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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território do concelho de Santa Cruz da 
Graciosa, adiante abreviadamente designado por REOT, decorre do disposto no Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial na Região Autónoma dos Açores (RJIGT-A) estabelecido pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A de 16 de agosto. 

Nos termos deste diploma, as entidades da administração devem promover a permanente avaliação 
da adequação e concretização da disciplina consagrada nos planos territoriais por si elaborados, 
suportada nos indicadores qualitativos e quantitativos neles previstos (n.º 1 do artigo 187.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 176.º do RJIGT-A). 

Neste contexto, “a câmara municipal elabora, de três em três anos, um relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível local, a submeter à apreciação da assembleia municipal e a um 
período de discussão pública não inferior a 30 dias” (números 3 e 4 do artigo 177º do RJIGT-A), prática 
que só muito recentemente começou a ser implementada pela maior parte dos municípios. 

A publicação da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo (LBSOTU), aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, “procede a uma reforma 
estruturante, tanto do ponto de vista dos conteúdos, no sentido de definir um conjunto de normas 
relativas à disciplina do uso do solo, como do ponto do vista do seu sistema jurídico, com objetivo de 
traduzir uma visão conjunta do sistema de planeamento e dos instrumentos de política de solos”1, 
entendidos como os instrumentos por excelência de execução dos planos territoriais. 

Por outro lado, “é instituído um novo sistema de classificação do solo, em solo urbano e solo rústico, 
que opta por uma lógica de efetiva e adequada afetação do solo urbano ao solo parcial ou totalmente 
urbanizado ou edificado, eliminando-se a categoria operativa de solo urbanizável. Em nome do 
princípio da sustentabilidade territorial, a reclassificação do solo como urbano é limitada ao 
indispensável, sustentável dos pontos de vista económico e financeiro, e traduz uma opção de 
planeamento necessária, devidamente programada, que deve ser objeto de contratualização. Assim, 
institui -se a obrigatoriedade da demonstração da sustentabilidade económica e financeira da 
transformação do solo rústico em urbano, através de indicadores demográficos e dos níveis de oferta 
e procura do solo urbano. 

Por forma a assegurar a execução da operação urbanística, o plano deve definir um prazo para a 
execução da operação urbanística, findo o qual a classificação pode caducar, no caso de a mesma não 
ser realizada. A reclassificação do solo como urbano implica a fixação, por via contratual, dos encargos 
urbanísticos da operação e do respetivo prazo de execução e a redistribuição de benefícios e encargos, 
considerando todos os custos urbanísticos envolvidos na operação. Uma vez demonstrada a 
viabilidade económica na transformação do solo rústico em solo urbano, o direito de construir apenas 
se adquire com a aprovação da programação e com o cumprimento dos ónus urbanísticos fixados no 
contrato”2. 

O presente documento enquadra-se no disposto no artigo 177º do RJIGT-A, e responde às novas 
exigências propostas pela revisão da LBSOTU já vertidas no novo RJIGT aplicável ao continente, que 
obriga que a deliberação da elaboração dos planos diretores municipais seja acompanhado de REOT 
(nos termos do artigo 77.º do DL 80/2015), documento que traduz o balanço da execução dos planos 
territoriais atualmente em vigor no concelho, especialmente o plano diretor municipal, bem como dos 
níveis de coordenação interna e externa obtidos, tendo em vista a fundamentação de uma eventual 
necessidade de alteração ou revisão. 

Neste contexto, o REOT_SCG está estruturado nos seguintes capítulos: 

▪ O capítulo 2, onde se apresenta uma síntese da evolução do território municipal e das 
transformações observadas durante o período de vigência do PDM, que respondem à 

 

1 Preâmbulo do DL n.º 80/15, de 14 de maio 
2 idem 
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necessidade de adaptar este instrumento de planeamento às atuais condições ambientais, 
económicas, sociais e culturais; 

▪ O capítulo 3, onde são identificados os instrumentos de planeamento em vigor com os quais 
a revisão do PDM deverá articular-se, incluindo-se aqui uma referência aos programas e planos 
territoriais com incidência no concelho de Santa Cruz da Graciosa, bem como outras 
estratégias de âmbito nacional, setorial e regional relevantes para o ordenamento do território;  

▪ O capítulo 4 é dedicado à avaliação dos planos territoriais em vigor, apresentando uma análise 
dos modelos de ordenamento subjacentes e do nível de execução das intervenções previstas, 
bem como um recenseamento dos constrangimentos verificados ao longo da sua vigência; 

▪ O último capítulo apresenta, com base nos conteúdos dos capítulos anteriores, os principais 
desafios da alteração/revisão do PDM de Santa Cruz da Graciosa, incluindo uma eventual 
proposta de termos de referência no caso de revisão. 

No âmbito da avaliação dos planos territoriais foi efetuada uma auscultação às quatro Juntas de 
Freguesia do município de Santa Cruz da Graciosa através do envio de um inquérito com vista à recolha 
de informação considerada fundamental para a elaboração do REOT de modo a fundamentar a decisão 
sobre a eventual alteração/revisão do PDM. As respostas aos inquéritos distribuídos encontram-se em 
Anexo. 
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2. EVOLUÇÃO DO CONCELHO 

O presente capítulo apresenta uma síntese da evolução dos principais aspetos que caracterizam o 
município de Santa Cruz da Graciosa, no que respeita à evolução demográfica, às características do 
parque edificado, à dinâmica empresarial e do emprego, às condições de acessibilidade e mobilidade, 
bem como das principais transformações ocorridas no território municipal durante o período de vigência 
do PDM. 

Os dados que se apresentam têm por base os elementos estatísticos dos recenseamentos da população 
(2001 e 2011) – recorrendo à associação da informação à Base Geográfica de Referenciação da 
Informação (BGRI) –, a atualização de alguns indicadores segundo o mais recente Anuário Estatístico 
Regional (2018), bem como os relatórios do Observatório do Emprego e Formação Profissional dos 
Açores. 

A ilha Graciosa, é a ilha mais a norte do Grupo Central da Região Autónoma dos Açores (RAA), é a 
segunda menor ilha do arquipélago (correspondendo a 2,6% da superfície total) e é composta apenas 
por um concelho – Santa Cruz da Graciosa. Santa Cruz da Graciosa é o principal núcleo urbano tendo a 
particularidade de se localizar a norte da ilha, facto relativamente raro no contexto açoriano. 

Figura 2.1_Divisão administrativa 

  

Fonte: CAOP2018. 

O concelho de Santa Cruz da Graciosa ocupa cerca de 61 km2 e encontra-se dividido em 4 freguesias: 
Guadalupe, Luz, Santa Cruz e São Mateus. 

Segundo os dados estatísticos regionais mais recentes (Anuário Estatístico Regional 2018), residem no 
município de Santa Cruz da Graciosa cerca de 4.225 habitantes – registando um decréscimo da 
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população na ordem de 3,78% relativamente ao último Censo 2011 – o que corresponde a cerca de 4,4% 
da população residente no Grupo Central (95.980 hab) e a 1,74% da RAA (242.846 hab). 

Atendendo à trajetória da variação da população residente nas ilhas do arquipélago dos Açores 
apresentada na tabela seguinte, verifica-se que há um agravamento na tendência do declínio 
populacional em 7 das 9 ilhas, passando por uma variação negativa na década de 1990, com uma ligeira 
melhoria no último período censitário entre 2001 e 2011, mas com um novo agravamento no período 
decorrido entre os últimos censos (2011) e o mais recente anuário estatístico (2018). No que se refere 
ao concelho de Santa Cruz da Graciosa, observa-se a mesma tendência de declínio demográfico, 
bastante marcado nos dois primeiros intervalos censitários, embora haja uma desaceleração significativa 
da mesma tendência entre 2011-2018. 

Tabela 2.1_Evolução da população residente na RAA 

Unidade Geográfica 
População residente Variação (%) 

1991 2001 2011 2018 1991/2001 2001/2011 2011/2018 

RAA 239 984 241 763 246 772 242 846 0,74 2,07 -1,59 

 Santa Maria 5 910 5 578 5 552 5 623 -5,62 -0,47 1,28 

 São Miguel 127 442 131 609 137 856 137 150 3,27 4,75 -0,51 

 Terceira 56 037 55 833 56 437 55 234 -0,36 1,08 -2,13 

 Graciosa 5 207 4 780 4 391 4 225 -8,20 -8,14 -3,78 

 São Jorge 10 357 9 674 9 171 8 342 -6,59 -5,20 -9,04 

 Pico 15 263 14 806 14 148 13 637 -2,99 -4,44 -3,61 

 Faial 15 029 15 063 14 994 14 542 0,23 -0,46 -3,01 

 Flores 4 347 3 995 3 793 3 628 -8,10 -5,06 -4,35 

 Corvo 392 425 430 465 8,42 1,18 8,14 

Fonte: Demografia 2018, SREA. 

 
A figura seguinte, apesar de se basear em dados com quase uma década, representa a evolução da 
densidade populacional nas subsecções estatísticas do concelho e, portanto, traduz as alterações da 
distribuição territorial da população, verificando-se que não há uma alteração relevante da distribuição 
da população no território apenas uma densidade globalmente menor e localmente uma reorganização 
em torno dos principais núcleos urbanos. 

Figura 2.2_Densidade populacional (hab/km2) por freguesia, 2001-2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BGRI 2001 e 2011, INE 

Desde a entrada em vigor do PDM (2007), a população residente diminuiu em cerca de 650 habitantes, 
o equivalente a um decréscimo de aproximadamente 13% em 11 anos, superior à média regional (que 
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também regrediu, mas de forma menos acentuada: 5,6%. Simultaneamente, houve uma ligeira queda no 
envelhecimento populacional (a população com idade igual ou superior a 65 anos diminui o seu peso 
relativo de 19,88% para 19,76%), contrária à realidade regional, onde se verificou um aumento (2,18%) 
de residentes nesta faixa etária. 

Figura 2.3_Evolução da população residente no município de Santa Cruz da Graciosa (Nº) 

 
Fonte: Anuário Estatístico da RAA (2007 e 2018). 

A nível municipal, conforme já referido, registou-se uma regressão populacional e um envelhecimento da 
população residente, embora se tenha verificado uma diminuição do número de residentes com mais de 
65 anos (-0,12%), verificou-se também um decréscimo da população jovem (-1,39% no grupo até aos 14 
anos e -2,62% na faixa dos 15 aos 24 anos). A única faixa etária que sofreu um aumento em termos 
percentuais foi a dos 25-64 anos, pois embora o número de residentes nesta faixa tenha diminuído de 
682 para 480 habitantes, aumentou de 51,61% para 55,74% (+4,13%). 

Tomando em consideração os dados estatísticos mais recentes disponíveis (Censos 2011) em termos 
percentuais e de distribuição por freguesia, constata-se que, tal como a nível municipal, as variações 
ocorridas em cada faixa etária não foram muito substanciais, variando entre -5,04% (10-24 anos na 
freguesia de Guadalupe) e +3,01% (65 anos ou mais na freguesia de São Mateus). Observa-se que 
Santa Cruz é a freguesia onde se localiza a maior parte da população em todos os grupos etários, tanto 
em 2001 como em 2011. Verifica-se ainda que na freguesia de Guadalupe todas as taxas de crescimento 
são negativas, com decréscimos em todos os grupos. 

