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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) do 

Município de Carrazeda de Ansiães, cujo enquadramento legal se encontra detalhado no capítulo 

2, e assume como principal desígnio desencadear o processo de Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Carrazeda de Ansiães. 

O REOT encontra-se organizado de acordo com os seguintes capítulos: 

No Capítulo 2 – Enquadramento: Apresenta-se o enquadramento territorial, o enquadramento 

legal dos REOT, e são apresentados os novos planos e programas aprovados desde a publicação 

do PDM, que enquadram as orientações e linhas de desenvolvimento estratégico para o município 

e para a Região. 

No Capítulo 3 – Quadro de referência municipal – Avaliação do PDM em vigor: É apresentado 

o histórico do PDM em vigor, a sua composição, propostas e objetivos. 

No Capítulo 4 – Avaliação do Estado do Ordenamento do Território: é avaliada a 

concretização dos vetores estratégicos definidos para a Revisão do PDM, através da realização do 

Programa de Execução e da análise de indicadores relacionados.  

No Capítulo 5 – Recomendações para a Revisão do PDM: Procede-se à proposta de 

recomendações para a Revisão do PDM, atendendo às conclusões do trabalho desenvolvido no 

âmbito do REOT. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

O Município de Carrazeda de Ansiães situa-se na Região Norte (NUTS II) e na NUTS III – Douro 

Central, fazendo fronteira com a NUTS III – Terras de Trás-os-Montes (Figura 2.1).  

Encontra-se assim delimitado pelos concelhos de Vila Flor e Mirandela pertencentes à NUTS III - 

Alto Trás-os-Montes, e pelos concelhos de Murça, Alijó, São João da Pesqueira, Vila Nova de Foz 

Côa e Torre de Moncorvo (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 | Enquadramento territorial do Município de Carrazeda de Ansiães 

Com 5.683 habitantes em 2018 (população estimada)1, o município de Carrazeda de Ansiães é o 

segundo menos populoso entre os concelhos vizinhos. Em termos de área geográfica, apresenta 

279,24 km2, correspondendo a uma dimensão comparativamente superior a São João da 

Pesqueira, Vila Flor e Murça (Gráfico 2.1). Em termos de densidade populacional, o município de 

Carrazeda apresenta uma densidade populacional de 20 hab/km2 , apenas superior aos 

municípios de Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa com 15 e 16 hab/ km2, respetivamente) 

                                                           
1 INE 
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sendo bastante inferior à densidade populacional dos municípios de Alijó e de Mirandela que se 

destacam dos restantes com 36hab km2 e 33hab/km2, respetivamente. 

 

 

Gráfico 2.1 | Posicionamento do município de Carrazeda de Ansiães no contexto dos municípios vizinhos- 
superfície e população residente - 2018 

Fonte: INE   
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A reorganização administrativa das freguesias veio reduzir bastante o número de freguesias do 

município de Carrazeda de Ansiães, que é atualmente composto por 14 freguesias (face às 

anteriores 19 freguesias) das quais 4 correspondem a Uniões de Freguesia (Gráfico 2.2).  

Contudo, entre todas as freguesias, apenas a de Carrazeda de Ansiães apresenta mais de mil 

habitantes, num total de 1701 habitantes em 2011, cerca de 27% da população total do concelho. 

  

Gráfico 2.2 | População residente nas freguesias do município de Carrazeda de Ansiães, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

A vila de Carrazeda de Ansiães beneficia de uma melhoria das ligações rodoviárias, através da 

abertura do Itinerário Complementar (IC5), em 2012, e da Auto-estrada Transmontana (A4), e 

possui também boas ligações ferroviárias à cidade do Porto através da Linha do Douro.  

2.2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO REOT 

A avaliação dos planos territoriais encontra-se consagrada no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
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Com efeito, logo no preâmbulo do RJIGT é dada especial relevância à avaliação das políticas de 

planeamento, indicando a obrigatoriedade de fixação de indicadores destinados a sustentar a 

avaliação e a monitorização dos programas e dos planos territoriais no respetivo conteúdo 

documental, de cujos resultados passam a depender diretamente os processos de alteração e 

revisão dos planos. 

De acordo com o número 1 do Artigo 187.º, Capítulo VIII - Avaliação do RJIGT, “As entidades da 

administração devem promover de forma permanente a avaliação da adequação e concretização 

da disciplina consagrada nos programas e planos territoriais por si elaborados, suportada nos 

indicadores qualitativos e quantitativos neles previstos”. 

No Artigo 189.º do mesmo diploma, é ainda previsto que, para além das demais obrigações, a 

Câmara Municipal deve: 

 Elaborar de 4 em 4 anos um Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT), que 

traduza o balanço da execução dos planos territoriais objeto da avaliação, bem como os 

níveis de coordenação interna e externa obtidos, servindo para fundamentar uma eventual 

necessidade de revisão. A não elaboração deste relatório nos prazos previstos poderá 

determinar a impossibilidade da revisão dos planos municipais; 

 Submeter o REOT a um período de discussão pública, de duração não inferior a 30 dias; 

 Submeter o REOT à apreciação da assembleia municipal. 

2.3. NOVO CONTEXTO ESTRATÉGICO E DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

A Revisão do PDM de Carrazeda de Ansiães (2015) foi aprovada ainda ao abrigo do anterior 

Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial2, de acordo com o disposto na Norma 

Transitória (Artigo 82.º) da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo (adiante designado de LBGPPSOTU) - Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. 

A elaboração do REOT de Carrazeda de Ansiães deve pois atender à importante alteração no 

enquadramento legislativo do Ordenamento do Território, que se traduz nos seguintes diplomas:   

 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio – Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (adiante designado de LBGPPSOTU); 

 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT); 

 Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto - que estabelece os critérios de 

classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias 

do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 

nacional. 

Desde a publicação do PDM, assistiu-se também à aprovação de novos instrumentos de gestão 

territorial e de novos planos e programas setoriais e estratégicos, que, conjuntamente com outros 

já existentes à data da Revisão do PDM (2015), constituem o novo contexto estratégico e de 

ordenamento do território para o município de Carrazeda de Ansiães. 

                                                           
2 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro 
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Os Planos e Programas considerados são listados no quadro seguinte, com referência ao ano de 

publicação, e assinalando-se (com sombreado cinzento) os que foram aprovados posteriormente 

ao PDM em vigor. O quadro está organizado em Instrumentos de Gestão Territorial e Planos e 

Programas Estratégicos, de âmbito supramunicipal ou municipal. 

Quadro 2.1 | Planos e Programas 

Instrumentos de Gestão Territorial* Ano 

Programa Nacional para a Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 2019 

Plano Nacional da Água (PNA) 2016 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Norte (RH3) 2016 

Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-
ADV) 

2003 

Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo (POARC) e 
Programa Especial das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo (PEARC) 

2002 

(Programa em 
elaboração) 

Programa de Especial da Albufeira de Foz Tua (PEAFT) (em elaboração) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás os Montes e Alto Douro (PROF 
TMAD) 

2019 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2003 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Carrazeda de Ansiães  2015** 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães (PP-PECA), e 
alteração da REN 

2019** 

Plano de Pormenor da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de Ansiães 
(PP-ZAOA) 

1992** 

Planos e Programas Estratégicos – Âmbito Supramunicipal  

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB) 2018 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2007 

Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) 2015 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) 2007 

Estratégia para o Turismo 2027 (ET 27) 2017 

PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais 

2015 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) 2015 

Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020) 2014 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) 2013-2016  2013 

Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) 2013-2020 2013 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 2006 

Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR)  2015 

Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP) 2015 

Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) 2016 

Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) 2015 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 2010 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 2012 
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Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020 2018 

(reprogramação) 

Regulamento do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) 2013 

Planos e Programas Estratégicos – Âmbito Municipal  

Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Carrazeda de Ansiães 2018 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2017 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) 2011 

* São Identificados como Instrumentos de Gestão Territorial os que se encontram listados no Sistema Nacional de Gestão 

Territorial (SNIT), consultado em 

http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/acesso_simples/ 

** Analisados no Capítulo 3. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial são identificados de acordo com o constante no Sistema 

Nacional de Informação Territorial (SNIT) da Direção Geral do Território (DGT)  

De acordo com o RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o sistema de 

gestão territorial organiza-se, num quadro de interação coordenada, em quatro âmbitos, para os 

quais são aqui identificados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) que incidem no município 

de Carrazeda de Ansiães3: 

 O âmbito nacional e regional – é concretizado através do programa nacional da política de 

ordenamento do território, os programas setoriais e os programas especiais. A área de 

intervenção é abrangida, portanto, pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), o Plano Nacional da Água (PNA), o Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica do Norte (RH3), o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (PROF TMAD) e o Plano Rodoviário Nacional (PRN). Não existe Plano Regional de 

Ordenamento do Território aprovado. Atualmente encontra-se em vigor o Plano de 

Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo (POARC), estando em elaboração o 

respetivo Programa, assim como o Programa Especial da Albufeira de Foz Tua. 

 O âmbito intermunicipal – é concretizado através de programas intermunicipais, plano diretor 

intermunicipal, planos de urbanização intermunicipais, e dos planos de pormenor 

intermunicipais. Encontra-se aprovado o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do 

Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV). 

 O âmbito municipal – é concretizado através do plano diretor municipal, planos de urbanização 

e planos de pormenor. Além do Plano Diretor Municipal em vigor, encontram-se em vigor dois 

planos de pormenor, o Plano de Pormenor da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de 

Carrazeda de Ansiães (PP-ZAOA), e a sua expansão aprovada pelo Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães (PP-PECA). Os PMOT são analisados no 

capítulo 3 – Quadro de referência municipal. 

Os Planos e Programas Estratégicos considerados no âmbito do REOT são listados no Quadro 

3.1, de acordo com o seu âmbito supramunicipal e municipal e são analisados individualmente nos 

Anexo I.A e Anexo I.B. 

                                                           
3 Levantamento efetuado com base no SNIT – Sistema Nacional de Informação Territorial, que inclui todos os Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor que se encontram registados ou depositados na DGT - Direção Geral do Território. 
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Sintetizam-se de seguida as principais alterações no contexto estratégico e do ordenamento do 

território desde a aprovação da Revisão do PDM (2015), tendo por referência os temas principais 

identificados. 

Sustentabilidade e Biodiversidade 

A nível nacional, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que determina uma 

estratégia transversal para o desenvolvimento sustentável, atendendo aos domínios económico, 

social, ambiental e de responsabilidade social, data já de 2007, não tendo ainda sido revista.  

No entanto, Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que visa a 

conservação da natureza e da diversidade biológica, promovendo uma utilização sustentável 

desses recursos, que datava de 2001, foi revista em 2018  

Nesta estratégia destaca-se, entre outras, a opção pela constituição da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza, que é constituída pelas áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Público Hídrico (DPH), além do Sistema Nacional 

de Áreas Classificadas.  

O concelho de Carrazeda de Ansiães é parcialmente abrangido pelo Parque Natural Regional do 

Vale do Tua, que tinha já sido criado aquando da Revisão do PDM, e que se encontra atualmente 

em fase de implementação.    

Floresta 

As orientações para o setor florestal datam também já de 2006, tendo a Estratégia Nacional para 

as Florestas sido atualizada em 2015, destacando-se a vertente de prevenção do risco de 

incêndio, conduzindo à aprovação em 2017 apoiado do primeiro Programa Nacional de Fogo 

Controlado.  

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (também de 2006) determina a 

elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, no âmbito dos quais é 

desenvolvida a cartografia de perigosidade de incêndio florestal. O PMDFCI em vigor no concelho 

de Carrazeda de Ansiães foi aprovado em 2017.  

No domínio florestal, entre os IGT, destaca-se a presença de um plano orientado para a gestão e 

ordenamento florestal, o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e  Alto 

Douro, objeto de revisão em 2019. 

Riscos e Alterações Climáticas  

Os riscos têm vindo a ganhar protagonismo no Ordenamento do Território, assinalando-se a nível 

municipal a aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios em 2017 (já 

referido atrás), contudo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil não é revisto desde 

2011.  

Intimamente associado aos riscos, assinala-se a afirmação da importância das Alterações 

Climáticas, que se traduz a nível nacional, pelo Programa Nacional para as Alterações Climáticas. 

O concelho de Carrazeda de Ansiães não integrou o grupo de municípios beneficiário projeto 

ClimAdapt.Local, no âmbito do qual foram elaboradas 26 Estratégias Municipais de Adaptação às 

Alterações Climáticas. No entanto, destaca-se o facto de estar a ser elaborado o Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Terra Quente Transmontana. 
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As orientações referentes às Alterações Climáticas encontram-se também associadas às 

orientações para os recursos hídricos. 

Recursos Hídricos 

No âmbito dos Recursos Hídricos, o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tinha já sido 

aprovado à data da Revisão do PDM (2015), mas o PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o 

setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, que visa a melhoria da 

qualidade e eficiência dos serviços, seria aprovado nesse mesmo ano. 

Assinala-se ainda que se encontra em revisão a Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais (que data de 2007), visando a definição de soluções 

ambientalmente sustentáveis para a eliminação das situações de poluição causadas pela 

descarga de efluentes não tratados nas linhas de água e solo.  

Entre os IGT são identificados os vários instrumentos de gestão dos recursos hídricos: o Plano 

Nacional da Água (2016), a nível regional o PGRH do Norte, também revisto em 2016, e o Plano 

de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo, aprovado em 2002. Encontra-se 

contudo em elaboração o Programa Especial das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo, assim 

como de Foz Tua (cuja barragem foi concluída em 2017). A construção do Centro Interpretativo do 

Vale do Tua, objeto de medidas compensatórias pela construção da barragem, seria concluído em 

2017.  

Resíduos 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020) encontrava-se já 

aprovado à data da Revisão do PDM, mas em 2015 seria o Plano Nacional de Gestão de 

Resíduos, que visa a prevenção e gestão dos resíduos.  

Turismo 

O Turismo é orientado pela Estratégia para o Turismo 2027, que foi aprovada em 2017 e que 

identifica linhas de atuação prioritárias que devem nortear as decisões de política pública e as 

opções de investimento para o Turismo na próxima década. Destacam-se, pela sua relação com o 

Ordenamento do Território, as linhas de atuação prioritária referentes ao eixo estratégico 

“Valorizar o Território”, que visam a valorização, preservação e promoção do património histórico-

cultural, da orla costeira e economia do mar, das áreas protegidas e das cidades e regiões 

(através da regeneração urbana).  

Transportes 

No âmbito dos transportes é identificado o Plano Rodoviário Nacional - PRN2000, que data já de 

2003. Em 2015 seria aprovado o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 

(PETI3+), que estabelece os princípios orientadores da atuação setorial e promove a 

implementação de um vasto programa de reformas estruturais a concretizar no sector das 

infraestruturas e transportes. 

Território 
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Ao nível do território, assinala-se a aprovação da Revisão do Programa Nacional para a Política de 

Ordenamento do Território, em 2019, carecendo de Plano Regional de Ordenamento do Território. 

Merece destaque a afirmação de uma estratégia para a reabilitação urbana, representada a nível 

municipal, pela aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Carrazeda de 

Ansiães, e desenvolvimento do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, respeitando o 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, segundo o qual a reabilitação urbana em áreas de 

reabilitação urbana é promovida pelos municípios. 

Assinala-se ainda a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, aprovada em 2015, visa 

potenciar a arquitetura e a paisagem como recursos estratégicos das políticas de desenvolvimento 

do País, também ao nível local, propondo um conjunto de medidas de Medidas de estratégia e 

coordenação, Medidas legislativas e de regulação e Medidas de informação, sensibilização e 

educação. 

Operacional 

Por fim, são apresentados os planos operacionais que enquadram o atual período de 

programação comunitária, correspondendo, a nível regional, ao Programa Operacional Regional 

do Norte 2020, e, no âmbito do setor agroflorestal (a nível nacional), ao Programa de 

Desenvolvimento Rural (PDR 2020). 
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3. QUADRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL  

3.1. HISTÓRICO DO PDM EM VIGOR E OUTROS PMOT 

A Revisão do Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães foi aprovada pelo Aviso n.º 

14352/2015, de 7 de dezembro, e a Reserva Ecológica Nacional seria publicada através da 

Portaria n.º 136/2016, de 12 de maio. 

O PDM foi objeto de uma Correção Material através do Aviso n.º 5339/2019, de 27/03/2019, que 

procede à correção material da delimitação da Zona Especial do Alto Douro Vinhateiro na Planta 

de Condicionantes do PDM (que foi republicada). 

Desde a entrada em vigor do PDM (2015), apenas foi aprovado outro Plano Municipal de 
Ordenamento do Território (PMOT), o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Carrazeda 

de Ansiães (PPPECA), publicado pelo Aviso n.º 11281/2019, de 12 de abril, tendo por objetivo 

“dar continuidade à atual Zona Industrial - Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de 

Ansiães - concorrendo assim para a sua integração plena na estrutura e dinâmica urbana da Vila.” 

(Artigo 1.º - Objeto e âmbito territorial). De acordo com Artigo 4.º do PP “As disposições do Plano 

Diretor Municipal mantêm-se em vigor em todos os domínios em que o presente Plano de 

Pormenor seja omisso, prevalecendo, porém, as disposições deste último em caso de 

incompatibilidade com aquele.” 

