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Resolução do Conselho de Ministros n.o 126/2001

O Plano Regional de Ordenamento do Território para
o Algarve (PROT-Algarve), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.o 11/91, de 21 de Março, constituiu um
importante instrumento de ordenamento do território,
concebido para procurar inverter as tendências de uma
gestão territorial verdadeiramente ameaçadora não ape-
nas dos valores ambientais do Algarve mas também do
seu próprio futuro económico.

Decorridos cerca de 10 anos, impõe-se proceder à
revisão daquele Plano, de acordo com a lei de bases
da política de ordenamento do território e urbanismo,
Lei n.o 48/98, de 11 de Agosto, e do novo regime jurídico
dos instrumentos de gestão territorial, constante do
Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro.

A revisão do PROT-Algarve deve assentar, por um
lado, nos resultados da avaliação já efectuada — e
que importa aprofundar — sobre a experiência de
aplicação do Plano e, por outro, nas perspectivas de
evolução futura da região e consequentes dinâmicas
territoriais. Em especial, a revisão do PROT-Algarve
implica uma reflexão sobre os termos da concreti-
zação de um desenvolvimento verdadeiramente sus-
tentável, onde o desejável dinamismo dos diferentes
sectores de actividade económica, em particular o
do turismo, se articule com a salvaguarda dos valores
ambientais e culturais e com uma cuidada gestão ter-
ritorial, por forma a alcançar um desenvolvimento
com qualidade.

As novas orientações em matéria de ambiente e de
ordenamento de território, decorrentes do quadro legis-

lativo entretanto implementado e do conjunto de ins-
trumentos disponíveis ou em elaboração, designada-
mente as relativas à Rede Natura 2000, impõem a adop-
ção de estratégias para a região que enquadrem o pro-
cesso de desenvolvimento em termos que favoreçam a
desejada sustentabilidade. Cabe recordar que durante
este período foram concluídos os planos directores
municipais para a totalidade dos municípios da região
do Algarve, tendo o PROT-Algarve constituído um
documento de referência, orientação e enquadramento
regional, ao serviço do controlo urbanístico e da qua-
lificação ambiental.

De igual modo, diversos planos especiais de orde-
namento do território foram publicados e encontram-se
em vigor, como é o caso dos Planos de Ordenamento
da Orla Costeira de Sines-Burgau e de Burgau-Vila-
moura, ou encontram-se agora em revisão ou elabo-
ração, como é o caso do Plano de Ordenamento do
Parque Natural da Ria Formosa ou do Plano de Orde-
namento da Orla Costeira de Vilamoura-Vila Real de
Santo António.

Face à legislação entretanto publicada, constata-se
a necessidade de adequação formal e de conteúdo do
PROT-Algarve ao novo enquadramento jurídico, o que
justifica a necessidade de o novo PROT ser encarado
como um documento verdadeiramente estratégico para
a região.

A nova configuração do Plano deverá reforçar as com-
ponentes estratégicas do ponto de vista ambiental e de
sustentabilidade do desenvolvimento da actividade eco-
nómica, em termos regionais, em especial do turismo,
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com particular incidência nos aspectos de requalificação
urbanística e ambiental das áreas edificadas, dos equi-
pamentos, do património arquitectónico e arqueológico,
das infra-estruturas e da paisagem como elementos inte-
grados de intervenção neste território, com particular
incidência nas subunidades regionais e no litoral.

De acordo com o quadro legal em vigor, o processo
de revisão impõe, à luz do artigo 153.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, que os planos regionais
de ordenamento do território continuam em vigor até
à sua revisão obrigatória pelas direcções regionais do
ambiente e do ordenamento do território, devendo essa
revisão ocorrer nos três anos subsequentes à entrada
em vigor do referido diploma, ou seja, até 20 de Novem-
bro de 2002 no caso do PROT-Algarve.

Nos termos da lei, a partir daquela data, o PROT-
-Algarve deixará de vincular os particulares, manten-
do-se porém em vigor, com a consequente vinculação
das entidades públicas, até à respectiva revisão.

Foram ouvidas as Câmaras Municipais de Albufeira,
Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos,
Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alpor-
tel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo
António.