Figura 2.4_Evolução da população residente por freguesia e por grandes grupos etários, 2001-2011 

 

Fonte: Principais resultados definitivos dos Censos 1991, 2001 e 2011, SREA 
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Tabela 2.2_Evolução do número de famílias residentes e da dimensão da família  

  

Famílias clássicas (nº) Dimensão média da família 

2001 2011 2001 2011 

Município 1763 1658 2,71 2,65 

Guadalupe 496 429 2,63 2,55 

Luz 289 250 2,54 2,73 

São Mateus 320 302 2,82 2,77 

Santa Cruz 658 677 2,79 2,62 

Fonte: BGRI 2001 e 2011, INE 

O número de famílias residentes no concelho tem vindo a diminuir, o que também acontece em todas as 
freguesias com exceção de Santa Cruz, no que respeita à década 2001-2011. Por sua vez a dimensão 
média da família apresenta uma tendência geral de decréscimo, embora na freguesia da Luz tenha havido 
um ligeiro aumento. O valor mais alto relativamente à ilha e às restantes freguesias, situa-se em São 
Mateus, tanto em 2001 como 2011, de acordo com os Censos 2011. 

No que respeita ao nível de qualificações da população residente no concelho, segundo os dados do 
Anuário Estatístico Regional (2007 e 2018), Santa Cruz da Graciosa tem registado melhoria nos níveis 
de qualificação da sua população, com aumento das taxas de escolarização no ensino secundário de 
77,4% para 83,2%. Esta melhoria é também evidente na redução da taxa de analfabetismo que em 2001 
era de 14,1% no concelho e passou para 6,4% em 2011 (SREA). 

No entanto, apesar da trajetória positiva verificam-se algumas assimetrias entre as freguesias de 
residência (dados apenas disponíveis nos Censos) com destaque para a sede de concelho que 
concentrava a maior parte da população com um grau de qualificação mais elevado, ou seja, da 
população que frequentava ou possuía curso médio e/ou ensino superior, 70% (2001) ou 65% (2011), 
residia em Santa Cruz, o que correspondia a 3,8% (2001) ou 4,3% (2011) da população total do 
município, enquanto nas restantes freguesias, esta percentagem não ultrapassava 1% da população 
total. O reduzido número de residentes com curso superior justifica-se fundamentalmente pelo isolamento 
geográfico, carências económicas e limitações demográficas, sendo que não existe estabelecimento de 
ensino superior na ilha. 

De acordo com a informação estatística, o parque edificado em 2011 do município de Santa Cruz da 
Graciosa é composto por 2775 edifícios, dos quais aproximadamente 33% (914) se localizam na sede de 
concelho, seguida de Guadalupe com 27%. 

Figura 2.5_Evolução do parque edificado de Santa Cruz da Graciosa (nº) 

 

Fonte: BGRI2001 e 2011, INE 

Relativamente ao período intercensitário 2001-2011, registou-se um ligeiro decréscimo de 
aproximadamente 3% no número de edifícios ao nível do município – sendo mais significativo na 
freguesia de Guadalupe, onde o parque edificado diminui cerca de 9%, diminuição que pode ser motivada 
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por fenómenos de abandono e alguma degradação das construções (alguns edifícios deixam de existir). 
A variação pouco relevante em termos de edifícios na sede de concelho (+1,67%) pode justificar-se pela 
realização de operações de reconstrução de edifícios, sendo a única freguesia com uma taxa de variação 
positiva. 

No que concerne à idade dos edifícios existentes no município verifica-se que mais de 50% dos edifícios 
recenseados em 2011 foram construídos antes de 1970, demonstrando um parque edificado envelhecido 
(mais de 45/50 anos) e que é constituído por edifícios quase exclusivamente residenciais (96%) e de 
baixa volumetria (97%) – de 1 a 2 pisos – onde a construção em altura é um fenómeno praticamente 
inexistente, predominando a tipologia de edificação isolada (53%).  

Em 2011, existiam no município de Santa Cruz da Graciosa 2842 alojamentos, dos quais cerca de 58% 
correspondem a alojamentos de residência habitual, existindo, no entanto, 297 alojamentos vagos. Este 
valor sofreu uma redução muito significativa de quase 76% entre 2001 e 2011, acompanhando a 
tendência de redução no total de alojamentos e de alojamentos de residência habitual. Em 2001 os 
alojamentos vagos representavam cerca de 18% do total de alojamentos, enquanto em 2011 
representavam cerca de 10%. 

No sentido de avaliar a dinâmica urbanística no concelho de Santa Cruz da Graciosa nos últimos 13 
anos, foram considerados os dados disponibilizados no INE, no Anuário Estatístico da RAA mais recente 
(2019) nomeadamente através da análise do número de edifícios licenciados, por tipo e uso a que se 
destinam, e ainda dos edifícios concluídos entre 2007-2019.  

No período compreendido entre 2007 e 2019, segundo os dados do INE, foram licenciados um total de 
337 edifícios (o que corresponde a uma média de 26 edifícios licenciados/ano), sendo 179 destinados a 
habitação familiar clássica. Da análise do gráfico seguinte, é possível verificar um decréscimo acentuado 
do número de edifícios licenciados no período entre 2007 e 2012, tendo-se mantido praticamente estável 
daí até 2019. Salienta-se que dos 337 edifícios licenciados, cerca de 65% corresponderam a construções 
novas e cerca de 31% a alterações, ampliações ou reconstruções. Pode dizer-se que o ano de 2008 terá 
sido o de maior dinâmica urbanística, com 50 edifícios licenciados, e também com maior dinâmica de 
reabilitação, com 22 pedidos de alteração, ampliação ou reconstrução.  
 

Figura 2.6_Dinâmica urbanística: evolução do nº de edifícios licenciados (2007-2019) 

 

Fonte: Anuários Estatísticos da RAA de 2007 a 2018. 

Relativamente ao emprego é possível verificar a expressão significativa do sector terciário, demonstrando 
a importância do sector dos serviços, salientando aqui o peso muito relevante do emprego nos serviços 
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públicos. Na última década foi este o único setor que reforçou o seu peso em termos de emprego embora 
tenha em termos absolutos perdido mão de obra. 

Por sua vez, o sector secundário assume maior significado (22%) do que o sector primário (14%), 
evidenciando as atividades de transformação de matéria-prima como relevantes na atividade económica 
da sua população.  

Tabela 2.3_Evolução da atividade económica dos residentes em Santa Cruz da Graciosa 

 

Total residentes 

empregados 

Residentes empregados por sector de atividade (%) 

Sector primário Sector secundário Sector terciário 

2001 2011 Var. 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Município 1707 1738 1,78% 16,70% 13,87% 23,78% 22,21% 59,52% 63,92% 

Guadalupe 454 398 -14,07% 37,19% 25,73% 32,51% 29,02% 21,26% 20,16% 

Luz 200 246 18,70% 17,89% 23,65% 14,29% 15,54% 8,96% 11,61% 

São Mateus 284 309 8,09% 20,00% 30,29% 14,29% 16,32% 16,63% 15,57% 

Santa Cruz 769 785 2,04% 24,91% 20,33% 38,92% 39,12% 53,15% 52,66% 

Fonte: Censos 2001 e 2011, BGRI (INE). 

No geral, pode então dizer-se que, durante o último período intercensitário, os setores primário e 
secundário foram perdendo relevância em termos globais, exceção feita às freguesias da Luz e de São 
Mateus. Já o setor terciário aumentou em todas as freguesias. 

Relativamente ao desemprego é possível verificar que em 2011, existiam no município cerca de 184 
residentes desempregados, correspondendo a uma taxa de desemprego de 8%, registando-se uma 
evolução negativa nos dois períodos intercensitários. 

Em termos de evolução da estrutura empresarial, a análise é feita ao nível do município, atendendo a 
que os dados disponíveis não permitem perceber a distribuição das empresas na freguesia. De acordo 
com os dados mais recentes divulgados pelo Observatório do Emprego e Formação Profissional, existiam 
em Santa Cruz da Graciosa em 2018 163 estabelecimentos de empresas que empregavam 783 
indivíduos. 

Na abordagem à repartição dos estabelecimentos de empresas por setor de atividade (por secção, de 
acordo com a classificação das atividades económicas CAE Rev3) deve ter-se em conta que estes dados 
não são completamente representativos do emprego no concelho, pois não incluem os empresários em 
nome individual, nem as atividades por conta própria no sector primário. De qualquer forma dão uma 
ideia acerca dos setores de atividade predominantes no município, que complementa a visão estrita 
retirada da análise da distribuição da população residente por grandes sectores de atividade 
anteriormente apresentada. 

Na figura seguinte são apresentados os sectores de atividade segundo a sua representatividade nas 
empresas a nível regional e concelhio, no ano de 2018. É possível verificar que o sector do “Comércio 
por grosso e a retalho” (secção G) domina o tecido empresarial em termos regionais, representando 
cerca de 28% das empresas na RAA, seguido do sector do “Alojamento, restauração e similares” (secção 
I) contabilizando quase cerca de 16% das empresas.  
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Figura 2.7_ Distribuição de empresas nos Açores e na Ilha Graciosa por sector de atividade (2018) 

 

A – Agricultura, Produção Animal, 

Caça, Floresta e Pesca 

B – Indústrias extrativas 

C – Indústrias transformadoras 

D – Eletricidade, Gás, Vapor, Água 

quente e fria, Ar frio 

E – Distribuição de água, saneamento 

e resíduos 

F – Construção  

G – Comércio (por grosso e a retalho), 

reparação de veículos automóveis 

H – Transportes e armazenagem  

I – Alojamento, restauração e similares 

J – Atividades de informação e de 

comunicação 

K - Atividades financeiras e de seguros 

L – Atividades Imobiliárias 

M – Atividades de consultoria, científicas 

e técnicas 

N – Atividades administrativas e 

serviços de apoio 

O – Administração pública, defesa, 

segurança social obrigatória 

P – Educação 

Q – Atividades de saúde humana e 

apoio social 

R – Atividades artísticas, desportivas e 

recreativas 

S - Outras atividades de serviços 

U – Organismos internacionais e 

extraterritoriais  

Fonte: Estrutura empresarial. Publicação do Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2018 

Por sua vez, os sectores de atividade “Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca” (secção 
A), “Indústrias transformadoras (secção C) e “Construção” (secção F) têm também um peso significativo 
nas empresas do município: com valores entre os 9,7% e os 14% (aproximadamente), totalizando cerca 
de 34% das empresas da Graciosa. À exceção das atividades relacionadas com outras atividades de 
serviços (secção S) representado sensivelmente 6%, os restantes setores de atividade são pouco 
representativos, evidenciando valores inferiores a 5%. 