Este Plano de Pormenor conduziu à alteração da Reserva Ecológica Nacional do município de 

Carrazeda de Ansiães, publicada pelo Aviso n.º 18424/2019, de 19 de novembro. 

Encontra-se ainda em vigor o Plano de Pormenor da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de 

Carrazeda de Ansiães (PPZAOCA), publicado pela Declaração n.º 27-01-92, de 28 de março, 

para o qual o PPPECA constitui uma expansão. 

Plano de Pormenor da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de Ansiães 

Este Plano delimita as seguintes zonas, procedendo à sua regulamentação:  

 Zona de lotes industriais – que “é constituída pelas áreas destinadas à instalação de unidades 

industriais”, sendo que “Os lotes serão constituídos caso a caso, em função das 

necessidades do tipo de indústria a instalar (…)” (artigos 4.º e 5.º). São definidos no Artigo 6.º 

os parâmetros de ocupação. 

 Zona de serviços – que “(…) destina-se à instalação de diversos serviços de apoio ao 

funcionamento da zona de apoio oficinal e artesanal”, sendo da competência da Câmara 

Municipal o programa, projeto e construção (Artigo 7.º). 

 Zona de arruamentos e espaços públicos – que “(…) é constituída pela rede viária, baías de 

estacionamento, passeios e áreas verdes” (Artigo 8.º). 

 Zona verde de proteção – que “(…) é constituída pelas faixas envolventes da zona de apoio 

oficinal e artesanal, reserva florestal, na sua maior parte arborizada.”, devendo a Câmara 

Municipal promover “(…) o plantio de árvores (castanheiros) nas áreas desta zona onde se 

verifiquem clareiras importantes.” (Artigo 10.º) 
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 Zona de expansão – que “(…) destina-se a prevenir futuras necessidades de expansão das 

unidades instaladas na zona de apoio oficinal e artesanal, assim como permitir aí a instalação 

de novas empresas.” (Artigo 11.º) 

O Plano de Pormenor estabelece ainda as orientações para as infraestruturas e controlo 

ambiental, e o regime de utilização dos lotes. 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães 

A área de intervenção do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães 

corresponde em larga medida a parte da UOPG 1 – Espaço de Atividades Económicas de 

Carrazeda de Ansiães, delimitada no âmbito da Revisão do PDM de Carrazeda de Ansiães.  

De acordo com a Revisão do PDM de Carrazeda de Ansiães (Artigo 65.º) foram definidos os 

seguintes objetivos: 

“a) Criar condições para o acolhimento e fixação de novas atividades económicas cujas 

características sejam compatíveis com o espaço urbano e para a relocalização de atividades 

existentes; 

b) Definir o desenho urbano dos espaços articulação com as categorias de espaço da envolvente 

próxima; 

c) Definir e consagrar a estrutura edificada; 

d) Definir as acessibilidades; 

e) Definir as zonas de proteção e enquadramento ambiental.” 

A área de intervenção da UOPG 1 como tal definida no PDM de Carrazeda de Ansiães era de 46 

ha, no entanto, tendo em conta a área disponível e a sua possível concretização considerou-se a 

diminuição da área do PP a sul e o seu ligeiro aumento a nascente, totalizando assim uma área de 

34 ha, tal como se pode verificar na figura seguinte (o limite a azul é o limite constante do PDM e o 

limite a amarelo é o novo limite aferido ao longo da elaboração do PP). 
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Figura 3.1 | Extrato da Planta do perímetro urbano de Carrazeda de Ansiães do PDM 2015 - Alteração dos limites 
do PP 

Em termos de qualificação do solo, no Quadro seguinte apresenta-se as áreas abrangidas:  

Quadro 3.1 | Qualificação do solo da UOPG1 prevista no PDM e da área do PP 

Classes categorias / PDM 
UOPG 1 

(Ha) 
PPPECA 

(Ha) 

Solo urbanizado 0 0.57 

 Espaços de atividades económicas 0 0,57 

Solo Urbanizável 45,86 32,99 

 Espaços de Atividades Económicas 45,86 31,25 

 Espaços Verdes 0 1,30 

 Espaços Residenciais de nível I 0 0,44 

 

Os ajustes à delimitação da UOPG1 decorrem sobretudo dos seguintes critérios: 

 “Racionalidade na gestão da operação, visando um projeto economicamente viável, reduzindo 

os custos de infraestruturas e do investimento em terrenos; 

 Garantir a salvaguarda efetiva de mais áreas em REN; 
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 Evitar a construção em áreas sensíveis, como as referidas no ponto anterior, e/ou em áreas de 

elevados custos de infraestruturação como é o caso da zona Sudoeste da UOPG; 

 Garantir maior interação com as pré-existências, quer na progressão da Zona Industrial, quer 

na aproximação à Vila: expansão para Nascente.” 

A elaboração do PP prosseguiu os seguintes objetivos específicos: 

 “Estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do solo; 

 Definir as áreas de implantação dos lotes destinados à indústria, comércio, serviços e 

equipamentos; 

 Concretizar o desenho urbano da área de intervenção; 

 Servir de enquadramento à elaboração de planos de atividades e projetos do município; 

 Desenvolver e concretizar, numa importante localização geoestratégica, uma área 

vocacionada para a localização empresarial, capaz de oferecer elevados padrões de 

qualificação ao nível da imagem, da estrutura urbana e das infraestruturas disponíveis; 

 Compatibilizar e adequar os projetos preconizados e/ou em curso para esta zona, 

nomeadamente, a “UOPG-1”, prevista em Plano Diretor Municipal, bem como a articulação 

com os fatores de localização de excelência, como a Variante EN 214, a contiguidade à 

Cidade, a continuidade de um Programa Industrial qualificado materializado no Loteamento 

Industrial existente; 

 Articular e reforçar todas as redes de infraestruturas: viárias, ambientais e tecnológicas, 

garantindo por via do plano, a disponibilidade de uma ocupação e estruturação de uma área 

empresarial e de serviços de referência; 

 Desenvolver a primeira fase do Projeto da “UOPG-1”, que em termos programáticos se deve 

assumir como uma referência a nível regional e nacional, no que se refere à qualidade da 

imagem urbana projetada, à estrutura dos espaços construídos e não construídos, assim 

como à incorporação e defesa dos princípios de ecoeficiência e de sustentabilidade ambiental 

em todos os domínios; 

 Garantir a coesão territorial, a inovação, a segurança, a mobilidade suave e acessibilidades a 

todos e a participação cívica.” 

E foi desenvolvida com base nos seguintes pressupostos: 

 “Contribuir para o desenvolvimento de atividades estratégicas emergentes, diversificando e 

qualificando a base económica regional; 

 Garantir a defesa da imagem da zona de atividades económicas, aliada a uma flexibilidade 

que permita a agregação de lotes, e a instalação de unidades industriais de pequena, média e 

grandes dimensões; 

 Desenvolver um desenho urbano que compatibilize a ocupação com as condicionantes legais, 

criando e definindo zonas de proteção e de enquadramento ambiental; 

 Projetar uma nova entrada da Vila, consolidando e integrando os elementos já existentes 

como a atual Zona de Apoio Oficinal, os espaços públicos e a rotunda contigua; 

 Definir propostas de ocupação ajustadas à morfologia do terreno; 
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 Garantir um novo espaço urbano qualificado, quanto aos acessos, ordenamento geral, e 

melhor visibilidade e capacidade de comunicação às empresas; 

 Definir a concretização do PP por fases, por forma a ir acompanhando o desenvolvimento das 

atividades; 

 Dar continuidade à zona industrial já existente; 

 Possibilitar que os empreendedores se estabeleçam numa área dotada de infraestruturas 

necessárias ao desenvolvimento de atividades económicas; 

 Perspetivar uma diversidade de funções produtivas inerentes a uma zona de atividades 

económicas, enquadrando igualmente as funções de apoio como os serviços e os 

equipamentos de apoio.” 

A organização espacial da área de intervenção integra as seguintes categorias de uso do solo, 

representadas na Figura 3.2: 

 Espaços de atividades económicas, que integram: 

 Área de Lotes de Indústria/Armazém/Comércio (14,67 ha); 

 Área de Lotes de Comércio/Serviços (3,06 ha). 

 Espaços verdes (8,1 ha), que integram; 

 Espaços Verdes de Proteção: 

 Espaços Verdes de Enquadramento; 

Encontram-se ainda delimitadas Áreas de Circulação Pedonal, Rede Viária e Estacionamento (8,1 

ha). 
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Figura 3.2 | Planta de Implantação do PPPECA 

A execução do PP será desenvolvida no sistema de cooperação e compreenderá o 

desenvolvimento de duas áreas distintas que se poderão configurar em duas fases, a concretizar 

através de Unidades de execução ou projetos de loteamento, sendo assim programada do 

seguinte modo:  

 1.ª Fase Nascente de continuidade da Zona Industrial existente e de interação direta com a 

estrutura urbana da Vila;  

 2.ª Fase Poente de expansão, assegurando também novas tipologias e de consolidação da 

nova estrutura viária e perímetro urbano. 

Alteração da Reserva Ecológica Nacional 

Associada à aprovação do PPPECA surgiu a necessidade de se proceder à Alteração da REN, no 

sentido em que o PDM de 2015 manteve a classificação de parte da UOPG1 como REN 

(cabeceira de linhas de água). Isto porque na altura, a proposta de exclusão apresentada para 

esta e outras UOPG mereceu parecer desfavorável por parte da Agência Portuguesa do Ambiente 

(transmitido no parecer da CCDR Norte), que propôs que fossem equacionadas no âmbito da 

concretização das UOPG através de PU e PP. 

Assim sendo, foi desenvolvido o procedimento de exclusão da REN, num total de 11,2 ha, na 

tipologia de “Cabeceiras de linhas de água”, conforme representado na Figura 3.3. Corresponde, 

devido à redução da área de intervenção do PP, a uma área inferior à apresentada em sede de 

elaboração de PDM (que era de 22 ha) e que se encontra representada na Figura 3.4. 

Esta Alteração da REN do município de Carrazeda de Ansiães foi aprovada pelo Aviso n.º 

18424/2019, de 19 de novembro. 
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Figura 3.3 | Exclusão da REN em sede de Plano de Pormenor 

Extraído de: Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães, 2019 – Memória descritiva e justificativa 

da alteração da Reserva Ecológica Nacional.  



 

24 P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao  Abril de 2020  

             

 

Figura 3.4 | Proposta de Exclusão da REN em sede de Plano Diretor Municipal para a UOPG 1 

Extraído de: Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães, 2019 – Memória descritiva e justificativa 

da alteração da Reserva Ecológica Nacional.  

3.2. COMPOSIÇÃO DO PDM 

O PDM de Carrazeda de Ansiães (2015) é constituído pelos seguintes elementos, conforme 

listados no Artigo 3.º do Regulamento: 

 Regulamento; 

 Planta de Ordenamento, desdobrada em: 

 Planta de Ordenamento do concelho, à escala 1:25.000; 

 Planta da Estrutura Ecológica Municipal, à escala 1:25.000; 

 Planta de Zonamento Acústico, à escala 1:25.000; 

 Planta do Perímetro Urbano da sede de concelho, à escala 1:5.000; 

 Planta de Condicionantes, desdobrada em: 

 Planta de Condicionantes, à escala 1:25.000; 

 Planta de Condicionantes — Defesa da Floresta Contra Incêndios, à escala 1:25.000; 
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 Planta da Reserva Agrícola Nacional, à escala 1:25.000; 

 Planta da Reserva Ecológica Nacional, à escala 1:25.000. 

O PDM é acompanhado pelos seguintes elementos: 

 Relatório; 

 Relatório Ambiental; 

 Programa de Execução; 

 Estudos de Caracterização e Diagnóstico e peças desenhadas respetivas; 

 Planta de Enquadramento; 

 Planta da Situação Existente, à escala 1:25.000; 

 Mapa de Ruído; 

 Carta Educativa; 

 Planta de Riscos; 

 Planta do Património; 

 Relatório com a indicação das autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como as 

informações prévias favoráveis em vigor; 

 Ficha de dados estatísticos; 

 Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo 

 Relatório de Ponderação da Discussão Pública. 

A presente avaliação incide essencialmente sobre os seguintes elementos: o Regulamento, Planta 

de Ordenamento, Planta de Condicionantes e Programa de Execução, apoiando-se ainda em 

outros elementos tais como os Estudos de Caracterização e Diagnóstico ou o Relatório Ambiental 

para desenvolver a avaliação do estado do ordenamento do território.     

3.3. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

3.3.1. Classes e Categorias  

No PDM de Carrazeda de Ansião (2015) são identificadas as seguintes classes e categorias de 

espaço, listadas a partir do Regulamento e confrontadas com a planta de ordenamento concelhio 

e a planta de ordenamento do perímetro urbano de Carrazeda de Ansiães, que se descrevem nos 

pontos seguintes: 

 Solo Rural: 

 Espaços Agrícolas ou Florestais: 

 Espaços Agrícolas; 

 Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal; 

 Espaços Naturais; 
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 Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos; 

 Espaços Destinados a Equipamentos e Outras Estruturas; 

 Espaços Culturais. 

 Solo Urbano: 

 Solo Urbanizado: 

 Espaços Centrais 

 Espaços Residenciais; 

 Espaços de Atividades Económicas; 

 Solo Urbanizável: 

 Espaços Residenciais; 

 Espaços de Atividades Económicas; 

 Espaços Verdes. 

Nos termos do artigo 10.º (Classificação e qualificação do solo) da LBGPPSOTU, a classificação 
assenta na distinção entre solo rústico e solo urbano, sendo definido o solo urbano “o que está 

total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à urbanização 

ou à edificação”. A LBGPPSOTU, veio introduzir uma alteração significativa na medida em que até 

à sua aprovação, o solo urbano diferenciava-se em solo urbano e solo urbanizável, sendo que 

esta última categoria de espaço deixou de existir.  

Tendo em conta que a Revisão do PDM de Carrazeda de Ansiães se desenvolveu de acordo com 

o anterior RJIGT, haverá agora que proceder à sua alteração no sentido de incluir as regras de 

classificação e qualificação do solo previstas no novo enquadramento legal (e regulamentadas 

pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto) no prazo máximo de cinco anos (artigo 

199.º da LBGPPSOTU). A classificação do solo como urbano tem de observar cumulativamente os 

seguintes critérios definidos no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto: 

 “a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal ou intermunicipal; 

 b) Existência de aglomerados de edifícios, população e atividades geradoras de fluxos 

significativos de população, bens e informação; 

 c) Existência de infraestruturas urbanas e de prestação dos serviços associados, 

compreendendo, no mínimo, os sistemas de transportes públicos, de abastecimento de água e 

saneamento, de distribuição de energia e de telecomunicações, ou garantia da sua provisão, 

no horizonte do plano territorial, mediante inscrição no respetivo programa de execução e as 

consequentes inscrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais;  

 d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos de utilização coletiva que 

satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais;  

 e) Necessidade de garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e a contenção da 

fragmentação territorial.” 

Simultaneamente, a classificação do solo do PDM dever-se-á ajustar as designações das 

categorias ao novo Decreto Regulamentar, por exemplo os “Espaços Afetos à Exploração de 
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Recursos Geológicos” passarão a “Espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos”, 

e os “Espaços residenciais” passarão a “Espaços habitacionais”. 

3.3.2. Solo Rural 

Espaços Agrícolas ou Florestais - Espaços Agrícolas (artigo 24.º do PDM) 

“1 — Os Espaços Agrícolas são os que, pelas suas características morfológicas, de tipo de solo e 

localização, se destinam à exploração agrícola e outras atividades afins complementares e 

abrangem os solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN), bem como outros terrenos 

agrícolas complementares não inseridos na RAN designadamente aqueles que apresentem uso e 

aptidão para pastagens permanentes, culturas temporárias, culturas permanentes e áreas 

heterogéneas. 

2 — Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas, a preservação e valorização do 

potencial da estrutura de produção agrícola, através: 

a) Da salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a manutenção do seu uso agrícola 

ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e paisagística; 

b) Da promoção da sua manutenção como áreas de excelência para a agricultura, fomentando as 

fileiras nos domínios estratégicos regionais, os produtos de qualidade diferenciada e as fileiras 

emergentes; 

c) Do incentivo à produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de qualidade; 

d) Do fomento da valorização paisagística; 

e) Da proibição ou condicionamento de usos alternativos nos solos que apresentam aptidão e 

potencialidades para a prática de atividades agrícolas, nomeadamente os que integrem o regime 

da RAN, os ocupados com sistemas produtivos integrados em fileiras estratégicas; 

f) Da restrição do edificado.” 

Estes totalizam os 8.408,9 ha. 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal (artigo 26.º) 

“1 — Os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal correspondem a espaços ocupados quer 

por sistemas agro -silvo -pastoris quer por espaços agrícolas e silvícolas alternados e 

funcionalmente complementares. 