Considerando o disposto no artigo 55.o do Decre-
to-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro:

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar a proposta de revisão do Plano Regional

de Ordenamento do Território para o Algarve (PROT-
-Algarve), visando a prossecução dos seguintes objec-
tivos estratégicos:

a) Traduzir para o Algarve, no âmbito regional,
os grandes objectivos de desenvolvimento eco-
nómico e social definidos a nível nacional, ao
serviço da qualificação territorial e do desen-
volvimento sustentável;

b) Definir uma estratégia de atenuação das assi-
metrias de desenvolvimento intra-regionais,
contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida das populações, com particular incidência
nas redes de acessibilidades e transportes regio-
nais;

c) Definir estratégias adequadas à diversidade ter-
ritorial que ocorre na região através de pro-
postas diferenciadas que se adaptem à especi-
ficidade dos sítios, das áreas ou dos fenómenos
emergentes;

d) Articular, a nível regional, as diferentes políticas
de desenvolvimento sectorial com incidência
espacial, com destaque para as políticas do
turismo, da agricultura, das acessibilidades e
transportes, das cidades, da salvaguarda e valo-
rização do património arquitectónico e arqueo-
lógico e do ambiente;

e) Enquadrar a actividade turística como factor
central de desenvolvimento, associado à neces-
sária revitalização de outros sectores com menor
dinâmica de crescimento;

f) Articular o desenvolvimento urbano, habitacio-
nal e turístico, com a necessária protecção aos
sistemas ecológicos regionais, com especial inci-
dência nas áreas protegidas ou classificadas e
no litoral;

g) Definir e articular, a nível regional, as políticas
de protecção de áreas ecologicamente sensíveis,
bem como dos recursos naturais e culturais
indispensáveis à manutenção da identidade
regional;

h) Integrar as propostas decorrentes dos impera-
tivos de conservação da natureza e dos habitats
naturais, da fauna e da flora selvagens prote-
gidos, nos termos do Decreto-Lei n.o 140/99,
de 24 de Abril, que procedeu à transposição
para o direito interno das directivas relativas
à Rede Natura 2000;

i) Definir orientações estratégicas para o espaço
rural, integrando a protecção da natureza e da
paisagem e a revitalização económica e social
das áreas agro-florestais ou periféricas, dando
suporte à melhoria das condições de vida da
população;

j) Promover a integração e o controlo nas áreas
do interior, da serra e do barrocal, de fenómenos
de edificação dispersa, que configurem sistemas
urbanos geríveis e com impactes mínimos na
paisagem rural em que se inserem;

l) Integrar as orientações decorrentes dos estudos
e do relatório de avaliação do anterior PROT-
-Algarve, assim como as dos planos sectoriais
ou especiais entretanto elaborados;

m) Contribuir para a formulação da política nacio-
nal de ordenamento do território e servir de
quadro de referência das decisões regionais e
da elaboração ou revisão de planos especiais,
intermunicipais e municipais de ordenamento
do território.

2 — Cometer à Direcção Regional do Ambiente e
do Ordenamento do Território para o Algarve a ela-
boração da revisão do PROT-Algarve.

3 — Estabelecer que a área objecto da revisão apro-
vada pela presente resolução inclui todo o território
dos municípios do distrito de Faro.

4 — Fixar que a revisão do PROT-Algarve deve estar
concluída no prazo de dois anos, prorrogável por mais
um ano, a contar da data de entrada em vigor da presente
resolução.

5 — Estabelecer, nos termos do artigo 56.o do Decre-
to-Lei n.o 380/99, que a comissão mista de coordenação
que acompanha a revisão do Plano, integre as seguintes
entidades:

a) Três representantes do Ministério do Ambiente
e do Ordenamento do Território, um dos quais
presidirá;

b) Um representante do Ministério da Defesa
Nacional;

c) Dois representantes do Ministério do Equipa-
mento Social;

d) Dois representantes do Ministério da Econo-
mia;

e) Um representante do Ministério do Planea-
mento;

f) Dois representantes do Ministério da Agricul-
tura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;

g) Um representante do Ministério da Cultura;
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h) Um representante de cada um dos seguintes
municípios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Cas-
tro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Mon-
chique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel,
Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de
Santo António;

i) Um representante das associações não gover-
namentais de ambiente, a designar pela Con-
federação Portuguesa das Associações de
Defesa do Ambiente;

j) Um representante das associações regionais do
sector do turismo;

l) Um representante da Região de Turismo do
Algarve.

6 — Poderão ser convidados a participar nas reuniões
da comissão mista de coordenação referida no número
anterior representantes de outras entidades, públicas ou
privadas, representativas dos interesses económicos,
sociais, culturais e ambientais relevantes.

7 — O presidente da comissão mista de coordenação
apresentará, para aprovação na 1.a reunião desta comis-
são, uma proposta de regulamento interno de funcio-
namento, por forma a garantir o acompanhamento assí-
duo e continuado dos trabalhos de elaboração da revisão
do PROT-Algarve.

Presidência do Conselho de Ministros, 26 de Julho
de 2001. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 127/2001

Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 43-F/91, de 12 de Dezembro, o Estado Português,
representado pelo ICEP, celebrou em 19 de Dezembro
de 1991 um contrato de investimento com a LAPRO-
VAR — Sociedade de Produtos Alimentares, S. A.,
actual Matutano — Sociedade de Produtos Alimentares,
S. A., com vista à criação de uma unidade fabril des-
tinada à produção de aperitivos alimentares, bem como
uma rede de distribuição nacional, visando a comer-
cialização desses produtos.