No que diz respeito à dimensão dos estabelecimentos (incluindo sedes de empresas) pode dizer-se que 
o tecido empresarial da Região Autónoma dos Açores é dominado por microempresas, sendo que cerca 
de 83% das empresas emprega menos de 10 pessoas. No município da Graciosa, tal como na restante 
Região Autónoma dos Açores cerca de 86,5% do tecido empresarial são microempresas. 

Tabela 2.4_Estabelecimentos por número de trabalhadores ao serviço, 2018 

 
Total de 

Estabelecimentos 
< 10 10 a 19 20 a 49 50 a 99 

100 a 

199 

200 a 

499 

500 e 

mais 

RAA 7082 5879 688 368 104 34 8 1 

Graciosa 163 141 13 9 0 0 0 0 

Fonte: Estrutura Empresarial por ilha e concelho 2018, Observatório do Emprego e Formação Profissional 

Observando agora cada setor de atividade segundo o “número de pessoas ao serviço” em 2018, no 
município da Graciosa existiam 783 indivíduos a trabalhar nos estabelecimentos de empresas. Como se 
pode observar os setores mais representativos são o “Comércio por grosso e retalho” (secção G) e 
“Construção” (secção F) que empregam cerca de 40% dos residentes da Graciosa ao serviço de 
empresas, percentagem superior à da RAA (33,5%). Na Graciosa são ainda de referir os sectores das 
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“Indústrias transformadoras” (secção C), “Transportes e armazenagem” (secção H), “Alojamento, 
restauração e similares” (secção I) e “Atividades de saúde humana e apoio social” (secção Q) com 
percentagens superiores a 7,4%, os restantes setores possuem valores baixo dos 4%. 

Figura 2.8_Distribuição do pessoal ao serviço nos estabelecimentos de empresas por sector de atividade, em 2018 

 
A – Agricultura, Produção Animal, 

Caça, Floresta e Pesca 

B – Indústrias extrativas 

C – Indústrias transformadoras 

D – Eletricidade, Gás, Vapor, Água 

quente e fria, Ar frio 

E – Distribuição de água, saneamento 

e resíduos 

F – Construção  

G – Comércio (por grosso e a retalho), 

reparação de veículos automóveis 

H – Transportes e armazenagem  

I – Alojamento, restauração e similares 

J – Atividades de informação e de 

comunicação 

K - Atividades financeiras e de seguros 

L – Atividades Imobiliárias 

M – Atividades de consultoria, científicas 

e técnicas 

N – Atividades administrativas e 

serviços de apoio 

O – Administração pública, defesa, 

segurança social obrigatória 

P – Educação 

Q – Atividades de saúde humana e 

apoio social 

R – Atividades artísticas, desportivas e 

recreativas 

S - Outras atividades de serviços 

U – Organismos internacionais e 

extraterritoriais  

Fonte: Estrutura empresarial. Publicação do Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2018 

 

Relativamente à atividade turística, segundo as Estatísticas do Turismo do Serviço Regional de 
Estatística (SREA), em 2019 o número máximo de estabelecimentos turísticos em atividade no concelho 
de Santa Cruz, foi de 23, com uma capacidade de alojamento global de  284 camas (valor máximo 
registado em julho e setembro) – 3 estabelecimentos de hotelaria tradicional (176 camas), 7 
estabelecimentos de turismo no espaço rural TER (55 camas), 12 estabelecimentos de alojamento local 
(53 camas) e ainda 1 parque de campismo – o que representa apenas aproximadamente 1,10% da oferta 
de alojamento turístico regional (25.718 camas, valor mais elevado correspondente a setembro). 

Embora esteja já disponível a informação sobre as estatísticas turísticas do ano de 2020, o contexto de 
pandemia que afetou a sua quase total atividade, influenciou o comportamento dessas mesmas 
estatísticas, tornando necessária uma leitura mais holística e integrada dos resultados, ou seja, as 
variações encontradas serão justificadas muito mais pelo contexto de saúde pública que se viveu, do que 
pelo comportamento expetável do mercado do turismo. Exemplo disso são os valores relativos ao número 
de estabelecimentos em atividade e à capacidade de alojamento que, como se pode ver na figura 2.9, 
se apresentaram praticamente inalterados entre outubro de 2019 e março de 2020, sofrendo uma quebra 
abrupta em abril de 2020, o que corresponderá ao primeiro confinamento geral. Assim sendo, optou-se 
por analisar os valores correspondentes ao ano de 2019, que traduz uma visão mais concreta de como 
este mercado vinha a evoluir no município. 
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Figura 2.9_Evolução do número de estabelecimentos turísticos em atividade e capacidade de alojamento 

(outubro de 2019 a abril de 2020) 

  

Fonte: Estatísticas do Turismo – SREA. 

 

Na figura seguinte apresenta-se a evolução do número de estabelecimentos turísticos em Santa Cruz da 
Graciosa durante o período de vigência do PDM – de referir que, em virtude de a designação de 
“alojamento local” surgir em 2014, foram considerados nesta tipologia as casas de hóspedes e 
alojamentos particulares. 

Figura 2.10_Evolução do número de estabelecimentos turísticos em atividade (valores máximos registados) 

 

Fonte: Estatísticas do Turismo – SREA. 

Pode constatar-se o crescimento significativo dos estabelecimentos de alojamento local – fenómeno 
transversal a todo o território regional –, sobretudo a partir de 2017, registando o seu maior aumento 
entre 2018 e 2019, de aproximadamente 45%, chegando aos 12 estabelecimentos (2019). Isto 
corresponde a uma oferta de 53 camas, ainda muito abaixo da oferta da hotelaria tradicional, que domina 
a oferta de alojamento turístico no concelho (176 camas que equivalem a 62% do total de alojamento 
turístico). 
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Figura 2.11_Distribuição da oferta de alojamento turístico em Santa Cruz da Graciosa (2019) 

 

Fonte: Estatísticas do Turismo – SREA. 

Os estabelecimentos de alojamento turístico de hotelaria tradicional apresentaram, em 2019, uma taxa 
de ocupação anual de 25,4%, sendo que no mês de agosto esta foi de 43,8% (máxima). Por sua vez, os 
estabelecimentos TER registaram uma taxa de ocupação anual de 6,3%, sendo novamente agosto o 
mês mais forte, com 18,3% de ocupação. Quanto ao alojamento local, a taxa de ocupação anual foi de 
10,5%, e em agosto foi de 35,1%, superando a ocupação dos TER. 

Figura 2.12 _Evolução do número de hóspedes (valores máximos registados) e da estadia média (valores gerais anuais) 

(2007-2019) 

Fonte: Estatísticas do Turismo – SREA. 

 

Os valores gerais anuais de estadia média em alojamento turístico no concelho de Santa Cruz da 
Graciosa têm variado entre os 2,4 e 2,9 dias, tendo registado em 2019 uma estadia média de 2,5 dias, 
sendo que as estadias mais longas se verificaram em alojamento local (3,3 valor geral e 5,9 dias no mês 
de outubro). Os hóspedes estrangeiros têm vindo a aumentar, representando em 2019, 
aproximadamente 18,5% dos hóspedes no concelho – com destaque para os hóspedes provenientes dos 
Estados Unidos da América (3,67%) e da Alemanha (3,51%). 

Santa Cruz da Graciosa tem vindo a beneficiar, ainda que indiretamente, das consequências da 
liberalização do espaço aéreo dos Açores a partir de 2015 alargando o serviço às companhias aéreas 
low cost, fator que muito tem contribuído para o aumento da projeção dos Açores como destino turístico. 
Ainda assim, a Graciosa constitui o destino de apenas 0,82% dos hóspedes que visitam os Açores. 

Procurando analisar a distribuição da oferta do alojamento turístico no território, recorreu-se à informação 
disponível na página da Direção Regional do Turismo3 (pode não estar atualizada de acordo com os 
números do SREA).  

 

3 http://www.azores.gov.pt/ext/drt-pa/listagem.aspx?ilhas=Graciosa&atividades=4|3|12 
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Figura 2.13 _Distribuição da capacidade de alojamento (nº de camas) dos empreendimentos turísticos, por freguesia 

 
Fonte: http://www.azores.gov.pt/ext/drt-pa/listagem.aspx?ilhas=Graciosa&atividades=4|3|12 

Assim, dos 14 estabelecimentos hoteleiros existentes na Graciosa, 5 localizam-se na sede do concelho 
e outros 5 na freguesia de São Mateus, enquanto as freguesias de Guadalupe e da Luz têm, cada uma, 
2 estabelecimentos. Esta distribuição equilibrada do número de estabelecimentos não se verifica na 
distribuição do número de camas, uma vez que os 5 estabelecimentos presentes em Santa Cruz 
perfazem cerca de 73,12% do total da oferta, os de São Mateus 15,42%, Guadalupe 7,11% e Luz 4,35%. 

Em suma, a atividade turística em termos globais no concelho de Santa Cruz da Graciosa apresentou 
uma dinâmica de crescimento, o que, por um lado, corresponde a uma maior pressão sobre o território e 
os seus recursos e, por outro, constitui um potencial de criação de valor económico e emprego, 
contribuindo para o aumento do peso do setor terciário no concelho e na região. 

A mobilidade e acessibilidade no município de Santa Cruz da Graciosa integra as redes de transporte 
e circulação e os equipamentos de mobilidade. 

De uma forma geral, a generalidade da população residente do município de Santa Cruz da Graciosa 
trabalha e/ou estuda no concelho (98% da população) o que é percetível tendo em conta que se trata do 
único município da ilha. A nível das freguesias os dados gerais para o concelho de Santa Cruz da 
Graciosa indicam que 61% da população do concelho trabalha e/ou estuda na mesma freguesia em que 
reside. 

No que concerne ao tempo gasto numa ida para o local do trabalho aproximadamente 82% da população 
residente que estuda ou trabalha no município gasta menos de 15 minutos para chegar ao local de 
trabalho/estudo e apenas 1% declara demorar mais 30 minutos nesta deslocação. 

Relativamente aos meios de transporte utilizados para as deslocações casa/trabalho, a utilização da 
viatura automóvel própria é dominadora com quase 70% da população a utilizá-la como condutor. Importa 
destacar que cerca de 16% da população concelhia se desloca a pé para o local de trabalho. 

A utilização do transporte coletivo pela população empregada é marginal ao nível do concelho de Santa 
Cruz da Graciosa possuindo maior representatividade ao nível da população estudantil. A nível concelhio 
este valor ascende aos 37% o que é compreensível face à localização das escolas principalmente na 
sede de concelho e à consequente deslocação dos alunos das restantes freguesias. 

Estes dados permitem perceber a potencialidade existente para a utilização de meios de transporte suave 
e sem impactos no ambiente, fator ao qual se associa o perfil topográfico suave. 

O transporte público na Graciosa prende-se essencialmente com o impacto das deslocações entre a Vila 
e as restantes freguesias. O ritmo da utilização dos transportes está diretamente relacionado com o 
funcionamento das escolas e com os desembarques das ligações aéreas e marítimas. 