2 — Constituem objetivos de ordenamento destes espaços: 

a) A continuidade do tecido agrícola produtivo que desempenha um papel fundamental quer na 

manutenção das práticas tradicionais, quer no desenvolvimento das fileiras tradicionais; 

b) Promoção da sua utilização para atividades agrícolas e pecuárias; 

c) Admissão de atividades complementares desde que não ponham em causa o uso dominante e 

salvaguardadas as questões de compatibilidade de usos; 

d) Valorização paisagística; 

e) Condicionamento do edificado; 



 

28 P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao  Abril de 2020  

             

f) Aproveitamento dos recursos florestais e salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico, 

assegurando a permanência da estrutura verde e do papel que desempenha na promoção das 

atividades de recreio e lazer das populações, a preservação do relevo natural e a diversidade 

ecológica.” 

Estes totalizam os 16.814,0 ha. 

Espaços Naturais (artigo 28.º) 

“1 — Os Espaços Naturais constituem áreas de reconhecido interesse natural e paisagístico, cuja 

utilização dominante não seja agrícola, florestal ou geológica, incluindo as zonas descobertas e 

com pouca vegetação que correspondem a áreas de afloramentos rochosos, as áreas interiores e 

zonas húmidas interiores, as galerias ripícolas, os planos de água e albufeiras. 

2 — Constitui objetivo principal para estes espaços, a manutenção dos valores ambientais, 

biodiversidade e ecossistemas em presença, acautelando as intervenções passíveis de impactes 

na paisagem e nos ecossistemas e promovendo o estado de conservação favorável dos valores 

existentes.” 

Estes totalizam os 18.86,6 ha. 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos (artigo 30.º) 

“1 — Os Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos correspondem às áreas afetas ou 

a afetar à exploração de massas e de depósitos minerais e hidrominerais, contemplando a 

instalação dos respetivos anexos e de outros estabelecimentos industriais que se prendam com a 

atividade transformadora afim. 

2 — São objetivos dos Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos: 

a) Garantir as condições necessárias a uma adequada exploração dos recursos geológicos; 

b) Estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração, definindo normas de 

utilização que contribuam para a articulação entre as diversas atividades produtivas por forma a 

não comprometer a exploração das áreas com potencial extrativo.” 

Estes totalizam os 1.351,0 ha, em sobreposição a outras categorias. 

Espaços Destinados a Equipamentos e Outras Estruturas (artigo 32.º) 

“1 — Os Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos correspondem às áreas afetas ou 

a afetar à exploração de massas e de depósitos minerais e hidrominerais, contemplando a 

instalação dos respetivos anexos e de outros estabelecimentos industriais que se prendam com a 

atividade transformadora afim. 

2 — São objetivos dos Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos: 

a) Garantir as condições necessárias a uma adequada exploração dos recursos geológicos; 

b) Estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração, definindo normas de 

utilização que contribuam para a articulação entre as diversas atividades produtivas por forma a 

não comprometer a exploração das áreas com potencial extrativo.” 

Estes totalizam os 5,9 ha. 

Espaços Culturais (artigo 34.º) 
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“1 — Os Espaços Culturais correspondem às áreas onde foram identificados valores patrimoniais, 

integrando os bens culturais imóveis de interesse arquitetónico e arqueológico que, pela sua 

particular relevância, devem ser especialmente tratados e preservados no âmbito dos atos de 

gestão e planeamento, com vista à respetiva valorização e integração urbana.” 

Estes correspondem aos elementos patrimoniais. 

3.3.3. Solo Urbano 

Solo Urbanizado - Espaços Centrais (artigo 38.º) 

“1 — Os Espaços Centrais correspondem a áreas que desempenham funções de centralidade 

para a Vila de Carrazeda de Ansiães, onde coexiste a concentração de atividades terciárias e 

funções residenciais, e onde se admitem ainda os usos industriais, de armazenagem ou outros, 

desde que compatíveis com as funções principais do local. 

2 — Os Espaços Centrais correspondem às áreas em que a edificação tem um carácter compacto 

e contínuo e que possuem uma estrutura urbana consolidada. 

3 — Constituem objetivos de intervenção nestes espaços: 

a) Dotação funcional enquanto centros urbanos inseridos num sistema urbano municipal em 

função da hierarquia do aglomerado onde se inserem; 

b) Promoção da qualidade e coerência da imagem urbana; 

c) Dotação de equipamentos, Espaços Verdes e outros espaços públicos de proximidade com 

dimensão adequada; 

d) Dotação de infraestruturas; 

e) Promoção da identidade territorial.” 

Estes totalizam os 13,1 ha. 

Solo Urbanizado - Espaços Residenciais (artigo 41.º) 

“1 — Os Espaços Residenciais correspondem às áreas em que a edificação tem um carácter 

compacto e contínuo e que possuem uma estrutura urbana consolidada, constituem áreas onde 

domina a habitação unifamiliar e coletiva, podendo igualmente existir atividades de turismo, 

equipamentos e lazer e atividades de comércio e serviços, desde que compatíveis com a 

utilização dominante. 

2 — Constituem objetivos de intervenção nestes espaços: 

a) Dotação funcional enquanto centros urbanos inseridos num sistema urbano municipal em 

função da hierarquia do aglomerado onde se inserem; 

b) Promoção da qualidade e coerência da imagem urbana; 

c) Dotação de equipamentos, espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade com 

dimensão adequada; 

d) Dotação de infraestruturas; 

e) Promoção da identidade territorial.” 
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Estes totalizam os 608,2 ha. 

Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas (artigo 44.º) 

“1 — Os Espaços de Atividades Económicas localizam-se na vila de Carrazeda de Ansiães e são 

destinados à instalação de empreendimentos industriais de qualquer tipo e de armazéns, 

permitindo -se a coexistência de serviços e equipamentos relacionados com essas atividades, 

desde que não criem condições de incompatibilidades e estejam integrados nas condições de 

edificabilidade exigidas para o local. 

2 — Constituem objetivos destes espaços: 

a) Estruturação e organização territorial; 

b) Estabelecimento de zonas de proteção sempre que se justifique; 

c) Localização preferencial em áreas periféricas dos aglomerados urbanos bem servidas por redes 

de acessos de nível estruturante; 

d) Dotação de infraestruturas e estacionamento; 

e) Preservação da qualidade ambiental da zona e envolvente.” 

Estes totalizam os 15,6 ha. 

Solo Urbanizável - Espaços Residenciais (artigo 46.º) 

“1 — Os Espaços Residenciais em Solo Urbanizável correspondem a áreas programáveis, de 

características homogéneas, destinadas predominantemente a uso habitacional, mas podendo 

também incluir estruturas e serviços complementares, como serviços, equipamentos de utilização 

coletiva, empreendimentos turísticos, estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o Solo 

Urbano. 

2 — Constituem objetivos destes espaços: 

a) Definição de densidades de ocupação consonantes com o meio urbano em que se inserem; 

b) Previsão de infraestruturas completas, estacionamento, equipamentos de utilização coletiva, 

espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade com dimensão adequada.” 

Estes totalizam os 92,9 ha. 

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas (artigo 49.º) 

“1 — Os Espaços de Atividades Económicas em Solo Urbanizável correspondem a solos que, 

pelas suas características morfológicas e de localização são suscetíveis de ocupação por 

atividades produtivas ou transformadoras, designadamente industriais, logísticas ou outras 

associadas, designadamente comercial e de serviços. 

2 — Constituem objetivos destes espaços: 

a) Definição de densidades de ocupação consonantes com o meio urbano em que se inserem; 

b) Previsão de infraestruturas completas, estacionamento, equipamentos de utilização coletiva, 

espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade com dimensão adequada.” 

Solo Urbanizável - Espaços Verdes (artigo 51.º) 
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“1 — Os espaços verdes propostos correspondem às áreas com funções de equilíbrio ecológico e 

de acolhimento de atividade de recreio, lazer, desporto, cultura, agrícolas ou florestais, coincidindo 

com a estrutura ecológica urbana. 

2 — Constituem objetivos destes espaços: 

a) Garantir o funcionamento dos sistemas e processos biofísicos que asseguram os bens e 

serviços ambientais necessários ao desenvolvimento das atividades humanas e a preservação 

dos recursos fundamentais de solo e água; 

b) Assegurar a existência de espaços de desafogo do sistema urbano, destinados ao recreio e 

lazer e fundamentais para o conforto climático.” 

Estes totalizam os 15,0 ha. 

 

A análise da concretização do solo urbano é apresentada no capítulo 4.4. 

3.4. SÍNTESE DAS CONDICIONANTES 

No PDM de Carrazeda de Ansiães (Capítulo II do Regulamento) encontram-se identificadas as 

seguintes condicionantes: 

 a) Recursos Hídricos: 

 i) Domínio Hídrico: 

 (a) Leito e margem de cursos de água; 

 (b) Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias; 

 ii) Albufeiras de águas públicas: 

 (a) Albufeiras de águas públicas; 

 (b) Zona reservada da zona terrestre de proteção das albufeiras; 

 (c) Zona terrestre de proteção das albufeiras. 

 b) Recursos geológicos: 

 i) Águas minerais naturais e zonas de proteção (imediata, intermédia e alargada); 

 ii) Pedreiras; 

 iii) Área de exploração consolidada; 

 iv) Contrato de prospeção e pesquisa e exploração. 

 c) Recursos agrícolas e florestais: 

 i) Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 ii) Espécies florestais protegidas (sobreiro, azinheira e azevinho); 

 iii) Risco de incêndio florestal — moderado, elevado e muito elevado; 

 iv) Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios. 
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 v) Postos de vigia. 

 d) Recursos ecológicos: 

 i) Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 ii) Linhas de água; 

 iii) Parque Natural Regional do Vale do Tua. 

 e) Património classificado e respetivas zonas de proteção; 

 f) Infraestruturas: 

 i) Rede elétrica — infraestrutura de transporte de energia elétrica. 

 ii) Rede Rodoviária: 

 (a) Rede Rodoviária Nacional — Itinerário Complementar e Estrada Nacional; 

 (b) Rede Municipal — Estrada Municipal e Caminho Municipal. 

 iii) Rede ferroviária — Via -férrea. 

 iv) Marcos geodésicos. 

 g) Atividades Perigosas — Estabelecimentos com produtos explosivos. 

Como referido atrás, a REN foi objeto de uma alteração em 2019, assinalando-se também a 

necessidade de proceder à substituição do risco de incêndio pela perigosidade de risco de 

incêndio delimitada no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 

2017. 

3.5. RESUMO DAS PROPOSTAS DO PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Programa de Execução do PDM em vigor (2015) é constituído por um conjunto de propostas de 

intervenção, que resultam diretamente da operacionalização dos objetivos específicos, mas 

integram ainda um conjunto de medidas de planeamento e gestão, propostas no âmbito da 

Avaliação Ambiental Estratégica, destinadas a prevenir, reduzir e eliminar efeitos adversos no 

ambiente, assim como as propostas inscritas no Plano de Investimentos Plurianual da Câmara 

Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2014. 

As propostas de intervenções e respetivas ações foram organizadas em três grandes áreas de 

intervenção conforme é sistematizado no Quadro seguinte. 

Quadro 3.2 | Intervenções propostas no âmbito do Programa de Execução do PDM em vigor (2015) 

Grandes áreas 
de intervenção 

Intervenções Ações PDS** 

I. Dinamização 
económica  

(I.1) Requalificação, 
expansão e criação de 
espaços de atividades 
económicas 

Elaboração do PMOT para a UOPG 1 - 
Espaço de Atividades Económicas de 
Carrazeda de Ansiães 

Concretizado. 
PPPECA 

Elaboração do PU para a UOPG 2 - Espaço 
de Atividades Económicas de Pinhal Norte 

 

(I.2) Desenvolvimento de 
infraestruturas turísticas  

Elaboração do PU para a UOPG 3 - Zona de 
Desenvolvimento Turístico da Senhora da 
Ribeira 
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Grandes áreas 
de intervenção 

Intervenções Ações PDS** 

Elaboração do PU para a UOPG 4 - Zona de 
Desenvolvimento Turístico da Foz do Tua 

 

Estratégia de Marketing turístico  

Complexo Termal das Caldas de São 
Lourenço* 

 

Centro de Informação Turística – 
Equipamento* 

Concretizado.  
Loja Interativa 
de Turismo 

Adaptação da escola de Coleja para fins 
turísticos* 

 

Restauro do antigo lagar de azeite na 
Lavandeira* 

Concretizado.   

(I.3) Desenvolvimento 
agroindustrial   

Plano de marketing para a promoção dos 
produtos com nomes protegidos 

 

II. Construção e 
qualificação de 
infraestruturas e 
equipamentos 

(II.1) Requalificação da rede 
viária existente   

Requalificação, conservação, sinalização e 
pavimentação de estradas e caminhos 
municipais* 

Concretizado.   

(II.2) Dotação de 
infraestruturas 

Obras várias de saneamento*  

Iluminação e eficiência energética* Concretizado. 
Substituição 
de luminárias 
na vila, e 
concurso para 
toda a 
iluminação 
pública do 
concelho. 

(II.3) Obras de reabilitação e 
ampliação de equipamentos 
existentes 

Programa de requalificação dos equipamentos 
de apoio à terceira idade 

 

 

Requalificação da Escola Primária de Areias e 
Zona Envolvente*  

 

Requalificação da Escola Primária de Misquel*  

Restauro da Casa do Povo em Vilarinho da 
Castanheira*  

Concretizado. 

Ampliação do cemitério de Mogo de Ansiães* Concretizado. 

Ampliação do cemitério de Beira Grande* Concretizado. 

Requalificação da Área Envolvente ao 
Polidesportivo – Seixo de Ansiães* 

Concretizado. 

(II.4) Criação de novos 
equipamentos  

Recuperação da Casa do Cantoneiro em Foz-
Tua* 

Concretizado. 
Wine House 

Adaptação da Escola Velha de Carrazeda de 
Ansiães para o Edifício do Arquivo Municipal* 

 

Construção do Pavilhão Desportivo em 
Carrazeda de Ansiães* 

 

Adaptação da Escola de Fontelonga para  
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Grandes áreas 
de intervenção 

Intervenções Ações PDS** 

Centro de Convívio* 

III. Qualificação 
urbana, espaços 
verdes e 
património 

(III.1) Áreas de Reabilitação 
Urbana e realização de 
obras de regeneração e 
requalificação urbanística 

Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana e 
delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 
(ARU) 

Concretizado. 

ARU em 
execução até 
final de 2020 

(III.2) Criação e melhoria de 
espaços verdes do concelho  

Beneficiação de Jardins, Parques, Largos e 
Praças* 

Concretizado. 
Requalificação 
do Jardim da 
Praça D. Lopo  

(III.3) Atualização do 
Inventário Municipal do 
Património e outras medidas 

Atualização do Inventário Municipal do 
Património e criação de SIG 

 

* Inscrito no Plano de Investimentos Plurianual da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2014. 

** PDS – Ponto de Situação disponibilizado pela CMCA, em mail de 02-03-2020. 

A sua concretização encontra-se assinalada no Quadro, tendo-se verificado a concretização da 

UOPG do Parque Empresarial, conforme apresentado no capítulo 3.1, e de outras previstas no 

Plano de Investimentos Plurianual da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (2014). 

A avaliação da concretização destas intervenções será retomada no capítulo 4, consoante o 

objetivo em que melhor se integrem, tal como definido no Quadro 4.1. 

3.6. APRESENTAÇÃO DOS VETORES ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PDM 

O PDM de Carrazeda de Ansiães assenta na definição dos seguintes Vetores Estratégicos, de 

acordo com o definido no artigo 2.º do Regulamento: 

 “Valorização, Preservação e Proteção do Ambiente, da Paisagem e do Património Natural e 

Cultural; 

 Valorização e Estruturação do Espaço Rural e dos Recursos Naturais; 

 População, Povoamento, Estruturação e Requalificação da Rede Urbana; 

 Atividade, Emprego e Qualificação Humana; 

 Acessibilidade, Transportes e Energia; 

 Interfaces Vales do Douro e do Tua — Planalto de Ansiães.” 

São ainda definidos os seguintes objetivos específicos, de acordo com o mesmo artigo: 

 “Promoção da Biodiversidade e definição da Estrutura Ecológica Municipal; 

 Salvaguarda dos Recursos Naturais; 

 Salvaguarda e promoção dos Recursos Patrimoniais; 

 Incentivos à produção de produtos agroflorestais e diversificação das atividades; 

 Criação e manutenção de condições de competitividade; 

 Reforço dos aglomerados e das especificidades das freguesias rurais; 

 Reequilíbrio da rede de equipamentos e de serviços coletivos; 
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 Melhoria das ligações rodoviárias internas; 

 Reforço das áreas industriais no concelho; 

 Desenvolvimento do associativismo de base agro-florestal; 

 Desenvolvimento das atividades turísticas; 

 Aumento da capacidade de alojamento turístico; 

 Dinamização de formação profissional, orientada para recursos endógenos e atividades 

emergentes; 

 Definição e hierarquização da Estrutura Viária; 

 Reforço do sistema de transporte; 

 Reforço da articulação entre Vale do Douro, Vale do Tua e Planalto.” 
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4. AVALIAÇÃO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

4.1. NOTA PRÉVIA 

Para efeitos do REOT, será avaliada a concretização dos Vetores Estratégicos e Objetivos 

Específicos do PDM, através do grau de concretização das propostas relacionadas, contidas no 

Programa de Execução e da análise de um conjunto de indicadores. 