Ao abrigo deste contrato, foi aprovada a concessão
de benefícios fiscais para grandes projectos de inves-
timento, nos termos do disposto no artigo 49.o-A do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 215/89, de 1 de Julho, na redacção que lhe
foi dada pela Lei n.o 75/93, de 20 de Dezembro.

Posteriormente, foram aprovados aditamentos ao
contrato, os quais incluíram o reajustamento dos bene-
fícios de natureza fiscal, tendo os mesmos sido objecto
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 69/95, de
23 de Junho, a qual, no n.o 3, condiciona a atribuição
dos incentivos à realização dos objectivos constantes dos
anexos, bem como às demais condições neles men-
cionadas.

Todavia, por razões estratégicas, a Pepsico determi-
nou recentemente a separação das estruturas fabris e
das estruturas comerciais das empresas do grupo na
Europa, o que tem implicações no cumprimento pela
Matutano das obrigações a que se encontra adstrita até
31 de Dezembro de 2002, data do termo da vigência
do contrato, circunstância determinante para a decisão
dos investidores em formalizar uma proposta de ante-
cipação do termo do contrato para 31 de Dezembro
de 1999.

Com efeito, em resultado da referida cisão, a pros-
secução dos objectivos do projecto passará a ser repar-

tida por duas entidades juridicamente distintas, não
sendo possível a nenhuma delas, isoladamente, assegu-
rar o alcance dos valores para a realização dos objectivos
do projecto e respectivas obrigações contratuais a ele
associadas previstas para 2002.

Encontra-se na previsão constante do n.o 4 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.o 69/95, de 23 de
Junho, que, no caso de incumprimento dos objectivos
previstos contratualmente, seja determinada a caduci-
dade dos correspondentes incentivos fiscais, que, no caso
concreto, dada a matéria subjacente ao documento que
consubstanciou o reajustamento dos benefícios fiscais
integrante dos aditamentos aprovados, será equivalente
ao montante de 50% do benefício fiscal global con-
cedido ao projecto de investimento, conforme consta
do contrato outorgado entre o Estado Português e o
promotor do projecto.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar a antecipação do termo de vigência do

contrato de investimento celebrado em 19 de Dezembro
de 1991, entre o Estado Português, representado pelo
ICEP, e a LAPROVAR — Sociedade de Produtos Ali-
mentares, S. A., com a actual designação de Matu-
tano — Sociedade de Produtos Alimentares S. A., de
31 de Dezembro de 2002 para 31 de Dezembro de 1999.

2 — Declarar, sob proposta do Ministro das Finanças,
a caducidade correspondente à parcela de 50% da tota-
lidade do incentivo fiscal objecto de reajustamento no
âmbito dos aditamentos ao contrato aprovados pela
Resolução do Conselho de Ministros n.o 69/95, de 23
de Junho, que haviam sido concedidos pela Resolução
do Conselho de Ministros n.o 43-F/91, de 12 de Dezem-
bro, na sequência do contrato de investimento referido
no número anterior.

Presidência do Conselho de Ministros, 26 de Julho
de 2001. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oli-
veira Guterres.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 128/2001

A SOPORCEL — Sociedade Portuguesa de Celu-
lose, S. A., celebrou com o Estado, em 31 de Julho
de 1985, um contrato de investimento nos termos do
sistema integrado de incentivos ao investimento (SIII)
regulado pelo Decreto-Lei n.o 132/83, de 18 de Março.

O contrato mediante o qual o Estado acordou con-
ceder alguns benefícios fiscais previstos no regime do
SIII tinha como contrapartida a construção de uma uni-
dade papeleira integrada na fábrica de pasta celulósica
e investimentos na criação de uma reserva de maté-
ria-prima florestal dimensionada à escala da unidade
papeleira.

Em 1996, constatando que a unidade papeleira ins-
talada permitiu a duplicação da capacidade contratual-
mente fixada e que o início da laboração comercial da
unidade ocorreu em 1991, ou seja, cinco anos antes do
limite contratual, entendeu a SOPORCEL requerer a
antecipação do termo do contrato de 31 de Dezembro
de 1999 para 31 de Dezembro de 1996.

Entretanto, o Estado, a SOPORCEL e os seus accio-
nistas celebraram, em 31 de Julho de 1998, um novo
contrato de investimento ao abrigo do disposto no n.o 1
do artigo 49.o-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, nos
termos do qual, para além das obrigações e objectivos
relativos ao projecto, ficaram ainda salvaguardados os
compromissos assumidos no âmbito do contrato cele-