No que se refere aos transportes públicos coletivos, existem 3 carreiras e a central de camionagem situa-
se no centro da Vila numa posição estratégica que permite a sua conexão com os principais serviços e 
equipamentos concelhios. Esta infraestrutura encontra-se em mau estado de conservação, e necessita 
de uma intervenção que permita a melhoria das condições de utilização. 
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Em termos de ligações marítimas, transporte marítimo de passageiros há a referir o serviço regular com 
ligações às ilhas de São Jorge e Terceira, durante os meses de abril a setembro inclusive. 

No que se refere ao transporte aéreo de passageiros é assegurada pelos voos comerciais da SATA – 
AIR AÇORES, de realização bidiária para a ilha Terceira e com ligação às restantes ilhas do arquipélago 
e Portugal Continental.  

A estrutura das vias rodoviárias está, na globalidade, bem-adaptada às exigências do meio urbano em 
que se insere. 

Em síntese, é possível afirmar que a topografia suave da ilha associada à pequena dimensão das 
deslocações casa trabalho/escola permite concluir que Santa Cruz da Graciosa possui excelentes 
condições para a adoção de modos suaves de transporte. Assim urge potenciar este tipo de deslocação 
para que a mobilidade ciclável e pedonal se faça em condições de conforto e segurança.  

As ações associadas à criação de percursos cicláveis e pedonais assim como a articulação desta rede 

de percursos com as principais infraestruturas de transporte tais como a central de camionagem e o 

aeroporto potenciará claramente a adoção de formas de transporte mais ecológicas e saudáveis. 

No sentido de analisar a evolução da ocupação do solo no período de vigência do PDM de Santa Cruz 

da Graciosa, foi efetuada uma comparação entre o uso do solo caracterizado no Relatório de 

Fundamentação Técnica sobre o uso do solo do PROTA (julho de 2006), a Carta de Ocupação do Solo 

dos Açores (COS.A) de 2007 (contemporânea à publicação do PDM) e a de 2018 (COS.A mais recente). 

Assume-se que o uso do solo à data da publicação do PDM em vigor pode ser caracterizado tendo em 
conta os trabalhos efetuados no PROTA e na COS.A 2007, dada a sua contemporaneidade com o 
referido plano. 

O PROTA identifica em termos genéricos, na região, “cinco padrões básicos de usos de solo, 
nomeadamente: agrícola/pastagens, floresta, matos (vegetação natural, matos, matas e lagoas), lagoas, 
áreas edificadas (núcleos urbanos e áreas industriais) e outros usos, que agregam elementos diversos 
tais como as infraestruturas de transporte não inseridas nos núcleos urbanos ou os campos de golfe”4, 
referindo que a agricultura ocupa mais de 65% do território açoriano. 

Na ilha Graciosa a situação está de acordo com a restante região, uma vez que a agricultura/pastagens 
ocupa, de acordo com este plano, 75% da área da ilha. 

Figura 2.14_Distribuição dos usos do solo na ilha Graciosa 

 

Fonte: Estudos de Fundamentação Técnica, Volume 14: USO DO SOLO (PROTA, 2006) 

 

4 Estudos de Fundamentação Técnica, Volume 14: USO DO SOLO (PROTA, 2006) 
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A observação da Carta de Ocupação do Solo dos Açores de 2007 (ver figura 2.15) vem corroborar os 
dados do PROTA referidos acima, isto é, verifica-se que a grande maioria do território da Graciosa está 
classificado como ocupação agrícola ou pastagem. 

Figura 2.15_Excerto da Carta de Ocupação do Solo dos Açores 2007 – ilha Graciosa 

 

Fonte: Adaptado da Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores (SRAM, 2007) 

“A ilha Graciosa é claramente dominada pela agricultura e pelas pastagens, atingindo o valor mais 
elevado da Região, com cerca de 79% [Agricultura5 – 35,26% e Pastagem – 43,23%]. (…) Os Espaços 
Agrícolas, a que corresponde uma ocupação do solo de cerca de 14% no arquipélago, assumem maior 
expressão na Graciosa, com mais do dobro da média regional (35,3%), o que se encontra intimamente 
associado à paisagem rural da ilha, fortemente marcada por extensas áreas de currais cultivados de 
vinha, relativamente à superfície total.”6 

O relatório que acompanha a Carta de Ocupação do Solo dos Açores de 2018 (COS.A 2018), em 
continuidade com as análises anteriores, identifica a agricultura como a ocupação dominante, ocupando 
66,65% [Agricultura7 – 6,68% e Pastagens – 59,97%] da área da ilha, referindo que esta é a percentagem 
maior da região. Em contraponto, as florestas, embora sejam a segunda maior ocupação na Graciosa, 
com 23,33%, são a menor ocupação a nível regional. “A dinâmica de ocupação reflete, por um lado, a 
intensificação das áreas agrícolas que ocupam dois terços do território, em detrimento das florestas, com 
pouco menos de uma quarta parte da ocupação total.”8 

De referir ainda que o tecido urbano existente se concentra na vila de Santa Cruz e ao longo da estrutura 
viária e que, na Graciosa, não são identificadas zonas húmidas e massas de água (ver figura 2.16). 

 

 

 

 

 

5 Inclui culturas arvenses, culturas permanentes e outras culturas, conforme definido na nomenclatura apresentada no relatório que acompanha a Carta de Ocupação do 
Solo dos Açores 2007 (COS.A 2007) 
6 Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores, dezembro de 2007 
7 Inclui terras aráveis, culturas permanentes e áreas agrícolas heterogéneas, conforme definido na nomenclatura apresentada no relatório que acompanha a Carta de 
Ocupação do Solo dos Açores 2018 (COS.A 2018) 
8 Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores, outubro de 2018 
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Figura 2.16_Excerto da Carta de Ocupação do Solo dos Açores 2018 – ilha Graciosa (nível 3 – agrupado) 

  

Fonte: Adaptado da Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores (DRA, 2018) 

Embora não seja linear, para auxiliar a análise comparativa da evolução do uso do solo, procedeu-se à 
harmonização das classificações presentes no PROTA e nas duas COS.A (ver tabela 2.5). 

Tabela 2.5_Relação entre classe de Uso do Solo do PROTA, COS.A 2007 e COS.A 2018 

PROTA COS.A 2007 COS.A 2018 

Agricultura/pastagens 
Agrícola Agricultura 

Pastagem Pastagens 

Floresta Florestal Florestas 

Matos 
Vegetação Natural Zonas descobertas e com pouca 

vegetação Áreas Descobertas 

Lagoas --- --- 

Áreas Edificadas Urbano 
Territórios artificializados 

Outros Usos --- 

   

   

Fonte: Adaptado de Estudos de Fundamentação Técnica, Volume 14: USO DO SOLO (PROTA, 2006), COS.A (SRAM, 2007) e 

COS.A (DRA, 2018) 

Legenda

1 - Territórios artificializados

2 - Agricultura

3 - Florestas e meios naturais e seminaturais
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É assim possível concluir que, apesar das diferenças de critérios que possam existir na construção das 
diferentes classificações, a variação da ocupação do solo na ilha Graciosa foi pouco notória. 
Considerando a nomenclatura utilizada na COS.A 2018, preserva-se a predominância do uso agrícola e 
pastagens, seguido do uso florestal e zonas descobertas e com pouca vegetação, sendo os territórios 
artificializados o uso menos expressivo. 
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3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E OUTROS REFERENCIAIS 
ESTRATÉGICOS 

O presente capítulo identifica o quadro das estratégias de referência para o ordenamento do território de 
Santa Cruz da Graciosa, com particular destaque para os instrumentos de gestão territorial com 
incidência no concelho, entre outros, como os planos, programas e políticas de âmbito nacional e regional 
pertinentes para o enquadramento das orientações que servirão de base a uma eventual necessidade 
de alteração ou revisão do PDM destacando-se, em especial, aqueles que foram publicados após a 
entrada em vigor do atual PDM. 

Salienta-se que em 2007 foi criada a reserva da Biosfera da Graciosa, classificação atribuída pela 
UNESCO, no âmbito do Programa MaB9. As Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres 
ou costeiros/marinhos ou uma combinação de ambos, reconhecidas internacionalmente como tal no 
âmbito. Estabelecem-se em zonas ecologicamente representativas ou de valor único, nas quais a 
integração da população humana e das suas atividades são essenciais. Devem contribuir para preservar 
e manter os valores naturais e culturais através de uma gestão sustentável, apoiada em bases científicas 
corretas e na criatividade cultural. 

O concelho de Santa Cruz da Graciosa encontra-se abrangido por um conjunto de instrumentos de gestão 
territorial que orientam e regulam o uso e a ocupação do solo, enquadrando as iniciativas públicas e 
privadas. Estes instrumentos são de natureza diversa, sendo que para além dos de âmbito municipal, o 
concelho é abrangido por instrumentos de âmbito regional, setorial e especial. 

De nível supramunicipal, importa salientar os seguintes instrumentos: 

▪ Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – Lei n.º 99/2019, de 5 de 
setembro;  

▪ Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA) – Decreto Legislativo 
Regional n.º 26/2010/A, de 12 de agosto;   

▪ Instrumentos de natureza setorial: 

o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A, de 6 
de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 48-A/2006, de 7 de agosto, e 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril; 

o Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores – Decreto Legislativo 
Regional n.º 6/2016/A, de 29 de março alterado pela Declaração de Retificação n.º 
6/2016, de 26 de abril; 

o Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (PROTRAA) – 
Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A, de 11 de agosto, objeto de suspensão parcial 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/A, de 7 de abril, que foi alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2019/A, de 24 de julho - encontra-se em revisão; 

o Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região 
Autónoma dos Açores - Decreto Legislativo Regional n.º 19/2015/A, de 14 de agosto; 

o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores - Decreto 
Legislativo Regional n.º 20/2016/A, de 10 de outubro; 

o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2016-2021 (PGRH-Açores) - 
Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2017/A, de 6 de fevereiro; 

 

9 O Programa Man & the Biosphere (MaB) é um programa científico da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), criado em 1971 
numa perspetiva de promover o equilíbrio entre as sociedades humanas e os ecossistemas naturais. 

http://ot.azores.gov.pt/store/inc/docs_pota/167/01_ElemFundamentais/DR_6-2016.pdf
http://ot.azores.gov.pt/store/inc/docs_pota/167/01_ElemFundamentais/DR_6-2016.pdf
http://ot.azores.gov.pt/store/inc/docs_pota/3/01_ElemFundamentais/01_POTRAA_Decreto_Legislativo_Regional_38_2008_A.pdf
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o Programa Regional para as Alterações Climáticas - Decreto Legislativo Regional n.º 
30/2019/A, de 28 de novembro; 

o Plano Regional da Água, aprovado pelo DLR n.º 19/2003/A de 23 de abril; 

▪ Instrumentos de natureza especial: 

o Plano de Ordenamento da Orla Costeira da ilha Graciosa - Decreto Regulamentar 
Regional n.º 13/2008/A, de 25 de junho. 

Dado que uma parte significativa dos programas de âmbito supramunicipal (sobretudo de natureza 
setorial) acima referidos foram aprovados posteriormente à entrada em vigor do PDM de Santa Cruz da 
Graciosa, deverá ser equacionada a necessidade de garantir a harmonização com estes instrumentos 
através da incorporação e/ou compatibilização do futuro PDM com os referidos instrumentos.  