Desta forma, no Quadro seguinte identificam-se as propostas do programa de execução bem 

como os indicadores selecionados para cada um dos Vetores Estratégicos, cuja análise detalhada 

é desenvolvida nos sub capítulos seguintes. 

Quadro 4.1 | Estruturação da avaliação do estado do ordenamento do território 

Vetores 
Estratégicos 

Objetivos  
Específicos 

Propostas do Programa 
de Execução 

Indicadores 

Valorização, 
Preservação e 
Proteção do Ambiente, 
da Paisagem e do 
Património Natural e 
Cultural 

 

Promoção da 
Biodiversidade e definição 
da Estrutura Ecológica 
Municipal  

Salvaguarda e promoção 
dos Recursos Patrimoniais 

 

(III.3) Atualização do 
Inventário Municipal do 
Património e outras 
medidas 

Evolução do Uso do Solo* 

Área de RAN e de REN 

Património Arquitetónico e 
Arqueológico Classificado* 

Áreas de valor paisagístico - 
Parque Regional do Vale do 
Tua, Região Demarcada do 
Alto Douro Vinhateiro e 
Albufeiras de Régua e 
Carrapatelo e Foz Tua 

Área ardida em incêndios 
florestais* 

Perigosidade de risco de 
incêndio 

Valorização e 
Estruturação do 
Espaço Rural e dos 
Recursos Naturais 

 

Salvaguarda dos Recursos 
Naturais 

Incentivos à produção de 
produtos agroflorestais e 
diversificação das 
atividades  

Desenvolvimento do 
associativismo de base 
agro-floresta 

(I.3) Desenvolvimento 
agroindustrial   

Produção vinícola* 

Produtores registados 

Empreendimentos de Turismo 
no Espaço Rural* - N.º e 
capacidade 

População, 
Povoamento, 
Estruturação e 
Requalificação da Rede 
Urbana 

Reequilíbrio da rede de 
equipamentos e de 
serviços coletivo 

Reforço dos aglomerados 
e das especificidades das 
freguesias rurais 

(II.2) Dotação de 
infraestruturas 

(II.3) Obras de 
reabilitação e ampliação 
de equipamentos 
existentes 

(II.4) Criação de novos 
equipamentos 

(III.1) Áreas de 
Reabilitação Urbana e 
realização de obras de 
regeneração e 
requalificação urbanística 

(III.2) Criação e melhoria 

População residente e 
Densidade populacional 

População escolar 

Índice de envelhecimento 

N.º de edifícios licenciados em 
obras de edificação e % em 
construção nova* 

Área ocupada dos perímetros 
urbanos 

Área de reabilitação urbana 

Novos equipamentos 
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Vetores 
Estratégicos 

Objetivos  
Específicos 

Propostas do Programa 
de Execução 

Indicadores 

de espaços verdes do 
concelho 

Atividade, Emprego e 
Qualificação Humana 

 

Criação e manutenção de 
condições de 
competitividade 

Reforço das áreas 
industriais no concelho 

Desenvolvimento das 
atividades turísticas 

Aumento da capacidade 
de alojamento turístico 

Dinamização de formação 
profissional, orientada para 
recursos endógenos e 
atividades emergentes 

(I.1) Requalificação, 
expansão e criação de 
espaços de atividades 
económicas 

(I.2) Desenvolvimento de 
infraestruturas turísticas 

Empresas sedeadas no 
concelho, pessoal ao serviço e 
volume de negócios* 

Novos espaços de acolhimento 
empresarial 

Taxa de ocupação dos 
espaços de acolhimento 
empresarial* 

Oferta de empreendimentos 
turísticos e de alojamento local 

N.º de desempregados 

Acessibilidade, 
Transportes e Energia; 

Interfaces Vales do 
Douro e do Tua — 
Planalto de Ansiães.” 

 

Melhoria das ligações 
rodoviárias internas 

Definição e hierarquização 
da Estrutura Viária 

Reforço do sistema de 
transporte 

Reforço da articulação 
entre Vale do Douro, Vale 
do Tua e Planalto 

(II.1) Requalificação da 
rede viária existente   

Novas ligações viárias 

Tráfego Rodoviário - TMDA 

Acidentes rodoviários * 

Ligações de transporte público 
ao Porto 

* Indicadores propostos no Relatório Ambiental (2015). 

4.2. VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO AMBIENTE, DA PAISAGEM E DO PATRIMÓNIO 

NATURAL E CULTURAL 

Quadro 4.2 | Quadro síntese da avaliação do Vetor Valorização, Preservação e Proteção do Ambiente, da 
Paisagem e do Património Natural e Cultural 

Vetor/ Indicador 
Fontes de 

informação 
Ano mais 
recente 

NUTS III – 
 Douro 

Município de Carrazeda de 
Ansiães 

Valorização, Preservação e Proteção do Ambiente, da Paisagem e do Património Natural e Cultural 

Evolução do Uso do Solo Carta Ocupação 
do Solo 

2018 - Florestas - 47,10%  

 Agricultura – 31,94% 

 Matos - 1,9% 

 Territórios artificializados – 1,82% 

 Massas de água superficiais – 1,58% 

 Pastagens – 1,48% 

 Espaços descobertos ou com pouca 
vegetação – 0,19% 

 Superfícies agroflorestais – 0,03%  
 

Área de RAN e de REN PDM em vigor 
(2015) 

2015 - RAN - 5685,81 ha, 

REN (2019) 2019 - REN -  12705,83 ha 
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Vetor/ Indicador 
Fontes de 

informação 
Ano mais 
recente 

NUTS III – 
 Douro 

Município de Carrazeda de 
Ansiães 

Património Arquitetónico e 
Arqueológico Classificado* 

DGPC 2020 - 15 imóveis classificados 

68 sítios arqueológicos 

Áreas de valor paisagístico 
- Parque Regional do Vale 
do Tua, Região 
Demarcada do Alto Douro 
Vinhateiro e Albufeiras de 
Régua e Carrapatelo e Foz 
Tua 

CMCA 2020 - Alto Douro Vinhateiro - 
18060,66 ha 

PRVT - 5238,62 ha 

Albufeira de Régua e 
Carrapatelo - 43,79 ha 

 

 

 

Área ardida em incêndios 
florestais* 

ICNF 2018 - Total 2010-2018: 5475,24 ha 

Total 2015-2018: 1329,42 ha 

Perigosidade de risco de 
incêndio 

CMCA - 
PMDFCI 

2017 - Elevada: 4171,29 ha 

Muito Elevado: 2244,77 ha 

Evolução do Uso do Solo 

Na Figura seguinte apresenta-se a síntese da ocupação do solo no território do Município de 

Carrazeda de Ansiães, tendo em conta a informação constante nas Cartas de Uso e Ocupação do 

Solo (COS) de 2015 e 2018, agrupada pelo código de Nível I. Os usos “Florestas” e “Agricultura” 

permanecem como as principais classes de espaço, respetivamente 47% e 31-32%, registando 

um decréscimo inferior a 2% em termos de área ocupada. 

As alterações do uso do solo mais evidentes são dos “Corpos de água/Massas de água 

superficiais” e das “Pastagens”, em ambos os casos acima de 50%, vindo estes dois usos a 

ocupar individualmente cerca de 400 ha. No caso dos “Corpos de água/Massas de água 

superficiais”, este aumento estará associado ao enchimento da albufeira de Foz Tua.  

Apesar do aumento dos “Territórios artificializados” (2,3% entre 2015 e 2018), estes representam 

menos de 2% do território municipal, correspondendo a 509,38 ha na COS 2018.  



  

 

  
 

          
Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT) do município de Carrazeda de Ansiães  

 Abril de 2020  P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao 39 

             

 

Figura 4.1 | Ocupação do solo do Município de C. de Ansiães – COS 2015 e 2018 (Nível I) 

* As designações apresentadas na legenda correspondem à COS 2018, com a devida correspondência para a COS 2015 

(tal como representados no Quadro 4.2). Excetuam-se as Zonas Húmidas que apenas surgem na COS 2015.   

Fonte: COS 2015 e 2018 

Quadro 4.1 | Ocupação do solo do Município de Carrazeda de Ansiães – COS 2015 e 2018 

COS2015 COS 2018 
Variação 

2015-2018 

Nível I ha % Nível I ha % % 

 Florestas  13200,56 47,27  Florestas  13151,49 47,10 -0,4 

 Agricultura  9095,63 32,57  Agricultura  8920,07 31,94 -1,9 

 Matos  4512,92 16,16  Matos  4426,01 15,85 -1,9 

 Territórios artificializados  497,86 1,78  Territórios artificializados  509,38 1,82 2,3 

 Corpos de água  289,57 1,04  Massas de água 
superficiais  

441,36 1,58 52,4 

 Pastagens  261,65 0,94  Pastagens  413,52 1,48 58,0 

 Espaços descobertos ou 
com vegetação esparsa  

56,58 0,20  Espaços descobertos ou 
com pouca vegetação  

53,13 0,19 -6,1 
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COS2015 COS 2018 
Variação 

2015-2018 

Nível I ha % Nível I ha % % 

 Sistemas agro-florestais  9,19 0,03  Superfícies agroflorestais  9,13 0,03 -0,7 

 Zonas húmidas  0,12 0,00     

Fonte: COS 2015-2018 

Na Figura e Quadro seguintes, está representada a ocupação do solo do Município de acordo com 

a classificação de nível mais desagregado da COS 2018, permitindo constatar a importância das 

“Vinhas”, num total de 3083,43 ha (11,04% do município), a principal cultura agrícola. 

Em termos de ocupação florestal sobressaem as “Florestas de Pinheiro Bravo”, num total de 

6030,22 ha e 21,60% do município, e as “Florestas de Sobreiro”, num total de 4026,67 ha e 

14,42% do município. 

Além destes usos, apenas ocupam uma extensão superior a 10%, os “Matos”, com 4426,01 ha e 

15,85%. 
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Figura 4.2 | Ocupação do solo do Município de Carrazeda de Ansiães – COS 2018 (Nível V) 

Fonte: COS 2018 

 

Quadro 4.2 | Ocupação do solo do Município de Carrazeda de Ansiães – COS 2018  

COS 2018 Área  

Classe ha % 

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 165,15 0,59 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 123,23 0,44 

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 33,59 0,12 

1.1.3.1 Áreas de estacionamentos e logradouros 1,48 0,01 

1.2.1.1 Indústria 16,9 0,06 

1.2.3.1 Instalações agrícolas 9,2 0,03 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de energia renovável 4,95 0,02 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 93,9 0,34 

1.5.1.2 Pedreiras 31,79 0,11 

1.5.2.2 Lixeiras e Sucatas 3,65 0,01 

1.5.3.1 Áreas em construção 7,13 0,03 

1.6.2.2 Equipamentos de lazer 3,58 0,01 

1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas 11,5 0,04 

1.7.1.1 Parques e jardins 3,33 0,01 
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COS 2018 Área  

Classe ha % 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 1819,78 6,52 

2.2.1.1 Vinhas 3083,43 11,04 

2.2.2.1 Pomares 1201,92 4,30 

2.2.3.1 Olivais 1727,57 6,19 

2.3.1.1 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a vinha 4,78 0,02 

2.3.1.2 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a pomar 4,23 0,02 

2.3.1.3 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival 26,9 0,10 

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 796,55 2,85 

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 254,9 0,91 

3.1.1.1 Pastagens melhoradas 207,65 0,74 

3.1.2.1 Pastagens espontâneas 205,87 0,74 

4.1.1.1 SAF de sobreiro 9,13 0,03 

5.1.1.1 Florestas de sobreiro 4026,67 14,42 

5.1.1.2 Florestas de azinheira 709,08 2,54 

5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos 1297,43 4,65 

5.1.1.4 Florestas de castanheiro 838,39 3,00 

5.1.1.5 Florestas de eucalipto 1,23 0,00 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 227,49 0,81 

5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 6030,22 21,60 

5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 0,87 0,00 

5.1.2.3 Florestas de outras resinosas 20,11 0,07 

6.1.1.1 Matos 4426,01 15,85 

7.1.3.1 Vegetação esparsa 53,13 0,19 

9.1.1.1 Cursos de água naturais 0,65 0,00 

9.1.2.1 Lagos e lagoas interiores artificiais 1,54 0,01 

9.1.2.3 Albufeiras de barragens 432,14 1,55 

9.1.2.5 Charcas 7,02 0,03 

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 165,15 0,59 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 123,23 0,44 

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 33,59 0,12 

1.1.3.1 Áreas de estacionamentos e logradouros 1,48 0,01 

1.2.1.1 Indústria 16,9 0,06 

1.2.3.1 Instalações agrícolas 9,2 0,03 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de energia renovável 4,95 0,02 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 93,9 0,34 



  

 

  
 

          
Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT) do município de Carrazeda de Ansiães  

 Abril de 2020  P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao 43 

             

COS 2018 Área  

Classe ha % 

1.5.1.2 Pedreiras 31,79 0,11 

1.5.2.2 Lixeiras e Sucatas 3,65 0,01 

1.5.3.1 Áreas em construção 7,13 0,03 

1.6.2.2 Equipamentos de lazer 3,58 0,01 

1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas 11,5 0,04 

1.7.1.1 Parques e jardins 3,33 0,01 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 1819,78 6,52 

* Encontram assinaladas as classes que ocupam com mais de 10% da área do município. 

Fonte: COS 2018 

Ao nível da futura Revisão do PDM importará verificar as principais alterações ao nível do uso do 

solo desde 2015, e o seu reflexo em termos de ordenamento. 

Área de RAN e de REN 

No âmbito da Revisão do PDM 2015, foi aprovada a Reserva Agrícola Nacional (RAN) do 

município de Carrazeda de Ansiães, respeitando o documento metodológico “Metodologia para a 

delimitação da Reserva Agrícola Nacional na revisão dos PDM” da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e da Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola 

Nacional (ERN da RAN). 

A RAN em vigor (2015), representada na figura seguinte, totaliza os 5237,71 ha, cerca de 20% do 

município, tendo então sido desafetadas da RAN Bruta um conjunto de áreas classificadas como 

Solo Urbano, respondendo ao seguinte enquadramento: 

 “Acerto Urbano (Ua n.º), correspondendo a áreas ocupadas com construções não agrícolas ou 

comprometidas por licenciamentos eficazes, anteriores ao PDM em vigor e ainda não 

constituídas à altura da elaboração do PDM; 

 Colmatação (Uc n.º), pequenas áreas encravadas entre construções urbanas, e pequenas 

áreas, entre áreas urbanas infraestruturadas; 

 Expansão urbana (Ue n.º), correspondendo a áreas situadas em aglomerados com forte 

pressão urbanística, para as quais existam estudos urbanísticos ou está programada a sua 

execução no PDM (PP, PU), devendo nestas situações, serem anexados os planos ou 

propostas: 

 Espaços verdes (Ev n.º), corresponde a áreas com função de equilíbrio ecológico e de 

acolhimento de atividades de ar livre.” 

A RAN em vigor mantém-se coerente com o regime jurídico atual, e foi já delimitada com recurso a 

cartografia digital de escala adequada, considerando desnecessário proceder a nova delimitação 

da RAN Bruta.  
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Figura 4.3 | RAN em vigor (2015) 

Fonte: PDM em vigor (2015). 

 

Também no âmbito da Revisão do PDM (2015), foi elaborada a delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) do município de Carrazeda de Ansiães, aprovada pela Portaria n.º 136/2016, de 

12 de maio, ainda ao abrigo de Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. 

À data, o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) era definido pelo Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, e objeto 

de várias alterações4. De acordo com o regime jurídico estabelecido, a alteração das delimitações 

municipais da REN deveria ser desenvolvida em conformidade com as orientações estratégicas de 

âmbito nacional e regional (publicadas através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

81/2012, de 3 de outubro, e retificadas através da Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de 

novembro).  

No entanto, subsistia ainda informação necessária para a concretização daquelas orientações, 

designadamente no que se referia às zonas de risco de erosão hídrica, o que justifica que a 

delimitação da REN desenvolvida aquando da Revisão do PDM e aprovada em 2016, tenha 

respeitado as definições e critérios de delimitação constantes no Anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90, 

de 19 de março, e ainda com as orientações constantes do documento designado por “Delimitação 

                                                           
4 Alterado pelos Decretos-Leis n.os 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de julho, e 80/2015, de 14 de maio. 
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da Reserva Ecológica Nacional”, da autoria da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDRN), de agosto de 2009.  

Entretanto, seria aprovada a Alteração da REN do município de Carrazeda de Ansiães, pelo Aviso 

n.º 18424/2019, de 19 de novembro, associada à aprovação do PPPECA (tal como indicado no 

capítulo 3.1), e que consiste numa exclusão da tipologia de “Cabeceiras de linhas de água”, num 

total de 11,2 ha. 

Também em 2019, o Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto estabelece o novo RJREN, 

procedendo à republicação do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que no artigo 43.º, n.º 5 

refere que “No âmbito da revisão de planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal é 

obrigatória a adaptação da delimitação da REN às orientações estratégicas nacionais e regionais 

em vigor”.   

