado no 4T 2021 (a abertura das propostas está 
prevista para o próximo dia 23 de dezembro de 2021), estando a assinatura do 
contrato prevista para o 2T 2022. 

 Nova captação no rio Guadiana: o concurso público para os estudos preliminares 
e projetos que estão na base do Estudo EIA será lançado no início de 2022 para 
cumprimento da Declaração de EIA no 3T 2023. Este será um EIA 
transfronteiriço. 

 Interligação entre sistemas de abastecimento: O concurso público para o projeto 
de execução foi lançado em setembro 2021, decorre a análise de propostas e o 
contrato será assinado no 1T 2022. 
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SM6 - promover a dessalinização de água do mar – 45 M€  
• Capacidade de produção numa primeira fase entre 7 a 8 hm3/ano e um parque solar 

para autoconsumo (cerca de 7,9 mwh). 
• A central de dessalinização e a captação do Pomarão serão a “apólice de seguro” 

das disponibilidades hídricas na região, sob gestão do grupo da AdP/AdA.  
Funcionarão de forma complementar às restantes origens de água, como reserva 
suplementar, a utilizar em situações de escassez hídrica.  

• Prevê-se que custos de operação destes equipamentos, bastante mais elevados que 
os das restantes origens de água, sejam pagos por todos os utilizadores de água do 
Algarve (urbano, agrícola, turismo) e não apenas na tarifa de água de abastecimento 
urbano.  

• O acréscimo esperado no custo de água é inferior a 0,01€/m3 
 

Ponto de situação SM6: 

 Foi lançado em 2021/11/05 o procedimento para a Aquisição de Estudos e 
Consultoria para a implementação da Dessalinização na Região do Algarve, 
encontrando-se em fase de abertura de propostas. 

 
 
TC-C9-i02 – Aproveitamento Hidráulico de fins múltiplos do Crato – 120 M€ 

 
Marco 2: Declaração de Impacto Ambiental (EID) 
O EIA deste investimento ainda não foi submetido à Autoridade de AIA (APA) uma vez 
que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (INCF) requereu estudos 
complementares para caracterizar a situação de referência dos habitats e espécies da 
fauna e da flora em duas épocas distintas. (Primavera / Verão e Outono Inverno). 

O beneficiário pretende apresentar o EIA completo através da plataforma Siliamb até ao 
final de 2021. 

Devido ao efeito condicional do EID em todos os marcos e metas restantes, todos os 
esforços estão sendo feitos e coordenados com a APA e o ICNF para obter um EID 
compatível e cumprir o marco 2 dentro do cronograma previsto. 

 

 