Dado que uma parte significativa dos programas e planos de carácter supramunicipal acima referidos 
foram aprovados posteriormente à entrada em vigor do PDM de Santa Cruz, a sua revisão irá 
obrigatoriamente exigir a compatibilização e adequação aos referidos instrumentos. 

Para além dos instrumentos acima referidos, importa salientar o regime do Parque Natural da Ilha da 
Graciosa, criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A de 8 de novembro. O Parque integra 
todas as categorias de áreas protegidas da ilha Graciosa, constituindo a unidade de gestão das áreas 
protegidas da ilha no âmbito da Rede Regional de Áreas Protegidas. 

Sem prejuízo de existirem diversos referenciais estratégicos de âmbito internacional e nacional, 
destacam-se os seguintes referenciais estratégicos de nível regional com potencial impacto na revisão 
do modelo de ordenamento: 

▪ Estratégia Regional para as Alterações Climáticas; 

▪ Estudo de Base do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da RAA; 

▪ Estratégia Florestal da RAA; 

▪ Plano Integrado dos Transportes dos Açores; 

▪ Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores. 

 

No nível municipal, o concelho dispõe dos seguintes planos municipais de ordenamento do território em 
vigor: 

▪ Plano Diretor Municipal de Santa Cruz da Graciosa – publicado pelo Decreto Regulamentar 
Regional n.º 6/2007/A, de 8 de fevereiro e alterado pelo Aviso n.º 28/2013, de 20 de março, que 
introduz alteração aos Artigos nºs 3.º, 5.º, 6.º, 9.º, 10.º e 14.º  que correspondem, genericamente, 
à atualização dos indicadores e parâmetros utilizados tendo em consideração a legislação mais 
recente (tal como substituição de área bruta de construção por área total de construção ou cércea 
por número máximo de pisos, entre outros); 

▪ Plano de Pormenor da Zona Industrial de Santa Cruz da Graciosa – publicado pelo Aviso n.º 
2928/2015, de 18 de março, abrangendo a área delimitada a Sudoeste pela estrada regional e 
municipal, a Sudeste pelo Centro de Processamento de Resíduos e a Nordeste e Noroeste por 
terreno agrícola, com uma área de intervenção de 79.140 m² e composta por terrenos 
maioritariamente agrícolas, com exceção das atuais instalações da EDA (Eletricidade dos 
Açores). 
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Figura 3.1_Planos territoriais em vigor no concelho de Santa Cruz da Graciosa 

 

 
Fonte: PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Santa Cruz da Graciosa (PPZI_Santa Cruz da Graciosa), é 
publicado em 2015 pelo Aviso n.º 2928/2015, de 18 de março. O plano abrange uma área de intervenção 
aproximada de 7,91ha, delimitada a Sudoeste pela estrada regional e municipal, a Sudeste pelo Centro 
de Processamento de Resíduos e a Nordeste e Noroeste por terreno agrícola, sendo maioritariamente 
composta por terrenos agrícolas.  

O PPZI_Santa Cruz da Graciosa definiu como objetivos: 

▪ Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do solo; 

▪ Definir as áreas de implantação dos lotes industriais; 

▪ Concretizar o desenho urbano da área de intervenção; 

▪ Criar de uma estrutura viária interna assente na estrada existente; 

▪ Requalificar rede viária existente, de acesso à zona industrial; 

▪ Criar uma parcela destinada a unidades de apoio, como serviços diversos, restauração e 
comércio. 

 

 

 

 

 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Santa Cruz da Graciosa 

Plano de Urbanização - Área Urbana de Aptidão Turística

Plano de Urbanização - Áreas de Expansão Urbana

Plano de Urbanização - Áreas Urbanas
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Figura 3.2_ Extrato da planta de implantação do PPZI_Santa Cruz da Graciosa 

 

Fonte: PPZI Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

O plano integra um conjunto de intervenções e medidas de requalificação e reorganização da área de 
intervenção, propondo a reparcelamento do cadastro existente. Estas ações são essencialmente de dois 
tipos: 

▪ de carácter pontual, incidindo sobre o local concreto e limitado, como a construção de 
equipamentos; 

▪ de carácter geral, incidindo sobre toda a área de intervenção, como a requalificação/criação de 
estruturas viárias ou indicações de reconversão de pavimentações ou iluminação pública. 

 

Nas fotografias aéreas apresentadas de seguida é possível ver-se a evolução dos terrenos abrangidos 
por este plano de pormenor (assinalado a vermelho nas fotografias). 

 

Figura 3.3_ Evolução da ocupação no espaço afeto ao PPZI (2006-2019) 

 

 

 

 

 

 

2006 2012 2019 

Fonte: PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa e Google Earth. 

 

Antes da entrada em vigor do PDM, em 2007, já estavam presentes as instalações da EDA (Eletricidade 
dos Açores), conforme se pode ver na fotografia correspondente a 2006. Entre 2006 e 2012 (poucos 
anos antes da entrada em vigor do PPZI, em 2015) só se verificam alterações fora do limite do plano de 
pormenor. Daqui se conclui que os terrenos afetos ao PPZI só terão sofrido algum tipo de alteração após 
a entrada em vigor do mesmo. 

A fotografia de 2019 torna claro que as intervenções e medidas propostas terão sido praticamente todas 
cumpridas, uma vez que se consegue perceber uma ocupação bastante elevada dentro dos limites do 
plano. 
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4. AVALIAÇÃO DO PDM  

4.1. Modelo de ordenamento 

O modelo de ordenamento no PDM em vigor apresenta uma estrutura de classificação e qualificação 
do solo de acordo com a legislação então vigente e que se sintetiza na tabela seguinte. 

 

Tabela 4.1_Alterações/atualizações do regulamento 

SOLO URBANO 

Espaços urbanos 

Espaços urbanizáveis 
Espaço urbanizável de expansão 

Espaço urbanizável de aptidão turística 

Espaços industriais 

SOLO RURAL 

Espaços de indústria extrativa 

Espaços agrícolas 
Espaço agrícola incluído na RAR 

Espaço agrícola não incluído na RAR 

Espaços florestais 
Espaço florestal de produção 

Espaço florestal de proteção 

Espaços naturais 

Espaços canais 
Espaço-canal de infraestruturas 

Espaço afeto a instalações de interesse público 

Fonte: Regulamento do PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

O solo classificado como rural corresponde a cerca de 90% do concelho. Nesta classe, a categoria mais 
expressiva é a dos espaços agrícolas, que abrange cerca de 63% do território, dois quais 26% está 
classificado como reserva agrícola regional. A restante área distribui-se de forma relativamente equitativa 
pelas subcategorias de espaços florestais e espaços naturais, que corresponde a cerca de 14% e 13% 
do território concelhio respetivamente. Genericamente os espaços naturais correspondem ao 
monumento regional da caldeira da ilha Graciosa, (Decreto Legislativo Regional n.º 24/2004/A, de 14 de 
julho) e pela orla marítima (faixa de proteção da zona litoral, faixa de proteção de arribas e falésias, 
praias, leito dos cursos de água, e pelas áreas da rede Natura 2000). 

Os espaços urbanos e urbanizáveis totalizam 637,7ha, correspondendo a 10,3% da área do município, 
dos quais apenas 0,13% corresponde a espaços industriais. A subcategoria espaços urbanizáveis, em 
conjunto, correspondem a cerca de 1,67% do território municipal, dos quais a maior percentagem é afeta 
à expansão dos núcleos urbanos (1,61%) e apenas 0,06% destinada a espaço urbanizáveis de aptidão 
turística, veja-se figura seguinte 

De referir que no modelo de ordenamento a categoria de espaços urbanizáveis de expansão são contíguos aos espaços urbanos, 

com maior expressão junto à Vila de Santa Cruz, onde também se verifica uma presença mais expressiva dos espaços urbanos. 
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Figura 4.1_Distribuição territorial das categorias de uso do solo 

 

 

 

 

Fonte: Planta de Ordenamento PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

De acordo com o modelo de ordenamento a categoria de espaços urbanizáveis de expansão são 
contíguos aos espaços urbanos, com maior expressão junto à Vila de Santa Cruz, onde também se 
verifica uma presença mais expressiva dos espaços urbanos. 

Em termos de avaliação do modelo de ordenamento do PDM de Santa Cruz da Graciosa, procedeu-se à 
aferição do nível de ocupação efetiva das áreas do solo urbano e urbanizado com recurso à Carta de 
Ocupação do Solo (COS) de 2018. Com efeito, da comparação da categoria da COS “territórios 
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artificializados”10 com os perímetros urbanos e, em especial, com as áreas urbanizadas e urbanizáveis, 
foi possível concluir: 

▪ A área total das categorias da classe territórios artificializados da COS.A 2018 que se encontra 
coincidente com as categorias selecionadas do solo urbano é aproximadamente 282ha, o que 
equivale a cerca de 43% do solo urbano delimitado no PDM;  

▪ Os espaços urbanos apresentam um nível de ocupação global da ordem dos 46% (praticamente 
243 ha preenchidos dos 534 ha definidos no PDM), enquanto os espaços urbanizáveis 
encontram-se ocupados em cerca de 23% da sua área (24 ha preenchidos dos 103 ha definidos 
no PDM); 

▪ Nos espaços urbanos, a freguesia de Santa Cruz destaca-se como sendo a que apresenta maior 
nível de ocupação (52,56%), seguida da freguesia da São Mateus com um nível de ocupação de 
cerca de 48%. Com níveis de ocupação semelhantes, entre os 40% e os 42% (aproximadamente) 
encontram-se as freguesias Guadalupe e Luz, respetivamente; 

▪ Nos espaços urbanizáveis destaca-se a freguesia de Santa Cruz com praticamente 29% de 
ocupação. As restantes apresentam valores mais baixos, não ultrapassando os 18%: Luz 
(17,46%), São Mateus (11,57%) e Guadalupe (9,81%); 

▪ Os espaços industriais, com a representatividade mais baixa dentro do solo urbano definido no 
PDM (3,8%), são também a que apresentam menor área coincidente com a COS.A, apenas 
14ha, mas, no entanto, são os que têm maior taxa de ocupação, de cerca de 57%. 

▪ Os espaços industriais encontram-se identificados apenas na freguesia de Santa Cruz, 
correspondendo à Zona Industrial de Santa Cruz da Graciosa e com um nível de ocupação de 
30%. Já os espaços de indústria extrativa surgem nas freguesias de Santa Cruz (28,24%) e São 
Mateus (96,19%). 

Figura 4.2_ Níveis de ocupação do solo urbano, por freguesia e categoria 

 

Fonte: PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

 

 

 

 

 

10 Inclui tecido urbano contínuo, tecido urbano descontínuo, indústria, comércio e equipamentos gerais, redes viárias e ferroviárias e espaços associados, áreas portuárias, 
aeroportos e aeródromos, áreas de extração de massas minerais, áreas de gestão de resíduos, áreas em construção, espaços verdes urbanos e equipamentos desportivos, 
culturais, turísticos e de lazer e zonas históricas. 
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Figura 4.3_ Áreas efetivamente ocupadas do solo urbano (informação vetorial 

 

Fonte: COS 2018 e Planta de Ordenamento PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

Pode então dizer-se que, dos 663 ha inicialmente identificados no PDM, aproximadamente 381 (57%) 
ficaram por concretizar, uma vez que, como já foi referido, apenas 282ha (43%) são coincidentes com a 
COS.A 2018. 