Contudo, o Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, artigo 4º, dá também abertura para que a 

adaptação da delimitação da REN seja concluída no prazo de 5 anos5, no caso de procedimentos 

de revisão do PDM que visem cumprir a adaptação às regras de classificação e qualificação do 

novo RJIGT: 

“1 - As delimitações de Reserva Ecológica Nacional (REN) devem conformar-se com as 

orientações estratégicas de âmbito nacional e regional no prazo de cinco anos6 após a entrada em 

vigor da portaria referida no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 

redação introduzida pelo presente decreto-lei. 

(…) 

3 - No caso de procedimentos de revisão de planos territoriais de âmbito municipal ou 

intermunicipal em cumprimento do previsto no n.º 2 do artigo 199.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, a adaptação da delimitação da REN pode ser concluída no prazo previsto no n.º 1.” 

Assim sendo, prevê-se que a futura revisão do PDM de Carrazeda de Ansiães possa manter a 

REN em vigor (2019). Neste contexto, o Anexo IV (a que se refere o artigo 43.º) do novo RJREN 

permite estabelecer a relação entre as áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e 

as novas categorias de áreas integradas na REN. No caso específico da REN de Carrazeda de 

Ansiães, a correspondência é apresentada no Quadro 4.3. 

A REN do município de Carrazeda de Ansiães (2019) encontra-se representada na Figura 4.4 e 

Quadro 4.3, totalizando os 12705,83 ha7, com maior representatividade das Áreas com risco de 

erosão (8154,35 ha) e das Cabeceiras das linhas de água (5970,55 ha). 

Quadro 4.3 | Reserva Ecológica Nacional do município de Carrazeda de Ansiães  

Áreas definidas no Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de março 

Área (ha)* 
Novas categorias de áreas integradas na REN 

Zonas ameaçadas pelas cheias 56,62 Zonas ameaçadas pelas cheias 

Albufeiras e uma faixa de proteção 
delimitada a partir do regolfo 

máximo 514,27 

Albufeiras que contribuam para a conectividade e 
coerência ecológica da REN, bem como os 

respetivos leitos margens e faixas de proteção 

                                                           
5 Os 5 anos reportam à entrada em vigor da Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro (que corresponde ao dia seguinte à sua 
publicação). 
 
7 A área total não é o somatório das áreas individuais das tipologias REN, devido às sobreposições. 
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Áreas definidas no Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de março 

Área (ha)* 
Novas categorias de áreas integradas na REN 

Áreas de máxima infiltração 67,69 
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos. 

Cabeceiras das linhas de água 5970,55 
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos. 

Áreas com risco de erosão 8154,35 Áreas com risco de erosão. 

Total* 12705,83  

* A área total não é o somatório das áreas individuais das tipologias REN, devido às sobreposições. 

Fonte: REN em vigor, 2019. 

As outras tipologias de REN presentes no município de Carrazeda de Ansiães são as Albufeiras e 

faixa de proteção (514,27 ha), as Áreas de máxima infiltração (67,69 ha), e as Zonas ameaçadas 

pelas cheias (56,62 ha). 

Na Figura 4.4, estão representadas, tal como consta da REN publicada, e por recomendação da 

CCDR Norte, as áreas de exclusão da REN com parecer favorável, onde se inclui a área 

desafetada para a concretização do PPPECA.  

 

 

Figura 4.4 | REN em vigor (2019) 

Fonte: REN em vigor, 2019. 
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Património Arquitetónico e Arqueológico Classificado* 

O PDM em vigor (2015) estabelece no Regulamento a identificação e o regime do Sistema 

Patrimonial, constituído pelos Imóveis classificados e pelos Sítios arqueológicos inventariados.  

A consulta do património imóvel classificado e em vias de classificação no site da Direção-Geral 

do Património Cultural (DGPC) revela que, desde a publicação do PDM (2015) não foram 

classificados outros imóveis, mantendo-se atualizada a lista publicada no Anexo I do Regulamento 

do PDM, conforme apresentado no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 | Património classificado no município de Carrazeda de Ansiães 

Classificação Designação 

Património 
Mundial 

Monumento Nacional/ Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro 

Monumento 
Nacional 

Antas de Vilarinho classificado pelo Decreto 16-06-1910, DG 136 de 23 de Junho de 
1910. 

Castelo de Ansiães (ruínas), classificado pelo Decreto 16-06-1910, DG 136 de 23 de 
Junho de 1910. 

Fraga pintada do Cachão da Rapa, classificado pelo Decreto n.º 32 973, DG 175 de 
18 de Agosto de 1943. 

Ruínas da igreja de Ansiães, classificado pelo Decreto n.º 14 985, DG, I Série, n.º 28, 
de 3-02-1928. 

Pelourinho de Ansiães, classificado pelo Decreto n.º 14 985, DG 28 de 03 de 
Fevereiro de 1928. 

Imóvel de 
Interesse Público 

Igreja de Linhares, classificada pelo Decreto n.º 41 191 de 18 de Julho de 1957. 

Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Lavandeira, classificada pelo Decreto n.º 45/93, 
DR 280 de 30 de Novembro de 1993. 

Pelourinho de Carrazeda de Ansiães, classificado pelo Decreto n.º 23 122, DG 231 
de 11 de Outubro de 1933. 

Pelourinho de Linhares, classificado pelo Decreto n.º 23 122, DG 231 de 11 de 
Outubro de 1933. 

Pelourinho de Vilarinho da Castanheira, classificado pelo Decreto n.º 23 122, DG 231 
de 11 de Outubro de 1933. 

Solar de Sampaio, classificado pelo Decreto n.º 5/2002, DR, 1ª Série-B. n.º 42, de 19-
02-2002. 

Casa de Selores, classificado pelo Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-
1977. 

Sítio de Interesse 
Público 

Anta de Zedes, classificado pela Portaria n.º 188/2013, DR, 2.ª série, n.º 69, de 9-04-
2013. 

Monumento de 
Interesse Público 

Igreja de São João Batista, classificado pela Portaria n.º 740-FS/2012, DR, 2.ª série, 
n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012 

  Fonte: DGPC – www.patrimoniocultural.gov.pt/, consulta em 05-03-2020. 

No que respeita o património arqueológico, são identificados 10 novos registos no Portal do 

Arqueológo do site da DGPC (assinalados com sombreado no Quadro seguinte), face aos 58 que 
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se encontravam listados no Anexo II do Regulamento do PDM (2015), e que neste sentido 

deverão ser atualizados na futura Revisão do PDM. 

Quadro 4.4 | Património arqueológico no município de Carrazeda de Ansiães 

CNS Designação 

16969 Aldeia Nova 

16940 Anta da Samorinha 

995 Anta de Zedes (Casa da Moura I) 

6404 Ara da Igreja de Pombal 

24411 Ara da Quinta da Ribeira da Vila 

24417 Ara da Senhora da Ribeira 

24401 Calçada de Linhares 

16976 Calçada de Pombal 

24408 Calçada de S. Lourenço 

24402 Calçada do Mogo 

3185 Calçada e Ponte de Mós 

17000 Capela de Santo António 

2375 Casa da Moura II 

17001 Casal de Zedes 

16941 Casinha da Moura da Samorinha 

16964 Castelo das Donas 

2737 Castelo de Ansiães 

2210 Castelo de Linhares 

16968 Castelo de Pereiros 

16971 Castelo de Pinhal do Norte 

24416 Castelo de Vilarinho 

16985 Castro da Rapa 

3265 Cerca do Fidalgo 

3233 Concelheira 

24413 Covas de Seixo de Ansiães 

34951 Cubo/Botirão 

16979 Curral dos Moiros 

16973 Estrutura de Santrilha 

16975 Felgueira 

16956 Fiolhal 

2583 Fonte de Seixas 

24410 Fonte Santa 

2545 Fraga da Aborraceira 

24396 Fraga das Ferraduras de Belver 
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CNS Designação 

1005 Fraga das Ferraduras de Linhares 

16984 Fraga das Ferraduras de Ribalonga 

186 Fraga pintada do Cachão da Rapa 

16943 Igreja 

24418 Igreja de São Salvador (Castelo de Ansiães) 

24414 Igreja de Selores 

2317 Igreja de São João Batista (Castelo de Ansiães) 

6223 Inscrição do Navalho 

24400 Lagar da Escorregadeira 

24409 Lagar da Fraga 

16967 Lagar do Largo 

16977 Lagar do Navalho 

6278 Linhares 

16983 Lugar da Costa/ Mós 

16972 Lugar da Pala 

16965 Marra 

4900 Marzagão 

34323 Mogo de Ansiães 2 

15622 Monte das Chãs 

16982 Navalho/ Quinta do Barrabaz 

3078 Pala da Moura 

16961 Pala da Moura 

16963 Passadouro 

16945 Ponte das Olgas 

16962 Ponte de Linhares 

14934 Ponte do Galego 

24395 Ponte do Torno 

24415 Povoado romano de Selores 

2188 Quinta da Ribeira / Tralhariz 

16980 Ribeira de Baixo 

16966 Santa Marinha 

16688 São Pedro 

2569 Senhora da Graça 

24412 Senhora da Ribeira 

  Fonte: DGPC, Portal do Arqueólogo – http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/, consulta em 05-03-2020. 
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É ainda identificado no Relatório o edificado com interesse arquitetónico (listado no quadro 

seguinte), mas sem tradução a nível cartográfico ou regulamentar. Neste contexto, encontrava-se 

proposto no Programa de Execução do PDM (2015), a “Atualização do Inventário Municipal do 

Património e criação de SIG”, ação que não foi até à data concretizada, e que será importante 

promover na próxima Revisão do PDM. 

Quadro 4.5 | Edificado com interesse arquitetónico no município de Carrazeda de Ansiães, identificado no PDM 
2015 

Igrejas e Capelas Igreja Matriz de Santiago de Amedo, com arco sineiro duplo, do séc. XVIII 

Capela de S. Sebastião de Areias (Amedo) 

Igreja de Santo António de Beira Grande, de provável origem medieval, 
profundamente remodelada no séc. XVIII 

Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves de Belver, com campanário de dupla 
sineira, do séc. XVII 

Igreja Matriz de Santa Águeda de Carrazeda de Ansiães, do séc. XVIII 

Capela de Santa Cruz de Samorinha (Carrazeda de Ansiães) 

Santuário da Senhora da Graça (Carrazeda de Ansiães) 

Igreja Matriz de S. Brás de Castanheiro do Norte, do séc. XVIII 

Capela do Bom Jesus de Tralhariz (Castanheiro do Norte), de planta circular com 
frescos barrocos no interior 

Igreja Matriz de Santa Maria Madalena de Fontelonga, barroca 

Capela de Nossa Senhora de Penafria (Fontelonga) 

Igreja Matriz de Santa Eufémia de Lavandeira, barroca, com nártex colunado, teto 
de caixotões e excelentes pinturas de fingimento (Imóvel de Interesse Público) 

Igreja de S. Salvador de Ansiães (Lavandeira) (Monumento Nacional, já referida a 
propósito do Património Arquitetónico) 

Igreja Paroquial de S. Miguel de Linhares, com um belíssimo teto de caixotões, do 
séc. XVIII (Imóvel de Interesse Público) 

Santuário da Senhora da Paixão, em Arnal (Linhares) 

Igreja de S. João Baptista de Marzagão, para aí transferido em 1575 das 
imediações da antiga vila de Ansiães, ricamente remodelada no séc. XVIII, com um 
teto de caixotões e retábulos do barroco joanino 

Igreja de S. João Baptista de Ansiães (Marzagão) (Em Vias de Classificação, já 
referida a propósito do Património Arquitetónico) 

Igreja Matriz de Santa Catarina de Mogo de Malta, barroca 

Santuário de Nossa Senhora da Saúde (Mogo de Malta), de edificação recente 

Igreja Matriz de S. Bartolomeu de Parambos, dos séc. XVII-XVIII, com um bom teto 
de caixotões e um bom aparato retabular 

Capela de S. Miguel (Parambos) 

Igreja Matriz de Pereiros, dos finais do séc. XVIII 

Capela de Santo André (Pereiros), do séc. XVIII 

Capela da Senhora da Conceição de Codeçais (Pereiros), do séc. XVIII 

Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves de Pinhal do Norte, do séc. XVIII, com 
um rico recheio barroco 

Capela de S. Bartolomeu (Pinhal do Norte) 

Capela de Santa Marinha (Pinhal do Norte) 

Capela de Santo António de Brunheda (Pinhal do Norte) 

Capela de S. Tomé de Sentrilha (Pinhal do Norte) 

Igreja Matriz de S. Lourenço de Pombal de Ansiães, do séc. XVIII, com uma boa 
fachada rematada por dupla sineira e um rico recheio barroco 

Igreja Matriz de Santa Marinha de Ribalonga, do séc. XVIII 

Igreja Matriz de S. Sebastião de Seixo de Ansiães, dos finais do séc. XVIII 
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Capela de Santa Luzia (Seixo de Ansiães) 

Igreja Matriz de S. Gregório de Selores, com um bom recheio barroco 

Igreja Matriz de Santa Maria Madalena de Vilarinho da Castanheira 

Igreja Matriz de S. Gonçalo de Zedes, barroca 

Casas senhoriais e 
outros edifícios da 

arquitetura civil 

Casa da Carranca, em Amedo, do séc. XVIII 

Casa da Câmara de Carrazeda de Ansiães, iniciada em 1736 

Estação do Caminho de Ferro de Foz Tua, em Castanheiro do Norte 

Casa Grande de Tralhariz, em Castanheiro do Norte 

Casa dos Sampaios, em Linhares, com uma magnífica decoração barroca (Em 
Vias de classificação) 

Casa dos Caiados, em Pereiros 

Casa dos Sampaio e Melo, em Ribalonga 

Casa de Selores, em Selores, com a capela mandada edificar em 1616 pelo Bispo 
do Porto D. Diogo Gonçalo de Morais e uma aparatosa alpendrada de colunas 
torsas 

Casa Grande, em Selores, do séc. XVIII 

Casa de Alganhafres, em Selores, do séc. XVIII 

Casa dos Morais Sarmento, em Vilarinho da Castanheira 

Casa dos Barbosas, em Zedes, já edificada no séc. XIX 

Outras construções Fontenário de S. Martinho, em Amedo, fonte de mergulho barroca 

Fonte do Seixo, em Beira Grande 

Fonte do Mogo de Ansiães, em Belver 

Pelourinho de Carrazeda de Ansiães (Imóvel de Interesse Público) 

Fonte das Sereias, em Carrazeda de Ansiães, chafariz granítico do séc. XVIII 

Cruzeiro de Samorinha (Carrazeda de Ansiães) 

Cruzeiro e alminhas de Santo António, em Castanheiro do Norte 

Fonte Arcada, em Fontelonga 

Pelourinho de Ansiães (Monumento Nacional) 

Pelourinho de Linhares (Imóvel de Interesse Público) 

Fonte das Seixas, em Parambos 

Fonte de mergulho, em Pereiros 

Cruzeiro de Codeçais (Pereiros) 

Fonte do Terreiro, em Brunheda (Pinhal do Norte) 

Pelourinho de Vilarinho da Castanheira (Imóvel de Interesse Público) 

Fonte da Urraca, em Vilarinho da Castanheira 

Núcleos urbanos 
com malha e 
arquitetura 

tradicional de 
referência 

Belver e Mogo de Ansiães (Belver) 

Samorinha (Carrazeda de Ansiães) 

Castanheiro e Fiolhal (Castanheiro do Norte) 

Linhares (Linhares) 

Marzagão (Marzagão) 

Felgueira (Pinhal do Norte) 

Ribalonga (Ribalonga) 

Fonte: PDM 2015, Relatório, Anexo II – Património. 

Áreas de valor paisagístico - Parque Regional do Vale do Tua, Região Demarcada do Alto 

Douro Vinhateiro e Albufeiras de Régua e Carrapatelo e de Foz Tua 
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O município de Carrazeda de Ansiães detém um valor paisagístico inegável, representado pela 

sua integração no Alto Douro Vinhateiro (Figura 4.5), que é património mundial da UNESCO desde 

2001 e encontra-se também classificado como Monumento Nacional desde 2010. “O Alto Douro 

Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que caracteriza a vasta Região 

Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola regulamentada do mundo. Engloba uma área 

superior a 26 mil hectares estendendo-se ao longo do vale do rio Douro e dos seus afluentes, 

cercados por montanhas e dotados de características físicas e climáticas muito particulares.” 8 No 

município de Carrazeda de Ansiães são abrangidos cerca de 18 mil ha, 65% da área de município.  

 

Figura 4.5 | Áreas de Valor Paisagístico 

Em 2015, aquando da Revisão do PDM, tinha sido recentemente criado o Parque Natural Regional 

do Vale do Tua (PNRVT), através do Regulamento n.º 364-A/2013, de 24 de setembro, com o 

estatuto de área protegida de âmbito regional. Este abrange aproximadamente 25 mil ha, 

integrando os municípios de Alijó, Murça, Vila Flor, Mirandela e Carrazeda de Ansiães (este último 

num total de 5 239 ha), e corresponde a uma das medidas compensatórias da implementação do 

projeto de Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT), a cargo da Agência de 

Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, criada em 2011. 

