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Redes de equipamentos colectivos e serviços ambientais

Saneamento ambiental
Satisfatório
Razoável
Insatisfatório

Equipamentos colectivos

Ensino Saúde Desporto Cultura Social
Áreas prioritárias para intervençãoInsuficiente

Satisfatório / adequado
Bom / sobredimensionado

Reforço prioritário dos sistemas de abastecimento de água

Reforço prioritário dos sistemas de gestão de resíduos
Reforço prioritário dos sistemas de saneamento de águas residuais

Sistemas de acessibilidades e equipamentos

Entradas e saídas por via aérea

Entradas e saídas por via marítima

Aeroporto Gateway

Espaços de produção de energia 
renováveis (Eólica)

Porto (classe)

Eixos de ligação entre centros urbanos

#
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#

Marina

ÔÕ
Espaços de produção de energia 
renováveis (Hídrica)

Centralidade regional de serviços colectivos

A

Sistemas urbano e rural

Áreas urbanas
Áreas Industriais

Concelho com estabilidade demográfica

Padrão de ocupação urbana
Malha de quarteirõesIntegração paisagística e ambiental de novos usos 

territoriais (turismo)

Outras estruturas ecológicas

Sistemas de protecção e valorização ambiental

Valorização prioritária de habitats

Áreas ecológicas complementares

Faixa marítima
Lagoas
Linhas de água

Unidades de gestão territorial

Orla costeira
Áreas protegidas

Apostas

Integração ambiental e paisagística prioritária
de áreas de extracção de inertes

Áreas nucleares de conservação da natureza
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Modelo Territorial
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Capacidade alojamento actual (2007)
- número de camas aprovadas pela DRT (2007) -!Nº
Proporção de empregados por conta de outrém em 
actividades de Alojamento e Restauração em relação
ao emprego total do terciário"%

"
Proporção de empregados por conta de outrém 
em actividades imobiliárias e serviços às empresas
em relação ao emprego total do terciário

%
Apostas

Reforço
Regressão
Estabilidade

Proporção do emprego público em relação ao 
total do emprego não agrícola"%

Sistemas produtivos

Perímetros de ordenamento agrário
Sistema agrícola
Parque tecnológico

Áreas prioritárias de gestão de recursos mineraisT Espaços específicos de vocação turística

Reconversão prioritária para sistemas naturalizados
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com outros centros urbanos#
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#
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