Esta discrepância decorre também da aplicação de critérios diferentes na construção de ambos os 
trabalhos (PDM e COS.A), conforme se pode verificar na figura seguinte, mas também numa efetiva não 
ocupação destes espaços. 
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Figura 4.4_ Áreas efetivamente ocupadas do solo urbano (informação vetorial) 

 

 Territórios Artificializados da COS.A 2018      Solo Urbano do PDM 

Fonte: COS 2018, Planta de Ordenamento PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa e Basemap ESRI 

 

A delimitação das categorias foi realizada à luz do quadro legal em vigor à data de elaboração do PDM, 
quadro este que sofreu, entretanto, profundas alterações. As alterações mais relevantes para este efeito 
correspondem aos critérios de classificação e qualificação do solo, entretanto revistos, salientando-se os 
relativos à delimitação do solo urbano que passaram a não incluir solos urbanizáveis ou de urbanização 
programada. Neste contexto, a revisão do PDM de Santa Cruz da Graciosa implicará uma reavaliação 
de todos os perímetros urbanos, nomeadamente com a integração em solo rústico de maioria dos 
espaços qualificados como de urbanização a programar que não se encontrem efetivamente urbanizados 
ou comprometidos. Tal redução dos perímetros urbanos, que poderá ser relevante, deverá ter em 
consideração as condições de colmatação das áreas consolidadas, a concretização de compromissos 
urbanísticos, bem como as dinâmicas de procura e oferta de solo urbano em cada aglomerado urbano. 

No que se refere aos usos do solo rural verifica-se que os espaços agrícolas, florestais e naturais 
delimitados como solo rural no PDM em vigor correspondem efetiva a usos do solo afetos à agricultura, 
pastagens, florestas e outros espaços naturais verificando-se, contudo, existem áreas atualmente afetas 
ao uso agrícola localizadas em áreas classificadas como solo urbano no atual PDM. 

 

 

 

 

Freguesia de Guadalupe Freguesia da Luz 

  

Freguesia de São Mateus Freguesia de Santa Cruz 
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Figura 4.5_ Comparação entre o uso atual do solo e o ordenamento do PDM 

 

Fonte: COS 2018 e Planta de Ordenamento PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

Na auscultação às juntas de freguesias ao inquérito foram identificados alguns problemas ou acertos ao 
nível do modelo de ordenamento vigente. No que respeita a questões relacionadas com a Planta de 
Ordenamento do PDM em vigor, surgiram referências a: (i) correção de linhas de águas inexistentes na 
planta de ordenamento e condicionantes (freguesia de Guadalupe); ii) alargamento do perímetro agrícola 
(freguesia São Mateus); iii) inclusão/ identificação de equipamento coletivos existentes, por exemple 
campo de jogo e cemitério (freguesia de Guadalupe); (iv) delimitação de novas áreas urbanas (Esperança 
Velha, Folga,) – freguesias de de Guadalupe e Luz; (v) expansão/ ajustamento das áreas urbanas (todas 
as freguesias). 

Relativamente à delimitação dos perímetros urbanos, todas as freguesias fazem propostas de pequenas 
alterações quer em termos de delimitação quer em termos de parâmetros urbanísticos propostos, por 
exemplo a freguesia de Santa Cruz da Graciosa considera que os índices urbanísticos propostos para o 
centro histórico devem ser alterados de forma incentivar a reabilitação. Duas freguesias salientam ainda 
a necessidade de aumentar os espaços industriais (Santa cruz da graciosa e São Mateus). 

As juntas de freguesia identificaram, ainda, outras debilidades em domínios específicos como as 
infraestruturas, as acessibilidades, os equipamentos coletivos e os espaços de lazer. Neste domínio, o 
setor mais apontado foi o das acessibilidades, sendo que todas as situações identificadas neste domínio 
se enquadram na temática das acessibilidades. Neste domínio, são identificadas por todas as freguesias 
obras de manutenção e requalificação de algumas vias existentes bem como necessidade de novas 
ligações viárias e de parques de estacionamento. No domínio dos equipamentos coletivos, todas as 



RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA 

 

 

 

 29 

freguesias identificam necessidades que não significam necessariamente uma incompatibilidade com o 
PDM, sendo que se referem à proposta de novos equipamentos do PDM. As necessidades identificadas 
pelas freguesias abrangem, sobretudo, equipamentos de cariz social (destinados à população idosa na 
maioria dos casos) mas também pavilhões polivalentes (de serviços ou desportivos). Além destes, são 
identificadas necessidades de intervenção trilhos, canadas, bem como em zonas balneares e outros 
espaços públicos, como jardins, ou ainda na necessidade de ampliação do cemitério. 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas, pelo PDM em vigor, no 
concelho, constam da tabela seguinte. No âmbito da revisão do PDM, a lista e cobertura territorial das 
diversas condicionantes serão atualizadas com base em informação mais recente e os respetivos 
enquadramentos legais.  

Tabela 4.2_Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Património 
natural 

Domínio hídrico Leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem 
flutuáveis 

Leitos e margens das águas do mar 

Lagoas e respetivas margens 

Reservas hídricas Lagoas e respetivas bacias hidrográficas 

Nascentes e zonas envolventes 

Exploração de inertes 

Reserva Agrícola Regional 

Reserva Ecológica Regional proposta 

Perímetro florestal 

Zonas de proteção especial Ilhéu de Baixo 

Restinga 

Ilhéu da Praia 

Sítios de importância comunitária Ilhéu de Baixo 

Restinga 

Ponta Branca 

Monumento natural regional da caldeira da ilha Graciosa 

Património 
arquitetónico 

Conjunto de interesse público 

Imóveis de interesse público 

Imóveis de interesse municipal 

Infraestruturas Rodoviárias 

Elétricas 

Saneamento básico 

Portuárias 

Equipamentos e 
outras servidões 

Aeródromo da ilha Graciosa 

Edifícios escolares 

Sinalização marítima 

Cartografia e 
planeamento 

Marcos geodésicos 

Fonte: Regulamento do PDM Santa Cruz da Graciosa, CM Santa Cruz da Graciosa 

 

No que respeita a questões relacionadas com a Planta de Condicionantes do PDM em vigor, no inquérito 
realizado às Juntas de Freguesia surgiram referências à necessidade de atualização das seguintes 
condicionantes: 

i. Leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis (Guadalupe); 

ii. Infraestruturas rodoviárias (Guadalupe, São Mateus, Luz, Santa Cruz); 

iii. Infraestruturas de saneamento básico (Guadalupe). 
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4.2. Regulamento 

O regulamento do PDM de Santa Cruz da Graciosa apresenta uma estrutura desatualizada, o que se 
justifica com o facto de ser um PDM de primeira geração, tendo um conjunto inicial de artigos de exceção 
ao próprio regulamento e posteriormente tendo sido objeto de uma alteração a qual introduz a atualização 
dos indicadores e parâmetros urbanísticos. Apesar disso é uma estrutura funcional, simples e de 
interpretação linear associando os regimes de uso e edificabilidade específicos associados a cada 
categoria ou subcategoria de uso do solo, agrupados nos respetivos artigos.  

A revisão do PDM de Santa Cruz constitui uma oportunidade para, entre outras correções decorrentes 
da adequação a planos/programas ou legislação superveniente, atualizar aquele que é o principal 
instrumento de suporte à gestão urbanística no concelho. Nesse sentido, importa efetuar um balanço das 
principais debilidades do regulamento e corrigi-las com base na experiência que resulta de mais de uma 
década de aplicação do mesmo. 

Deste modo, identifica-se seguidamente o âmbito das alterações de que o regulamento carece, sem 
prejuízo de outras que possam vir a ser identificadas no decurso da revisão do PDM: 

▪ Adaptação a planos e programas com os quais o PDM se deve compatibilizar; 

▪ Adequação a legislação setorial posterior à entrada em vigor do PDM (turismo, reserva ecológica, 
indústria, ruído, etc.); 

▪ Atualização aos conceitos e nomenclatura de classificação e qualificação do solo e legislação 
geral em matéria de ordenamento do território; 

▪ Atualização das servidões administrativas e servidões de utilidade pública e outros regimes 
específicos publicados desde a entrada em vigor do PDM; 

▪ Atualização de acordo com as alterações de que o PDM foi objeto; 

▪ Eliminação de artigos relativos aos espaços de urbanizáveis de expansão e de aptidão turística; 

▪ Incorporação de normas associadas à integração de cartografia de risco na planta de 
ordenamento; 

▪ Revisão da nomenclatura das categorias de uso do solo á legislação em vigor. 

▪ Revisão dos parâmetros de edificabilidade nos espaços florestais e agrícolas; 

▪ Revisão total das opções relativas às UOPG; 

▪ Eliminação de remissões para diplomas específicos, alguns dos quais já revogados; 

No âmbito da auscultação efetuada às Juntas de Freguesia, em matéria de regulamentação do PDM, e 
no que respeita às expectativas que tenham vindo a ser manifestadas pela população, todas se referem 
ao aumento dos índices de construção no solo urbano e aumento dos espaços verdes em perímetro 
urbano, bem como ao aumento dos perímetros urbanos (exceção da Luz).  

Na tabela seguinte identificam um conjunto de alterações e atualizações propostas pelos serviços 
técnicos do município para a revisão do PDM. 

Tabela 4.3_Alterações/atualizações do regulamento 

Identificação do âmbito da alteração 

Aferir com maior rigor os limites do espaço urbano existente (presentemente definido em geral por 50 ml ao eixo das vias), que 

garanta a integral inclusão do edificado pré-existente, inclusive fazendo-os corresponder sempre que possível aos reais limites 

dos prédios urbanos. 

Efetuar o levantamento integral de todos as operações de loteamento efetivas e comtemplar essas superfícies de solo (próprias 

do perímetro urbano) na revisão do plano. 

Promover a requalificação, reabilitação, e reorganização dos aglomerados urbanos existentes, revitalizando os principais 

centros dessas localidades. 

Promover a captação e instalação de novas atividades económicas qualificadas, no domínio das indústrias, comércio, serviços e 

agricultura, indutoras de criação de riqueza e de novas oportunidades de emprego qualificado e sustentável. 

Aprofundar o desenvolvimento equilibrado, a requalificação e valorização dos aglomerados rurais, fortalecendo a sua integração 

na rede urbana estruturadora da organização territorial. 
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Identificação do âmbito da alteração 

Numa estratégia de acautelar, preservar e valorizar o património e a identidade local, ponderar medidas preventivas de 

salvaguarda de pequenos aglomerados rurais de interesse arquitetónico que reforcem o princípio do ponto 4 do artigo 4.º do 

RPDM. Tais medidas (em compatibilidade com os pontos 3, 4 e 5 desta proposta) visam também potencializar o setor turístico e 

a economia local. 