Os valores que lhe estão associados encontram-se sintetizados no quadro seguinte: 

Quadro 4.6 | Caracterização do PNRVT 

                                                           
8 DGPC – Alto Douro Vinhateiro (Monumento Nacional), Descrição Geral. http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/8983641 
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Parque Natural Regional do Vale do Tua 

“Na envolvência do PNRVT subsiste um conjunto de áreas protegidas, designadamente o Parque Natural do 
Douro Internacional, o Parque Natural do Alvão, o Parque Natural do Montesinho e a Paisagem Protegida da 
Albufeira do Azibo. 

O PNRVT tem uma particularidade importante: agrega 5 concelhos de culturas e tradições identitárias, que 
faz com que exista uma grande diversidade de escolha, por parte de quem o visita, ao nível da gastronomia, 
vinhos e artesanato, geologia e hidrogeologia, micro-reservas, e flora e agrossistemas. 

A paisagem é diversificada e marcada por serras, planaltos e vales encaixados, nomeadamente os dos rios 
Douro, Tua e Tinhela. A causa principal desta diversidade reside na variedade de litologias e estruturas 
geológicas que constituem a base destes relevos. A geomorfologia da região envolvente é bastante variada, 
fruto de características estruturais e litológicas específicas, e inclui vales profundos e vertentes declivosas, 
principalmente nos troços finais dos rios Tua e Tinhela, bem como afloramentos rochosos imponentes (cristas 
quartzíticas) e zonas de planalto, com relevo pouco acentuado. 

A área é caracterizada por uma diversidade climática que se traduz na paisagem vegetal, que apresenta 
como vegetação natural potencial mais característica, bosques de sobreiro – Quercus suber (com presença 
variável de azinheira e zimbro), nas áreas mais quentes e secas do vale, e bosques de carvalho-negral – 
Quercus pyrenaica, nas áreas mais frias e chuvosas do planalto e das principais serras. 

A flora da região é bastante variada, estimando -se que possam ocorrer na área de estudo cerca de 700 
espécies de flora vascular e cerca de 400 espécies de flora criptogâmica (briófitos e líquenes). 

A fauna da região envolvente do Vale do Tua é numerosa e diversificada, tendo sido até ao momento 
identificadas 943 espécies, sendo 744 de invertebrados terrestres, 15 de peixes, 12 de anfíbios, 20 de 
répteis, 123 de aves e 29 de mamíferos, das quais 14 são quirópteros (i.e., morcegos). A este total há ainda a 
juntar um número indeterminado de espécies de invertebrados aquáticos, agrupados em 72 famílias. 

Em termos de património cultural, para além da inclusão parcial no Alto Douro Vinhateiro — Património da 
Humanidade, a área do PNRVT possui um vasto conjunto de valores patrimoniais arquitetónicos, 
arqueológicos e etnográficos. Importa destacar a atividade termal, a partir das nascentes das Caldas de 
Carlão/Santa Maria Madalena e da fonte termal das Caldas de São Lourenço, bem como um conjunto 
importante de quintas vocacionadas para a cultura da vinha, com potencialidades para o enoturismo, que têm 
vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento económico da região. 

Esta diversidade de valores naturais e patrimoniais presentes no PNRVT devem ser mantidos, valorizados e 
dados a conhecer, pelo que reúnem as condições necessárias para prosperar e acima de tudo para 
proporcionar à população residente momentos únicos e inesquecíveis.” 

Extraído de: http://www.valetua.pt/caracterizacao/ 

Encontra-se associado à criação do PNRVT um Plano de Atividades, constituído por 12 ações, 

que se identificam de seguida, muitas das quais já concluídas, outras em curso: 

 Ação 1 - Controle de plantas exóticas com caráter invasor no PNRVT. 

 Ação 2 - Redução do risco de incêndio. 

 Ação 3 - Protocolos de gestão com proprietários. 

 Ação 4 - Fomento de gestão cinegética sustentável. 

 Ação 5 - Recuperação de habitats e espécies. 

 Ação 6 - Monitorização da biodiversidade. 

 Ação 7 - Sinalização do Parque e de fatores distintos dos 5 concelhos. 

 Ação 8 - Implementar um Plano de Comunicação para o PNRVT. 

 Ação 9 - Definição e infraestruturação de rotas temáticas para o PNRVT. 

 Ação 10 - Citação, implementação e projeto de uma marca associada ao PNRVT. 

 Ação 11 - Realização de ações de formação e sensibilização e criação do Kit Escolas. 
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 Ação 12 -  Guias do Património Natural do PNRVT. 

Com especial importância para o município de Carrazeda de Ansiães, associada à Ação 7, 

destaca-se a criação do Centro Interpretativo do Vale do Tua (Figura 4.5), que constitui a Porta de 

Entrada do PNRVT de Carrazeda de Ansiães, localizado em Foz Tua. Foi inaugurado em março 

de 2017, tendo-se para isso procedido à recuperação de um edifício da estação ferroviária, e 

constitui hoje uma referência para a “preservação e valorização ambiental, paralelamente com a 

divulgação da herança cultural e patrimonial do concelho de Carrazeda de Ansiães.” 

  

Figura 4.6 | Centro Interpretativo do Vale do Tua 

Extraído de: CMCA – www.cm-carrazedadeansiaes.pt 

Por fim, em termos de paisagem destacam-se ainda as albufeiras de Régua e Carrapatelo e de 

Foz Tua, sendo que no caso desta última o enchimento foi posterior à aprovação do PDM em 

2015. Estas abrangem respetivamente, no concelho de Carrazeda de Ansiães, 43,79 ha e 202,79 

ha, ambas objeto de elaboração de Programa Especial de Albufeira, como referido no capítulo 2.3. 

A presença de planos de água como as albufeiras constitui um elemento de valorização 

paisagística e deve ser plenamente integrada na oferta turística do município. 

Área ardida em incêndios florestais* 

O PDM 2015 apresenta já uma análise de riscos (Anexo I do Relatório) e uma Planta de Riscos, 

de onde se destaca, face ao peso da ocupação florestal do concelho, o risco de incêndio florestal. 

Este é representado, no presente REOT, pela área ardida em incêndios florestais e pela 

perigosidade de risco de incêndio.  

Nos últimos 10 anos de registos de área ardida, entre 2010 e 20189, tal como consta da Figura 

4.7 foram registadas áreas ardidas todos os anos com exceção deste último (2018), totalizando 

5475,24 ha de área ardida. A maior extensão de área ardida dos últimos 10 anos corresponde aos 

anos de 2010 e 2013, em que arderam respetivamente 1176,27 ha e 2119,38 ha. Deste modo, 

caso seja contabilizada a área ardida apenas desde 2015, o total reduz-se 1329,42 ha, tal como 

representado no quadro seguinte: 

Quadro 4.7 | Extensão das áreas ardidas no município de Carrazeda de Ansiães 

Ano Área (ha) 

2010 1176,27 

                                                           
9 Fonte: ICNF 
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2011 474,01 

2012 332,10 

2013 2119,38 

2014 44,06 

2015 437,81 

2016 513,65 

2017 377,96 

Total 2010-2018 5475,24 

Total 2015-2018 1329,42 

Fonte: ICNF 

 

Figura 4.7 | Áreas ardidas no município de Carrazeda de Ansiães, nos últimos 10 anos* 

*Inclui o período 2010-2018. 2018 não há registo de áreas ardidas no concelho. 

Fonte: ICNF 

Perigosidade de risco de incêndio 

A classificação da perigosidade de risco de incêndio do Município, representada na Figura 4.8, 

aponta para um maior extensão das áreas de perigosidade de incêndio florestal alta e muito alta, 
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em duas zonas em particular: a zona Nordeste, no limite com o concelho de Vila Flor, e uma zona 

mais a sul do concelho, tendo ambas sido afetadas por incêndio florestal nos últimos 10 anos 

(conforme representado na Figura 4.7).  

Esta cartografia foi desenvolvida no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI) do Município de Carrazeda de Ansiães, aprovado em 2016 (PMDFCI de 2.ª 

geração, ao abrigo do despacho n.º 4345/2012, de 27 de março), que procede à determinação da 

perigosidade de incêndio florestal, atendendo aos declives e ocupação do solo (suscetibilidade) e 

ao histórico de incêndios florestais (probabilidade). 

No Município de Carrazeda de Ansiães são contabilizados 2244,77 ha de área com perigosidade 

de incêndio potencialmente muito alta e 4171,29 ha de área com perigosidade alta (Gráfico 4.1), 

representando conjuntamente 23% da área do Município.  

Gráfico 4.1 | Perigosidade de risco de incêndio no município de Carrazeda de Ansiães 

 

Fonte: PMDFCI. 

Apesar da elevada representatividade da ocupação florestal, a extensão da perigosidade alta e 

muito alta é condicionada pela importância do montado e da sua resiliência ao risco de incêndio 

florestal. 
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Figura 4.8 | Perigosidade de risco de incêndio no município de Carrazeda de Ansiães 

Fonte: PMDFCI. 

A perigosidade de risco de incêndio constitui um elemento fundamental no ordenamento do 

território, uma vez que de acordo com o Artigo 16.º - Condicionalismos à edificação do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, é interdita a edificação nas áreas classificadas 

na cartografia de perigosidade de incêndio alta e muito alta. Neste sentido, a futura revisão do 

PDM deve proceder à atualização da Planta de Condicionantes com a nova cartografia da 

perigosidade de risco de incêndio e de áreas ardidas. 

4.3. VALORIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO RURAL E DOS RECURSOS NATURAIS 

Quadro 4.8 | Quadro síntese da avaliação do Vetor Valorização e Estruturação do Espaço Rural e dos Recursos 
Naturais 

Vetor/ Indicador Fontes de 
informação 

Ano mais 
recente 

NUTS III – 
Douro 

Município de Carrazeda de 
Ansiães 

 Valorização e Estruturação do Espaço Rural e dos Recursos Naturais 

Produção vinícola* INE 2018 1258904  hl 41110 hl 

Produtores registados CMCA (site) 2020 - Produtores de vinho – 15 



 

58 P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao  Abril de 2020  

             

Vetor/ Indicador Fontes de 
informação 

Ano mais 
recente 

NUTS III – 
Douro 

Município de Carrazeda de 
Ansiães 

Produtores de maçã – 5 

Produtores de azeite – 8 

Produtores de mel – 4 

Produtores de enchidos – 2 

Produtores de compotas, 
doces, licores e frutos secos 

- 6 

Empreendimentos de Turismo 
no Espaço Rural* - N.º e 
capacidade 

Turismo de Portugal 
– Registo Nacional 
de Turismo 

2020 N.º - 133 

Capacidade - 
1769 

N.º - 5 

Capacidade - 84 

Produção vinícola* 

Na análise do uso do solo, foi evidenciada a importância da vinha no município de Carrazeda de 

Ansiães, reforçando a importância conferida à sua inserção na Região Demarcada do Douro, a 

mais antiga do mundo (a data da primeira demarcação das ‘Vinhas do Alto Douro’ é de 1756). 

A produção vinícola do município de Carrazeda de Ansiães totaliza, em 2018, os 41110 hl, o que 

corresponde a 3% da produção da NUTS III – Douro.  

Em temos de evolução desde 2015, a produção vinícola no município de Carrazeda de Ansiães 

registou um ligeiro aumento, contudo o mesmo não se verifica para o conjunto da NUTS III – 

Douro (com uma quebra de 23%). 

Quadro 4.9 | Produção vinícola declarada em vinho (hl), 2015-2018 

  
  

Produção vinícola declarada em vinho (hl)  

NUTS III - Douro Município de Carrazeda 
de Ansiães 

2015 1637489 40494 

2016 1371424 38254 

2017 1467361 40259 

2018* 1258904 41110 

                           * Dados provisórios. 

                           Fonte: INE 

O município de Carrazeda de Ansiães distingue-se ainda pelo maior domínio do Vinho licoroso 

com denominação de origem protegida (87%), face à NUTS III – Douro, onde este tipo de 

produção não ultrapassa os 65% (Gráfico 4.2). Em ambos os casos, o segundo tipo de produção 

corresponde ao Vinho com denominação de origem protegida – 7,1% em Carrazeda de Ansiães e 

30.8% na NUTS III – Douro. 
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Gráfico 4.2 | Distribuição da produção vinícola declarada em vinho, 2018 

 

* Dados provisórios. 

Fonte: INE 

Além da importância económica da produção vinícola, destaca-se o seu contributo para a 

valorização da paisagem (refletindo-se na sua inserção na área do Alto Douro Vinhateiro, como 

indicado atrás) e para a atratividade turística do concelho, em particular das suas quintas e 

empreendimentos de turismo em espaço rural. Importa, ao nível da futura Revisão do PDM 

promover a salvaguarda e valorização da vinha enquanto recurso valioso na estruturação do solo 

rústico. 

Produtores registados 

Apesar de não ser possível analisar a evolução desde 2015 dos produtores de vinho, apresenta-se 

de seguida a listagem constante do site da CMCA, que representa a importância atual do setor e 

servirá de referência na revisão do presente REOT.  

Apresentam-se igualmente os produtores de outros produtos transformados de origem agrícola – o 

azeite, mel, enchidos, e compotas, doces e licores, e ainda os produtores de maça, cultura com 

forte expressividade no município.  

Quadro 4.10 | Produtores registados – site da CMCA 

Produtores de 
vinho 

Vinhos Trovisco 

Vinhos Grambeira 

Vinhos Ribalese de Ribalonga 

Vinhos Mudar Horizontes 

Vinhos Encostas de Tralhariz 

Meireles Douro Soc. Agric. e Comercial 
Lda 

Vinhos Vale da Corsa  

Vinhos Xara e Quinta da Cuveta  

Douro Ansiães 

Vinhos Cortes do Tua e Lenda Suave 

Vinhos Socalcos do Rosão 

Vinhos Negreiros 

Vinhos Quinta da Bulfata 

Patamar Ancestral Unipessoal Lda 

Fanfanito 
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Produtores de 
Maçã 

AFUVOPA 

FRUCAR 

Quinta d’Aveleira 

Duarte Vieira Borges 

Sociedade Agrícola Quinta da Mua 
Unipessoal Lda 

Produtores de 
Azeite 

Quinta do Pincho  

Vale da Santa 

Azeite Pia do Vale 

Nuno Castro 

Meireles Douro Soc. Agric. e Comercial 
Lda 

Azeite de Carrazeda, Organização de 
Produtores (ACOP), Lda. 

Avólívia 

Fraga Amarela 

Produtores de 
Mel 

Meireles Douro Soc. Agric. e Comercial 
Lda 

Manuel Fernando Moutinho Matias 

Mel de Rosmaninho 

Avólívia 

Produtores de 
Enchidos 

Salsicharia São José 

 

Cozinha Regional de Carrazeda de 
Ansiães 

Produtores de 
Compotas, 

Doces e 
Licores 

Doces da Puri 

Sabores em Desalinho 

Compotas da Teresa 

Anciã 

Cozinha Regional de Carrazeda de 
Ansiães 

Candida Morais 

Fonte: CMCA - https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/, consultado em 06-03-2020.    

No Programa de Execução do PDM 2015 encontrava-se proposta a elaboração de um Plano de 

Marketing para a promoção dos produtos com nomes protegidos, mas não foi desenvolvido. 

Novos empreendimentos de Turismo no Espaço Rural* 

O turismo em espaço rural constitui um complemento interessante da economia rural, tendo 

bastante representatividade na NUTS III – Douro, com um total de 133 empreendimentos e uma 

capacidade de 1769.  

No concelho de Carrazeda de Ansiães apenas se encontram registados 5 empreendimentos de 

Turismo no Espaço Rural (3 Agro-Turismo, 1 Casa de Campo e 1 Hotel Rural)10, com uma 

capacidade total de 84, correspondendo a cerca de 5% da capacidade da NUTS III-Douro. 

Quadro 4.11 | Empreendimentos de turismo no espaço rural 

 NUTS III - Douro Município de Carrazeda de Ansiães 
N.º Capacidade N.º Capacidade 

Agro-Turismo 53 666 3 46 

Casa de Campo 70 684 1 6 

Hotel Rural 10 419 1 32 

Total 133 1769 5 84 

Fonte: Turismo de Portugal – Registo Nacional de Turismo, https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx, 

consultado em: 06-03-2020 

Ao nível da Revisão do PDM, interessa avaliar de que forma se pode promover a instalação de 

novos empreendimentos de turismo no espaço rural no concelho, designadamente através da 

regulamentação do solo rústico.  

                                                           
10 O levantamento dos empreendimentos turísticos do município de Carrazeda de Ansiães, incluindo TER, é apresentado no capítulo 
4.5. 
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4.4. POPULAÇÃO, POVOAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE URBANA 

Quadro 4.12 | Quadro síntese da avaliação do Vetor População, Povoamento, Estruturação e Requalificação da 
Rede Urbana 

Vetor/ Indicador 
Fontes de 

informação 
Ano mais 
recente 

NUTS III – Douro 
Município de Carrazeda 

de Ansiães 

 População, Povoamento, Estruturação e Requalificação da Rede Urbana 

População residente e 
Densidade populacional 

INE 2018 

(estimada) 

191 101 hab.. 