Salvaguardar da expansão urbanística os solos agrícolas afetos ou com grande aptidão para a produção vitivinícola, hortícola e 

frutícola, promovendo uma política de solos que incentive a retoma e o desenvolvimento sustentado dessas atividades. 

Aferir os perímetros (limites) nos dois maiores aglomerados urbanos, designadamente os núcleos mais consolidados da Vila de 

Santa Cruz e São Mateus (onde o tecido e malha urbana são diferenciados do restante espaço urbano da ilha), no sentido que 

adequar e flexibilizar os parâmetros urbanísticos em vigor, enquanto não forem elaborados os planos de pormenor. 

Rever, atualizar e compatibilizar o PDM com a cartografia do Sistema Regional de Informação sobre a Água (SRIA), todas as 

linhas de água existentes, assim como clarificar todos os perímetros de proteção de captação de águas. 

Atualizar ou corrigir as redes de estradas e caminhos existentes, assim como contemplar a possibilidade /estudo de novas vias, 

apropriando as classes de espaços envolventes ás mesmas, de forma a garantir uma expansão e crescimento sustentado. 

Compatibilizar o PDM com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Ilha Graciosa (POOC Graciosa) e atual Carta de 

Reserva Agrícola Regional (ilha Graciosa) ou outros planos especiais que visem a gestão do território. 

Desenvolver uma gestão sustentável e integrada dos recursos naturais, promovendo a sua exploração racional, a eficiência 

energética, a proteção do solo, dos recursos hídricos e geológicos, as energias alternativas, a utilização de recursos renováveis 

e a valorização e reutilização de resíduos. 

Considerar e promover o licenciamento (legalização) de estabelecimentos pré-existentes anteriores à data de entrada em vigor 

do PDM, afetos à atividade industrial que sejam integrados como tipo 3 e que tenham cabimento localizar-se fora da Zona 

Industrial. 

Considerar e clarificar em regulamento a possibilidade de legalizar edificações no espaço urbano, comprovadamente efetuadas 

antes da entrada em vigor do PDM, nos casos onde se constate terem sido ultrapassados os atuais parâmetros máximos 

admissíveis, e desde que cumpram com as restantes normas de construção e de direito do urbanismo. 

 

4.3. Opções de execução 

O PDM de Santa Cruz da Graciosa definiu 5 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), 
correspondentes a polígonos territoriais dotados de um programa operacional que promove a 
concretização do PDM o qual estabelece diretrizes de concretização da disciplina decorrente do 
planeamento urbanístico vigente e de medidas e ações destinadas a operacionalizar a execução daquele 
e da programação estratégica referida no artigo anterior nomeadamente no que respeita a: 

▪ Objetivos e programa de intervenção; 

▪ Parâmetros urbanísticos e diretivas de conformação do desenho urbano; 

▪ Formas de execução, com a definição dos instrumentos de programação operacional a utilizar 
ou aplicar, e programação temporal. 

Na Planta de Ordenamento do PDM em vigor são delimitadas cinco Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão (UOPG), duas das quais (Santa Cruz da Graciosa e Carapacho) decorrem de 
orientações do POOC da Ilha Graciosa que as definiu como “áreas de projeto”. Estas UOPG deverão ser 
concretizadas através de plano de pormenor: 

▪ UOPG 01 – Plano de Pormenor da Barra; 

▪ UOPG 02 – Plano de Pormenor do Carapacho; 

▪ UOPG 03 – Plano de Pormenor da Baía do Filipe; 

▪ UOPG PPS - Plano de Pormenor de Salvaguarda de Santa Cruz da Graciosa; 

▪ UOPG 04 – Plano de Pormenor do Pico Machado. 

O regulamento do PDM define para as UOPG referidas os seguintes objetivos gerais: 

▪ Definir as condições de uso e volume de todas as construções existentes, a projetar e a demolir; 

▪ Promover a requalificação do espaço público, a implantação dos equipamentos, o traçado das 
infraestruturas, o ordenamento do tráfego e estacionamento. 
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Das cinco UOPG delimitadas na Planta de Ordenamento, foi executada apenas a UOPG04. As UOPG 
constituem, assim, áreas de intervenção que são objeto de instrumentos que desenvolvam e concretizem 
os objetivos e termos de referência, de modo a promover a sua coerência espacial e funcional. Algumas 
abrangem apenas partes de áreas urbanas – em especial as áreas que integram espaços consolidados 
ou a consolidar –, bem como espaços classificados no solo rural. 

No inquérito realizado às juntas de freguesias, foi pedido que indicassem quais as intenções ou projetos 
de investimento que têm previstos, bem como que acrescentassem outras notas que fossem relevantes. 
As respostas obtidas são apresentadas na tabela abaixo, sendo visível que a requalificação dos 
equipamentos coletivos ou das vias e espaço público são perspetivas comuns a todas. É também 
transversal a questão do turismo, pela intenção de construção de novos alojamentos ou pela promoção 
de atividades que sejam atrativas ou promotoras da região (trilhos e rotas, “Loja Açores” – Guadalupe, 
termalismo – Luz), sendo de assinalar a proposta da freguesia de São Mateus da criação de um plano 
de ordenamento turístico. 

Tabela 4.4_Respostas das juntas de freguesias às questões 6 e 7 dos inquéritos (ver ANEXO) 

Junta de 

Freguesia 

Que intenções ou projetos de investimento com 

dimensão relevante estão previstos para a freguesia? 
Outras notas complementares 

Guadalupe Rede viária • - • Criação de uma “Loja Açores” na ilha, 

de forma a promover os produtos 

regionais açorianos 
Equipamentos • Reabilitação do sintético do campo 

desportivo; 

• Trilho “Arquitetura da Água” 

Infraestruturas • Rede de abastecimento de água da 

freguesia e de parte da freguesia de 

Santa Cruz – Rede do reservatório do 

Tanque (Projeto cofinanciado pelo 

Açores2020); 

• Reabilitação do teto da Casa do Povo; 

• Criação de parque de estacionamento de 

apoio à Casa do Povo, campo de jogos 

de e junta de freguesia 

Atividades 

económicas 

• Renovação do restaurante “Quinta das 

Grotas”; 

• Projetos de alojamento local 

Luz Rede viária • Remodelação da zona do Largo 1º de 

Dezembro, no centro da freguesia; 

• Reabilitação da Canada da Emília, 

Canada da Inês e Canada dos Amarelos 

• Criação de um programa de apoio à 

reabilitação tradicional dos moinhos de 

vento existentes; 

• Criação da Rota dos Moinhos, 

potenciada pela existência de unidades 

locais de alojamento e de particulares, 

associadas ao moinho tradicional 

Equipamentos • Ecoponto no Caminho da Folga; 

• Núcleo museológico da Folga, atendendo 

ao passado histórico da zona, 

vocacionada para a pesca, sendo 

importante compreender o contexto 

histórico-cultural 

Atividades 

económicas 

• Incentivo à prática do termalismo; 

• Turismo associado ao termalismo e bem-

estar; 

• Abertura de unidades hoteleiras na zona 

do Carapacho (hotel, turismo rural ou 

alojamento local) 

São 

Mateus 

Rede viária • Pavimentação das duas estradas 

Quitadouro 

• É importante a implementação de 

novas atividades para a criação de 

emprego, para a fixação de jovens e 

criação de postos de trabalho de valor 

acrescentado, nomeadamente com a 

criação de cowork, incubadora de 

empresas e uma transição digital de 

forma a possibilitar a criação de 

teletrabalho para vencer a condição 

geográfica da ilha; 

• Criação de um entreposto frigorífico 

para o embalamento do pescado é 

imprescindível para acrescentar valor à 

fileira, atendendo que no futuro próximo 

Equipamentos • Gare marítima 

Infraestruturas • Rede de fibra ótica 

Atividades 

económicas 

• Armazéns/transitários junto ao porto 

comercial 

Outras • - 
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Junta de 

Freguesia 

Que intenções ou projetos de investimento com 

dimensão relevante estão previstos para a freguesia? 
Outras notas complementares 

o pescado selvagem será sem dúvida 

uma importante fonte de riqueza; 

• Nesta revisão é importante assinalar 

um plano de ordenamento turístico 

exaustivo de modo a salvaguardar as 

potencialidades da ilha; 

• De modo a tornar esta importante 

ferramenta acessível a todos é 

imprescindível a criação de plataforma 

online tipo GIS com o máximo de 

informação relativa ao ordenamento do 

território pois daí advêm as fortes 

possibilidades de investimento 

Santa Cruz 

da 

Graciosa 

Rede viária Alargamento da ligação Canada da Rosa - 

Santo Amaro e retificação da saída na rua 

Eng. Rodrigues Miranda, permitindo desta 

forma a circulação de veículos pesados, 

libertando o centro histórico de referida 

circulação; 

Criação de uma nova estrada de ligação 

entre a Rua Eng. Rodrigues Miranda e o 

Caminho do Rebentão, possibilitando a 

urbanização da envolvente. Esta zona está 

classificada como “Espaços agrícolas 

incluídos na RAR”, o que impossibilita a 

construção. Recomendamos que seja 

alterado a sua tipologia, tendo em conta o 

desenvolvimento habitacional; 

Criação de um plano de pormenor para a 

zona Degredo-Barra, tendo em conta o 

percurso urbano-marítimo interpretativo 

entre os Fortes e o Parque da Pesqueira, 

criando condições sustentáveis de 

equilíbrio entre habitação e espaços verdes 

públicos; 

Incluir no futuro PDM a área em frente à 

Zona Industrial, de forma a prever a futura 

ampliação do mesmo; 

Criação de uma nova estrada de ligação 

entre a Rua Infante D. Henrique e a Barra, 

potenciando uma nova área de 

urbanização; 

Alargamento do Caminho do Sumidouro, 

permitindo um aumento da qualidade de 

vida aos habitantes e aos agricultores e 

facilitando o acesso ao aeródromo da ilha 

 

Equipamentos Intenção de construção de dois hosteis de 

iniciativa privada; 

Sugestão de construção de piscina 

coberta, potenciando o tecido económico 

da freguesia e da ilha 

Infraestruturas Marina da Barra 

Outras Rota das Vinhas; 

Percurso urbano-marítimo interpretativo 

entre os Fortes; 

Parque da Pesqueira 
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5. DESAFIOS DA REVISÃO DO PDM DE SANTA CRUZ 

O PDM de Santa Cruz foi desenvolvido ao abrigo do Decreto Legislativo Regional nº 14/2000/A, de 23 
de maio, diploma que adaptou à Região Autónoma dos Açores o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 
Setembro, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (aquele diploma foi alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional nº 11/2002/A, de 11 de abril, republicado pelo Decreto Legislativo Regional 
nº 38/2002/A, de 3 de dezembro, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional nº 24/2003/A de 12 de 
maio). 