47 hab/ Km2 

5 683 hab. 

20 hab/ Km2 

População escolar INE  2017/2018 26726 alunos 625 alunos 

Índice de envelhecimento INE  2018 231 jovens por cada 
100 jovens 

346 jovens por cada 100 
jovens 

N.º de edifícios licenciados 
em obras de edificação e 
% em construção nova* 

INE 2018 539 edifícios 
licenciados, dos quais 
64% em construção 

nova 

25 edifícios licenciados em 
obras de edificação, dos 

quais 68% em construção 
nova 

Área ocupada dos 
perímetros urbanos 

Esri - Basemap 2018 - 502,99 ha, ou seja 62,40 
da área total dos 

perímetros urbanos 

Área de reabilitação 
urbana 

CMCA 2018 - 32 ha 

Novos equipamentos CMCA 2015-2020 - 3 - Centro Interpretativo do 
Vale do Tua, Loja 

Interativa de Turismo e 
Wine House 

População residente e densidade populacional 

A população residente estimada no município de Carrazeda de Ansiães totaliza, em 2018, os 5683 

habitantes, menos 10,8% que a população residente à data dos últimos censos (2011) – dados 

representados no Quadro 4.12 e no Gráfico 4.2.  

Corresponde a uma perda superior à estimada para a NUTS III – Douro, cuja quebra demográfica 

se situa nos 7,2%, o que se mostra em consonância com o comportamento apresentado no último 

período intercensitário (2001-2011), também representado no Gráfico 4.2. Para este período, é 

também possível analisar o comportamento demográfico das freguesias do concelho, revelando 

perdas em todas as freguesias com exceção da sede de concelho, cuja população residente 

aumentou 6% entre 2001 e 2011. São várias as freguesias com perdas superiores a 20% - 

Linhares, Pereiros, Seixo de Ansiães, União de Freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga -, 

sendo superior na freguesia de Vilarinho da Castanheira, onde se registou uma quebra de -46,2%. 

Não existindo estimativas populacionais a nível da freguesia, considera-se como referência o 

efetivo populacional de 2001, em que a freguesia de Carrazeda de Ansiães totaliza os 1701 

habitantes, cerca de 27% da população total do concelho. 

Quadro 4.13 | População residente 

Unidade Territorial População Residente (hab.) 

Censos 2011 Estimativas 2018 
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NUTS III - Douro 205902 191101 

Município de Carrazeda de Ansiães 6373 5683 
F

re
g

u
es

ia
s 

Carrazeda de Ansiães 1701 

Fonte Longa 301 

Linhares 421 

Marzagão 315 

Parambos 247 

Pereiros 235 

Pinhal do Norte 263 

Pombal 324 

Seixo de Ansiães 290 

Vilarinho da Castanheira 415 

UF Amedo e Zedes 462 

UF Belver e Mogo de Malta 433 

UF Castanheiro do Norte e Ribalonga 519 

UF Lavandeira, Beira Grande e Selores 447 

Fonte: INE 

Gráfico 4.3 | Variação Populacional (nº habitantes) 2011-2018, e 2001-2011 

 

Fonte: INE 
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Esta freguesia, de cariz urbano, sobressai em termos de densidade populacional, com um total de 

190 hab/km2 em 2011, valor bastante superior às restantes freguesias e ao conjunto do município, 

onde se registavam 23 hab/km2.  

A densidade populacional do concelho de Carrazeda de Ansiães é inferior à média da NUTS III – 

Douro (23 hab/Km2 em 2011), estimando-se que assim se mantenha em 2018 - 20 hab/km2 no 

município de Carrazeda de Ansiães e 47 hab/km2 na NUTS III - Douro. 

Índice de envelhecimento 

Esta tendência de perda demográfica encontra-se intimamente ligada uma estrutura etária 

envelhecida do município, tal como se encontra representado pelo índice de envelhecimento no 

Gráfico 4.4.  

O índice de envelhecimento no município de Carrazeda de Ansiães em 2018 (estimado) é de 346 

idosos por cada 100 jovens, correspondendo a um contínuo agravamento desde 2015, sendo que 

à data dos últimos Censos era já de 320 idosos por cada 100 jovens. Este peso da população 

idosa é muito alto, mesmo em comparação com a NUTS III – Douro, onde se estima que seja de 

231 idosos por cada 100 jovens em 2018. 

Gráfico 4.4 | Índice de envelhecimento populacional 

 

 

Fonte: INE 

População escolar 

Para validar os dados apresentados, que são referentes a estimativas, apresenta-se de seguida a 

evolução da população escolar do município, entre os anos letivos de 2014/2015 e 2017/2018. De 

facto, no ano letivo 2017/2018 encontram-se matriculados (no ensino não superior) no município 

de Carrazeda de Ansiães um total de 625 alunos, menos 175 que no ano letivo 2014/2015, 
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correspondendo a uma quebra de 21,9%. Ora, este decréscimo da população escolar é mais 

acentuado que no conjunto da NUTS III – Douro, onde a perda corresponde a -10,5%. 

Esta redução da população escolar, e da população residente de um modo geral, conjuntamente 

com o aumento do peso da população idosa, devem ser atendidos nas propostas da futura 

Revisão do PDM, em particular na programação de novos equipamentos. 

Quadro 4.14 | População residente 

Anos letivos 
Unidades NUTS III - 

Douro 
Município de Carrazeda 

de Ansiães 

2017 / 2018 n.º de alunos 26726 625 

2016 / 2017 n.º de alunos 27343 686 

2015 / 2016 n.º de alunos 28277 714 

2014 / 2015 n.º de alunos 29866 800 

Variação 2014/2015 - 2017/2017 n.º de alunos 

3140 175 

Variação 2014/2015 - 2017/2018 % 
-10,5 -21,9 

Fonte: INE 

N.º de edifícios licenciados em obras de edificação e % em construção nova* 

No município de Carrazeda de Ansiães, verifica-se, desde a aprovação do PDM (2015), uma 

manutenção das licenças emitidas para obras acima das 30/ano, correspondendo a um máximo 

de 45 licenças em 2017 e 2019 (Gráfico 4.3). Neste número incluem-se várias situações de 

legalização e apresenta-se consideravelmente superior aos dados do INE referentes ao 

licenciamento para obras de edificação.   

Gráfico 4.5 | Licenças emitidas para obras pelo município de Carrazeda de Ansiães no período 2015-2019 

 

Fonte: CMCA, informação disponibilizada por email, em 17-02-2020 
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Por questões de comparabilidade com a NUTS III – Douro, utilizou-se o número de edifícios 

licenciados por tipo de obra, tal como registado no INE, constante do Quadro 4.15. De acordo com 

os referidos dados, o número de edifícios licenciados para obras de edificação no município de 

Carrazeda de Ansiães situa-se entre os 18 e os 30 edifícios por ano, correspondendo em grande 

parte a construção nova – entre 12 e 23 edifícios no mesmo período, o que corresponde a 68%-

77%. 

Este maior peso da construção nova, é semelhante ao verificado ao nível da NUTS III – Douro, 

onde representa entre 64% e /0% do total de licenças para obra de edificação, no mesmo período 

2015-2018. 

Quadro 4.15 | Edifícios licenciados por tipo de obra 

Unidade 
Territorial 

Tipo de obra Edifícios licenciados por tipo de obra (N.º)  

2015 2016 2017 2018 

NUTS III - Douro Total 571 506 641 614 

Obras edificação 493 449 560 539 

Construção nova 343 304 364 346 

Ampliação 55 50 70 69 

Alteração 26 46 50 58 

Reconstrução 69 49 76 66 

Obras demolição 78 57 81 75 

Município de 
Carrazeda de 
Ansiães 

Total 34 18 30 25 

Obras edificação 30 18 29 25 

Construção nova 23 12 20 17 

Ampliação 3 6 8 6 

Alteração 1 0 0 2 

Reconstrução 3 0 1 0 

Obras demolição 4 0 1 0 

Fonte: INE 

Por outro lado, apresenta-se de seguida a informação referente a novos loteamentos no município 

de Carrazeda de Ansiães, aprovados ou em processo de análise / aprovação, a partir de 2015 

(Quadro 4.16). Esta informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Carrazeda carece da 

informação geográfica associada, para grande parte dos loteamentos, situação que deverá ser 

trabalhada ao nível da futura Revisão do PDM, no sentido de contabilizar a área comprometida. 
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Quadro 4.16 | Loteamentos aprovados no município de Carrazeda de Ansiães desde 2015 

Nome 
C. Prévia/ 

Loteamentos 
Tipo de Obra Local 

José Casimiro G.Gonçalves C. Prévia 1/2015 
Construção de um edifício 

destinado a armazém 
Zona Industrial de Carrazeda de 

Ansiães 2.º fase lote 6 

Sociedade Agrícola Quinta 
da Mua 

Alvará de 
Loteamento 1/2015 

LOTEAMENTO- Seis Lotes Luzelos 

Planalto Rural- Averbado 
em DOUROANSIÃES 

C. Prévia1/2016 
Construção de um edifício 

destinado a armazém 
Alteração no lugar da Pranheira, 

lote 16 Carrazeda de Ansiães 

João Paulo Correia Veiga 
Alvará de 

Loteamento 1/2016 
LOTEAMENTO- Doze Lotes Carrazeda de Ansiães 

João Paulo Correia Veiga C. Prévia 1/2017 
Construção de uma moradia 

Geminada- lote11- Alvará 
de loteamento 1/2016 

Carrazeda de Ansiães 

João Paulo Correia Veiga C. Prévia 2/2017 
Construção de uma moradia 

Geminada- lote12- Alvará 
de loteamento 1/2016 

Carrazeda de Ansiães 

Fonte: CMCA, informação disponibilizada por email, em 17-02-2020 

Área ocupada dos perímetros urbanos 

Como referido atrás, não foi possível cartografar a área comprometida por via de operações de 

loteamento e processos de obra, de modo que, para efeitos de avaliação do grau de concretização 

dos perímetros urbanos constantes do PDM em vigor (2015), foi apenas efetuada a relação da 

área prevista em cada perímetro urbano e da área ocupada (artificializada) de acordo com a 

análise visual do Basemap da Esri, datado de 2018.  

No Anexo II são apresentadas fichas para todos os perímetros urbanos, de se encontra 

representado o limite do perímetro urbano do PDM em vigor (2015) e a área ocupada, assim como 

a respetiva contabilização. 

A análise da concretização dos (41) perímetros urbanos do PDM em vigor (Gráfico 4.4) revela que 

mais de 60% (502,99 ha e 62,40%) do solo urbano se encontra ocupado. 

O maior contributo de área ocupada pertence ao perímetro urbano de Carrazeda de Ansiães, que 

é também o maior perímetro urbano do concelho. A aferição da área ocupada do perímetro urbano 

de Carrazeda de Ansiães encontra-se também representada na Figura 3.9, para além da ficha 

constante do Anexo I.  

A área ocupada representa 60,42% do perímetro urbano de Carrazeda de Ansiães, podendo ser 

identificados vários perímetros urbanos com níveis de concretização superiores a este. No caso 

dos perímetros urbanos de Campelos, Paradela, Pereiros e Seixo de Ansiães, estes apresentam 

mesmo níveis de concretização superiores a 80% (assinalados no Gráfico 4.4 a verde). 

Em contrapartida, alguns perímetros urbanos apresentam níveis de concretização inferiores a 50% 

(assinalados no Gráfico 4.4. a laranja), casos de Amedo, Areias, Belver, Besteiros, Coleja, Fiolhal, 

Foz Tua, Pinhal do Norte, São Lourenço e Selores. 
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Para efeitos da futura Revisão do PDM será necessário considerar também a área comprometida 

por loteamentos aprovados, e ainda atualizar a análise da área ocupada apresentada neste 

REOT, na medida em que desta aferição dependerá diretamente a nova delimitação dos 

perímetros urbanos. 
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Gráfico 4.6 | Percentagem da área ocupada dos perímetros urbanos do PDM 2015 

 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir do Basemap Esri (2018). 
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Figura 4.9 | Delimitação da área ocupada do perímetro urbano de Carrazeda de Ansiães 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir do Basemap Esri (2018). 

Área de Reabilitação Urbana 

No Programa de Execução do PDM (2015) encontrava-se proposta uma intervenção referente a 

“Áreas de Reabilitação Urbana e realização de obras de regeneração e requalificação urbanística”, 

que foi parcialmente concretizada.  

Em 2016, foi aprovado o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para Carrazeda de 

Ansiães (descrito no Anexo I), e em 2018 a delimitação da ARU da Vila de Carrazeda de Ansiães 

seria objeto de alteração, vindo a totalizar os 31,56 ha (Figura 4.10). 

O PERU propõe realizar um conjunto de operações integradas, cujas ações têm por objetivo e 

objeto particular de intervenção os seguintes: 

“1 – Edifícios, visando qualificar o edificado existente adaptando-o às exigências atuais e 

mantendo o centro como lugar habitado e visitado; 

2 – Atividades Económicas, apontando a revitalização funcional como motriz para dinamização do 

Centro; 

3 – Equipamentos, assumindo-se como âncora de desenvolvimento social e cultural, assegurando 

o bem-estar dos residentes e visitantes; 
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4 – Espaços Urbanos e Verde de Utilização Coletiva, de modo a que esses sem os espaços 

polarizadores das vivências, tornando o Centro Histórico num espaço vivo, com pulsar constante 

de pessoas, isto é, num lugar partilhado e de convívio privilegiado;  

5 – Infraestruturas Urbanas, procurando, com ações mais ou menos visíveis criar um lugar 

acessível, com interligação entre os seus espaços polarizadores e com o exterior.”     

Contudo, verifica-se que nas ações previstas ao nível dos edifícios, “cuja componente é 

essencialmente dependente da iniciativa privada, na área de intervenção e decorrido este primeiro 

ano, não se identificou a concretização de quaisquer operações”.11 De acordo com o mesmo 

balança efetuado pela CMCA em 2018, encontram-se concretizadas as seguintes ações 

submetidas a candidatura ao Portugal 2020, no âmbito do Plano de Ação e Reabilitação Urbana 

(PARU): 

 Projeto de Requalificação do Edifício da antiga Cooperativa – Grémio dos Agricultores; 

 Intervenção da Praça do Município; 

 Projeto da operação de Requalificação da R. Macedo dos Santos. Jerónimo Barbosa. 

Travessa 1.º de Maio, Travessa Luís de Camões e Tenente Aviador Melo Rodrigues; 

 Intervenção nos pavimentos da Rua Barbosa du Bocage e Rua Fernando Pessoa. 

 

Figura 4.10 | Delimitação da ARU (2018) 

                                                           
11 Informação do Município de Carrazeda de Ansiães n.º 23/2018, de 29 de janeiro 
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Fonte: CMCA (2018), informação disponibilizada em 17-02-2020 

No âmbito da futura Revisão do PDM, e num contexto de contenção dos perímetros urbanos, será 

importante potenciar a reabilitação dos edifícios, assim como, de um modo geral, integrar as 

propostas do PERU de Carrazeda de Ansiães. 

Novos equipamentos 

No âmbito da Revisão do PDM (2015), foi efetuado um levantamento dos equipamentos coletivos, 
revelando “uma forte concentração de equipamentos na sede de concelho. São exemplo a Escola 

do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclos e de Ensino Secundário, o Centro de Saúde, as (2) farmácias e 

uma única creche, serviços prestados apenas na freguesia de Carrazeda de Ansiães.  

A nível de equipamentos de assistência social (de apoio ao idoso), culturais e de lazer verifica-se 

uma maior dispersão pelo território. Verifica-se a presença de lares de idosos (todos também com 

valência de centro de dia e serviço de apoio domiciliário) nas freguesias de Carrazeda, Vilarinho 

da Castanheira, Fonte Longa e Pombal, e União de Freguesias de Belver e Mogo da Malta. A 

União de Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores é servida apenas por centro de dia e 

serviço de apoio domiciliário.  

Apesar das valências de centro de dia e apoio domiciliário apresentarem ainda uma capacidade 

bastante superior ao número de utentes, no caso dos lares de idosos, a capacidade encontra-se 

praticamente preenchida, num contexto de envelhecimento populacional.”12 

No Programa de Execução do PDM em vigor (2015), apresentado no capítulo 3.5, encontravam-se 

propostas várias intervenções de reabilitação e ampliação de equipamentos existentes, das quais 

seriam executadas o “Restauro da Casa do Povo em Vilarinho da Castanheira”, “Ampliação dos 

cemitérios de Mogo de Ansiães e da Beia Grande” e “Requalificação da Área Envolvente ao 

Polidesportivo – Seixo de Ansiães”.  

Estavam também previstos algumas intervenções de criação de novos equipamentos, das quais 

apenas foram realizadas algumas situações intimamente ligadas à promoção turística. É o caso da 

“Recuperação da Casa do Cantoneiro em Foz Tua”, transformada em Wine House, do “Centro de 

Informação Turística- Equipamento”, transformado em Loja Interativa de Turismo, e do “Centro 

Interpretativo do Vale do Tua” (sendo que este último não se encontrava previsto no PDM 2015). 