O enquadramento normativo da revisão do PDM de Santa Cruz será outro. Por um lado, o Decreto 
Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, define o regime de coordenação dos âmbitos do 
sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, acompanhamento, 
aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial na Região Autónoma dos 
Açores (RJIGT-A). Por outro lado, há que considerar a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece 
as Bases Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBSOTU), e a 
subsequente regulamentação através do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o novo regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional (RJIGT).  

Considerando que a Região ainda não procedeu à adaptação do RJIGT, o RJIGT-A mantem-se vigente 
em tudo o que não contrarie os referidos diplomas nacionais. Neste contexto, e no que à revisão dos 
PDM diz respeito, há a salientar as seguintes alterações resultantes deste enquadramento legal face 
ao PDM em vigor: 

▪ Nomenclatura da classificação e qualificação do solo – renomeação do solo rural para solo 
rústico e adoção das classes definidas no PROTA (recorrendo ao RJIGT-A e ao Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto); 

▪ Qualificação do solo urbano – reclassificação como rústicos dos solos cuja urbanização é 
possível programar, exceto nos casos devidamente fundamentados em função do nível de 
urbanização ou compromisso; 

▪ Conteúdo documental – cumprimento das peças escritas e desenhadas identificadas no 
RJIGT-A para além das definidas no RJIGT, nomeadamente, o Relatório Ambiental, o Plano de 
Financiamento e Sustentabilidade Económica e Financeira e os Indicadores de Avaliação. 

A alteração do quadro legal acima referida impõe um prazo para a adequação dos planos territoriais às 
novas regras relativas à classificação do solo. Tal alteração justifica uma profunda revisão do modelo 
de ordenamento do concelho através da “reconsideração e reapreciação global das opções estratégicas 
do plano, dos princípios e objetivos do modelo territorial definido”. Por outro lado, o período de vigência 
de mais de uma década permitiu identificar ineficiências do PDM que se encontram identificadas no 
capítulo 4, e que importa corrigir. 

Para além dos desafios já referidos, há também a salientar os desafios decorrentes do enquadramento 
estratégico e de planeamento consubstanciado nos instrumentos mencionados no capítulo 3. 

Com efeito, os diversos instrumentos de natureza setorial bem como os planos especiais de 
ordenamento do território que foram aprovados após a entrada em vigor do PDM, exigem uma 
ponderação do modelo de ordenamento municipal e a procura de soluções que sejam consentâneas 
com os regimes de salvaguardar e proteção de valores naturais estabelecidos dos planos de 
ordenamento da orla costeira, bem como no regulamento do Parque Natural da Ilha Graciosa. 

Por outro lado, dos planos setoriais de âmbito regional vigentes, salienta-se o PROTA, cujas opções 
têm grande impacto na redefinição do modelo de ordenamento do PDM, designadamente ao nível da 
qualificação do solo urbano, bem como os planos que definem condicionamentos à ocupação do solo 
associados a riscos naturais, designadamente o Plano de Gestão de Riscos de Inundações e o 
Programa Regional para as Alterações Climáticas, cuja cartografia de riscos deverá ser incorporada no 
PDM. 
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A revisão do PDM da Graciosa, ainda, como desafio reforçar a competitividade do concelho em matéria 
de atração de residentes e de empresas, o que envolve, entre outros aspetos, a valorização do território 
e a sua modernização optando-se por um modelo que seja diferenciador e único no contexto da região 
e que possa aumentar a sua atratividade e multifuncionalidade. No quadro da atratividade de residentes, 
a política de habitação municipal deve constituir, também, um eixo de intervenção do município 
traduzível no modelo de ordenamento e opções regulamentares. 

A regulação da oferta de espaços para atividades económicas (indústria, armazenagem, comércio e 
serviços) e para o desenvolvimento turístico, tirando partido da sua posição geográfica e proximidade à 
ilha Terceira, constitui um desafio a que modelo de ordenamento do PDM não pode ser alheio. 

Considerando o exposto nos capítulos anteriores, propõe-se um ajustamento aos objetivos do PDM em 
vigor com base nos seguintes critérios: 

▪ Focagem em matérias que são centrais do âmbito e conteúdo material de um PDM; 

▪ Integração de problemáticas emergentes que devem ter tratamento adequado nos instrumentos 
de gestão territorial; 

▪ Atualização em função dos desafios que se colocam à gestão do território. 

Neste contexto, são propostos os seguintes objetivos para a revisão do PDM de Santa Cruz: 

1. Consolidar o papel de Santa Cruz da Graciosa como principal polo aglutinador e dinamizador 
do concelho; 

2. Ajustar o modelo de ordenamento considerando as opções da política de habitação regional e 
municipal, bem como a aposta num modelo turístico referenciado os ativos patrimoniais 
mantendo a aposta na reabilitação e revitalização urbanas e a proteção do património edificado; 

3. Criar condições de suporte à dinamização da base económica, através da afinação das normas 
de uso e de edificabilidade ajustadas aos diferentes setores e promover a requalificação dos 
espaços industriais e empresariais existentes; 

4. Valorizar os recursos naturais e a paisagem e minimizar as situações de risco de pessoas e 
bens; 

5. Requalificar as paisagens culturais como valor identitário e ativo económico 

6. Salvaguardar a ocupação e transformação do solo da envolvente próxima das infraestruturas 
aeroportuárias, tendo em vista a sua possível ampliação. 

7. Promover a atualização do instrumento de gestão territorial, garantindo a sua articulação e 
compatibilização com os programas e planos aplicáveis no concelho, especialmente os de 
natureza setorial e especial. 
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Auscultação das Juntas de Freguesia – São Mateus 
 
 

 

O presente documento visa recolher informação junto das Juntas de Freguesia do concelho de Santa 
Cruz da Graciosa considerada fundamental para a conclusão do Relatório sobre o Estado do 
Ordenamento do Território (REOT). 
 

O REOT tem por objetivo efetuar o balanço da execução do Plano Diretor Municipal (PDM) de Santa 

Cruz da Graciosa, em vigor desde 2007, bem como os níveis de coordenação interna e externa. Nos 

termos da legislação em vigor, os REOT são de elaboração obrigatória para fundamentar a decisão de 

revisão de um PDM. O REOT é submetido à aprovação da assembleia municipal e a um período de 

discussão pública não inferior a 30 dias. 
 

Neste contexto, solicita-se ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia que responda às questões colocadas 
de seguida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 

 
 

1. Quais as regras do regulamento do PDM que considera serem pouco adequadas ao território da 
sua freguesia? 

Tendo em conta a dimenção das propriedades, caracteristicas, dencidade populacional, é importante 
__________________________________________________________________________________ 

rever os indíces de construção, no sentido de possibilitar o aumento do indíce de construção 
__________________________________________________________________________________ 

nas areas urbanas, e tambem nas áreas de expanção urbana 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

2. Na sua opinião e com base no que os habitantes da sua freguesia lhe têm transmitido, a planta 
de ordenamento do PDM deveria ser alterada? Especifique onde, assinalando no mapa seguinte. 
Especifique, também, porque considera que essas alterações devem ocorrer.  

estabelecer um perimetro urbano desde o largo P. DR Manuel Rocha até ao largo da grota Grande 
__________________________________________________________________________________  
Chafariz dos fenais apenas a sul da estrada Regional nº1 de 2ª. uma vez que na realidade ja tem as 

__________________________________________________________________________________ 
caracteristicas urbanas. 

__________________________________________________________________________________ 
defenir junto ao porto comercial ao longo da rua do ilheu um espaço para comercio e pequena industria 
possibilitando uma area de implantação superior aos duzentos metros quadrados. 
__________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

comercio/industria 
 
 
 

 

zona urbana 
 
 
 
 

 

alargar perimetro urbano 

na calçada, lado sul 
 

incluir no perimetro 

agricola  
alargar perimetro urbano 

caminho das furnas 

 atenção ao limite de freguesia 
 o cartografico diferente 

2 do limite no terreno 
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3. O PDM permite acolher a maioria das intenções de construção que se verificam na sua 
freguesia? Se não, que tipo de construções e em que zonas da freguesia não foram acolhidas? 

com a introdução das alterações enunciadas no documento o pdm será um documento adequado 
__________________________________________________________________________________ 

as necessidades da freguesia. 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

4. Quais são os principais problemas/debilidades que a sua freguesia apresenta nos seguintes 
temas ou noutros? 

 
cobertura total da freguesia pela rede de fibra] telecomunicações Infraestruturas 

__________________________________________________________________  
pavimentação do caminho velho fenais, caminho velho quitadoro, rede de esgotos e aguas pluviais 

Acessibilidades __________________________________________________________________ 
rua do mar  

falta de instalações desportivas, requalificação de equipamentos escolares 
Equipamentos coletivos ___________________________________________________________  

melhorar as condições da zona balnear /nomeadamente na zona da rampa } construção parque infantil 
Espaços de lazer _________________________________________________________________ 

alteração da localização da balança de pesagem de gado, 
Outros _________________________________________________________________________ 

entreposto frigorifico 
_______________________________________________________________________________ 
Gar Maritima requalificação do cais da negra e afetação a recreio nautico 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

5. Quais são as expectativas da população da sua freguesia relativamente a uma revisão do PDM? 

 Aumento dos perímetros urbanos 
  

Redução dos perímetros urbanos 

Vila da Praia Centro\ F Mato  
Aumento dos índices de construção em ___________________________ (identificar local) 

 

 Aumento dos espaços verdes (dentro dos perímetros urbanos)  
 

Aumento de áreas para indústria  
aumento do perimetro agrário  

Alteração de condicionantes/restrições ao uso do solo. Quais? _________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Outras ___________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
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6. Que intenções ou projetos de investimento com dimensão relevante estão previstos para a sua 
freguesia, nos seguintes domínios? 

pavimentação das duas estradas quitadouro 
Rede viária ______________________________________________________________________ 

Gar Maritima 
Equipamentos ___________________________________________________________________ 

rede de fibra otica 
Infraestruturas ___________________________________________________________________ 

armazens \transitarios junto ao porto comercial 
Atividades económicas _____________________________________________________________ 

 

Outras __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

7. Outras notas complementares que queira acrescentar: 
É importante a implementação de novas atividades para a criação de emprego, para a fixação 
__________________________________________________________________________________ 
de jovens e criação de postos de trabalho de valor acrescentado nomeadamente com a criação 
__________________________________________________________________________________ 

de co work, incobadora de empresas, e uma transição digital de forma a possibilitar a criação 
__________________________________________________________________________________ 

de tele trabalho de forma a vençer a condição geografica da ilha 
__________________________________________________________________________________ 

a criação de um entreposto frigorifico para o embalamento do pescado é imprescindivel para 
__________________________________________________________________________________ 

acrescentar valor à fileira, atendendo que no futuro proximo o pescado selvagem será sem duvida 
__________________________________________________________________________________  
uma importante fonte de riqueza 
 

-Nesta revisão é importante assinalar um plano de ordenamento turístico exaustivo de modo a 

salvaguarda as potencialidades da ilha 

 
Por ultimo e de modo a tornar esta importante ferramenta acessivel a todos é imprescindivel a criação de 
plataforma on line tipo GIS com o maximo de informação relativa ao ordenamento do território pois dai 
advem as fortes possibilidades de investimento. 
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