Na futura Revisão do PDM deverá ser ponderada a manutenção das propostas não concretizadas, 

não se prevendo outras necessidades de equipamentos.  

4.5. ATIVIDADE, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO HUMANA 

Quadro 4.17 | Quadro síntese da avaliação do Vetor Atividade, Emprego e Qualificação Humana 

Vetor/ Indicador Fontes de 
informação 

Ano mais 
recente 

NUTS III – Douro Município de Carrazeda 
de Ansiães 

Atividade, Emprego e Qualificação Humana 

Empresas sedeadas no 
concelho, pessoal ao 

INE 2018 Empresas: 31592 

Pessoal ao serviço: 54828  

Empresas: 1112 

Pessoal ao serviço: 1640 

                                                           
12 Relatório Ambiental do PDM (2015). 
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Vetor/ Indicador Fontes de 
informação 

Ano mais 
recente 

NUTS III – Douro Município de Carrazeda 
de Ansiães 

serviço e volume de 
negócios* 

Volume de negócios: 
2771121176 €   

Volume de negócios: 
64027185 

Novos espaços de 
acolhimento empresarial 

CMCA 2018 - 34 ha (PP aprovado) 

Taxa de ocupação dos 
espaços de acolhimento 
empresarial* 

CIM Douro 2017 76% dos lotes em 
infraestruturação/infraestrutu

rados ocupados 

100% dos lotes 
ocupados ou 

comprometidos 

Oferta de 
empreendimentos 
turísticos e de 
alojamento local 

Turismo de 
Portugal 

2020 Empreendimentos turísticos: 
195 unidades com 5947 de 

capacidade 

Alojamento local (distrito de 
Bragança): 282 unidades 

com 2314 utentes 

Empreendimentos 
turísticos: 7 unidades 

com 139 de capacidade 

Alojamento local: 16 
unidades com 121 

utentes 

N.º de desempregados IEFP 2020 
(Janeiro) 

125571 desempregados 207 desempregados 

 

Empresas sedeadas no concelho, pessoal ao serviço e volume de negócios* 

O tecido empresarial do município de Carrazeda de Ansiães é representado, em 2018, por um 

total de 1112 empresas com sede no concelho, com 1640 pessoas ao serviço e um volume de 

negócios de 64 milhões de euros. 

O número de empresas corresponde a um aumento de 2,49% relativamente a 2015 (Quadro 4.18), 

aumento que é ligeiramente inferior ao apresentado na Região Douro (4,39%). Contudo, verifica-

se que o aumento do pessoal ao serviço (9,77%) e do volume de negócios (29,77%) no concelho 

de Carrazeda de Ansiães, é superior ao apresentado na NUTS III – Douro.  

A análise da distribuição do número de empresas por atividade económica evidencia o forte peso 

das empresas de Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca no concelho de Carrazeda 

de Ansiães - 673 empresas e 60,5% do total do concelho (Quadro 4.18 e Gráfico 4.7), sendo 

também bastante significativo no caso da NUTS III – Douro, com 47,7%. Também em termos de 

pessoal ao serviço e de volume de negócios, é esta a atividade económica mais importante do 

município. 

A futura Revisão do PDM deve potenciar o desenvolvimento económico do município, e em 

particular a atividade agrícola e florestal, assegurando que a regulamentação do solo rústico se 

coaduna com a promoção do setor. 
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Quadro 4.18 | Evolução do tecido empresarial - n.º de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios, 
2015-2018 

U
n

id
a

d
e

 
T

e
rr

it
o

ri
a

l 

Atividade económica (Secção - CAE Rev. 3) 

Empresas 
(N.º) 

Pessoal ao 
serviço (N.º) 

Volume de 
negócios (€) 

2018 

R
e

g
iã

o
 D

o
u

ro
 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 15068 17641 233045452 

Indústrias extrativas 36 X  X  

Indústrias transformadoras 1049 5299 490758698 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 74 140 159476150 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

15 706 129248399 

Construção 1544 5354 212474557 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

4094 9684 1093044508 

Transportes e armazenagem 492 1480 80747617 

Alojamento, restauração e similares 1804 3936 127316574 

Atividades de informação e de comunicação 127 228 6707081 

Atividades imobiliárias 260 365 25084557 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

1494 2318 51823652 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 1842 2364 44390903 

Educação 972  X X  

Atividades de saúde humana e apoio social 1429 1990 51011604 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

377 597 22479537 

Outras atividades de serviços 915 1320 19823884 

Total 31592 54828 2771121176 

Variação 2015-2018 4,39 6,19 12,23 

C
a

rr
a

ze
d

a
 d

e
 A

n
si

ã
e

s 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 673 762 7719244 

Indústrias extrativas 0 0 0 

Indústrias transformadoras 50 141 8349492 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 9 9 30737 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

1 X X 

Construção 39 86 2385504 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

117 248 33890918 

Transportes e armazenagem 17 79 4043444 
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U
n
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Atividade económica (Secção - CAE Rev. 3) 

Empresas 
(N.º) 

Pessoal ao 
serviço (N.º) 

Volume de 
negócios (€) 

2018 

Alojamento, restauração e similares 50 80 2196196 

Atividades de informação e de comunicação 2 X X 

Atividades imobiliárias 2 X X 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

29 45 733003 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 24 44 1407946 

Educação 25 28 298868 

Atividades de saúde humana e apoio social 30 38 769442 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

12 13 178083 

Outras atividades de serviços 32 50 695720 

Total 1112 1640 64027185 

Variação 2015-2018 2,49 9,77 29,77 

X – Informação confidencial. 

Fonte: INE – Dados Estatísticos, consultado em 11-03-2020 
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Gráfico 4.7 | Distribuição do número de empresas por atividade económica, 2018 

 

 

Fonte: INE – Dados Estatísticos, consultado em 11-03-2020 
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Novos espaços de acolhimento empresarial 

Tal como apresentado no Capítulo 3.1, foi aprovado em 2019 o Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Carrazeda de Ansiães, que vem concretizar a UOPG1 já prevista no PDM (2015), 

num total de 34 ha, que se distribuem do seguinte modo: 

 Espaços de atividades económicas, que integram: 

 Área de Lotes de Indústria/Armazém/Comércio (14,67 ha); 

 Área de Lotes de Comércio/Serviços (3,06 ha). 

 Espaços verdes (8,1 ha), que integram; 

 Espaços Verdes de Proteção; 

 Espaços Verdes de Enquadramento; 

Encontram-se ainda delimitadas Áreas de Circulação Pedonal, Rede Viária e Estacionamento (8,1 

ha). 

Além deste PP, encontra-se previsto em sede de PDM 2015, a elaboração do PU para a UOPG2 – 

Espaço de Atividades Económicas de Pinhal Norte, que não foi concretizado. 

Na futura Revisão do PDM deverá ser ajustado o limite da UOPG1 ao limite definido pelo PP, e 

ponderada a realização do PU proposto para a UOPG2. 

Taxa de ocupação dos espaços de acolhimento empresarial* 

À data do PDM 2015 existia um único espaço de acolhimento empresarial no concelho, 

correspondente à Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de Ansiães, sendo constituída 

por 171 222 m2 distribuídos por 60 lotes (Quadro 4.19). Destes 60 lotes, 9 lotes com um total de 

21 775 m2 não estão ocupados, mas encontram-se comprometidos. Para estes não é indicada13 a 

atividade que irão receber, assim como não o é para outros 11 lotes (e 35.786 m2) ocupados. 

No que respeita a distribuição dos restantes lotes ocupados por atividade económica (identificada), 

apresentada no Quadro 4,19, refira-se o predomínio da Secção E – Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (15 lotes), relativamente à Secção C – 

Indústrias Transformadoras (11 lotes). 

Na Secção E, existe um largo domínio do Comércio por grosso (num total de 11 lotes), sendo 

também de assinalar a presença de 3 lotes ocupados por reparação automóvel ou venda de peças 

automóveis. 

Os 11 lotes ocupados por Indústrias Transformadoras incluem vários tipos de indústrias, mas com 

maior representatividade da fabricação de produtos metálicos. 

Destaca-se ainda a presença de 2 lotes ocupados pela Câmara Municipal de Carrazeda de 

Ansiães (classificado na Secção O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social 

Obrigatória) e 1 lote ocupado pelas Águas de Carrazeda, S.A. 

  

                                                           
13 De acordo com a fonte consultada: http://aedouro.cimdouro.pt/index.php/zonaIndustrial/mapa##, consultado em Agosto de 2017 
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Quadro 4.19 | Ocupação da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de Ansiães 

Situação e Atividade económica (Secção e Divisão - CAE Rev. 3) N.º de lotes Área (m2) 

Comprometido 9 21.775 

Ocupado (total) 51 149.447 

O
c

u
p

a
d

o
 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1 750 

01 - Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços 
relacionados 1 750 

C - Indústrias transformadoras 11 39.271 

10 - Indústrias alimentares 1 2.397 

11 - Indústria das bebidas 2 5.250 

16 - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 2 4.880 

23 - Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 1 14.572 

25 - Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 5 12.172 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 1 764 

36 - Captação, tratamento e distribuição de água 1 764 

F - Construção 4 9.754 

41 - Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); 
construção de edifícios 2 4.954 

42 - Engenharia civil 1 2.400 

43 - Atividades especializadas de construção 1 2.400 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 15 46.795 

45 - Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e 
motociclos 3 6.761 

46 - Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos 
automóveis e motociclos 11 37.596 

47 - Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 1 2.438 

H - Transportes e armazenagem 1 2.625 

49 - Transportes terrestres e transportes por oledutos ou gasodutos 1 2.625 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 4 9.636 

77 - Atividades de aluguer 2 4.800 

79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de 
reservas e atividades relacionadas 2 4.836 

O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2 1.528 

84 - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2 1.528 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1 2.538 

90 - Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades 
artísticas e literárias 1 2.538 
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Situação e Atividade económica (Secção e Divisão - CAE Rev. 3) N.º de lotes Área (m2) 

Sem atividade indicada 11 35.786 

Total 60 171.222 

Fonte: http://aedouro.cimdouro.pt/index.php/zonaIndustrial/mapa##, consultado em Agosto de 2017 

Nota: No Anexo I é apresentada a listagem de lotes com a classificação por Subclasse da CAE Rev 3. 

Verifica-se desta análise, uma lotação completa da capacidade da Zona de Apoio Oficinal e 

Artesanal de Carrazeda de Ansiães e a variedade de atividades que aí coexistem, ressaltando 

assim a importância da multifuncionalidade e adaptabilidade dos lotes industriais. 

A análise da oferta de Espaços de Atividades Económicas (EAE) na Região Douro revela a 

presença de 42 EAE com 569 ha, das quais apenas metade encontra-se já infraestruturada ou em 

infraestruturação, mais exatamente 21 EAE e 270 ha.  

Os restantes 21 EAE (298 ha) não se encontram infraestruturados, são apenas previstos, 

correspondendo em muitos casos a áreas de expansão da EAE em funcionamento.  

Quadro 4.20 | Ponto de situação dos Espaços de Atividades Económicas – Região Douro 

N.º de EAE 

Total 42 

Em infraestruturação/infraestruturada 21 

Prevista 21 

Área (ha) 

Total 569,4793 

Em infraestruturação/infraestruturada 270,6823 

Prevista 298,797 

N.º de lotes  

Total 940 

Previstos 165 

Em infraestruturação/infraestruturada 

Total 775 

Disponíveis 186 (24%) 

Ocupados 589 (76%) 

Fonte: http://aedouro.cimdouro.pt/index.php/zonaIndustrial/mapa##, consultado em Agosto de 2017 
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Quadro 4.21 | Lotes disponíveis nos concelhos vizinhos de Carrazeda de Ansiães (Região Douro)*  

Concelho EAE Lotes disponíveis Lotes ocupados 

Murça 
EAE Murça 24 6 

EAE Cadaval Filhioso Prevista 

Alijó 
EAE Alijó 47 16 

EAE Alijó - expansão Prevista 

São João da 
Pesqueira 

EAE São João da 
Pesqueira 

12 18 

Vila Nova de 
Foz Côa 

EAE Vila Nova de Foz 
Côa 

0 53 

EAE Vila Nova de Foz 
Côa - expansão 

Prevista 

Torre de 
Moncorvo 

EAE Torre de Moncorvo 8 75 

EAE Torre de Moncorvo - 
expansão 

Prevista 

* Apenas considera os concelhos vizinhos que integram a CIM Douro 

Fonte: http://aedouro.cimdouro.pt/index.php/zonaIndustrial/mapa##, consultado em 11-10-2017 

Considerando-se o conjunto da NUTS III - Douro, verifica-se que dos 775 lotes infraestruturados 

ou em infraestruturação, 76% encontram-se ocupados. 

A evidência da elevada procura de lotes em espaços de atividades económicas, e da capacidade 

totalmente lotada da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de Ansiães, foi já 

respondida através do PPPECA. A revisão do PDM de 2015 prevê a elaboração do PU para a 

UOPG2 – Espaço de Atividades Económicas de Pinhal Norte. Importa avaliar ao nível da futura 

Revisão do PDM se estas propostas enquadradas nas dinâmicas recentes. 

Oferta de empreendimentos turísticos e de alojamento local 

A atividade turística constitui uma importante aposta do município, tendo já sido referida a 

concretização de três equipamentos coletivos com vocação turística desde 2015: Loja Interativa de 

Turismo, a Wine House e o Centro Interpretativo do Vale do Tua. Foi ainda concretizado o 

Restauro do antigo lagar de azeite na Lavandeira.  

Além destas estavam previstos, em sede de Programa de Execução do PDM 2015, outras ações 

direcionadas para o desenvolvimento de infraestruturas turísticas (listadas no capítulo 3.5), que na 

sua maioria não seriam concretizadas, por exemplo a Estratégia de Marketing Turístico e o 

Complexo Termal das Caldas de São Lourenço. Neste último caso, o Complexo Termal encontra-

se em funcionamento, mas num pré-fabricado que foi instalado para os estudos da concessão. 

No que respeita a oferta de alojamento turístico, além dos empreendimentos de Turismo no 

Espaço Rural já tratados atrás, interessa avaliar a evolução da oferta nos restantes 

empreendimentos turísticos e no alojamento local, conforme sistematizado nos quadros seguintes.  

No concelho de Carrazeda de Ansiães são registados, em 2020, 7 empreendimentos turísticos 

(Quadro 4.22) com uma capacidade total para 139 hóspedes, dos quais 5 são empreendimentos 

de TER, e os outros dois um empreendimento de turismo de habitação e um hotel de 2 estrelas. 
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Todos estes tiveram a sua abertura até 2015 (inclusive), mas no caso do alojamento local 

(representado no Quadro 4.23) verifica-se que 9 em 16 estabelecimentos de alojamento local 

foram abertos depois desse ano. Apesar de mais numerosos, a capacidade dada pelo número de 

utentes (121) é ligeiramente inferior à apresentada para os empreendimentos turísticos. 

A futura Revisão do PDM deve visar a promoção da atividade turística, que beneficia de um 

património natural, cultural e paisagístico de excelência (tal como representado no capítulo 4.2), 

viabilizando a instalação de alojamento turístico no solo urbano e no solo rústico, e apontando 

outras propostas para o novo Programa de Execução que estejam relacionadas. 

Quadro 4.22 | Empreendimentos turísticos  

Nome Tipologia Capacidade 

Número de 
Unidades de 
Alojamento 

Localização 
(Localidade) 

Ano 
Abertura 

Casa Dona Urraca 
Empreendimento de TER - 
Agro-turismo 16 8 

Vilarinho da 
Castanheira 2003 

Casal de Tralhariz 
Empreendimento de 
Turismo de Habitação 31 10 Castanheiro 2009 

Hotel Casa do Tua 
Estabelecimento Hoteleiro - 
Hotel** 24 12 Castanheiro 

Hotel Rural Flor do 
Monte 

Empreendimento de TER - 
Hotel Rural*** 32 16 Pombal Crz 2001 

Lagares Douro 
Villas 

Empreendimento de TER - 
Casa de campo 6 3 

Vilarinho da 
Castanheira 2015 

Mallus Agroturismo 

Empreendimento de 
Turismo no Espaço Rural - 
Agro-turismo 16 8 Parambos 2014 

Terraços de Baco 

Empreendimento de 
Turismo no Espaço Rural - 
Agro-turismo 14 7 Ribalonga Crz 2015 

Total Município de Carrazeda de Ansiães 139 64 - - 

Total NUTS III - Douro 5947 2359 - - 

Fonte: Turismo de Portugal – Registo Nacional de Turismo, https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx, 

consultado em: 06-03-2020 

Quadro 4.23 | Alojamento local 

Nome do Alojamento Modalidade Nº Camas Nº Utentes Nº Quartos 
Localização 
(Localidade) 

Ano 
Abertura  

 A Casinha Moradia 3 4 2 Foz Tua 2014 

A Casa do Professor 
Estabelecimento de 

hospedagem 5 9 4 Linhares 2017 

Alojamento Senhora Da 
Ribeira Moradia 6 10 5 

Senhora da 
Ribeira 2017 

Bom Sossego Moradia 8 8 4 
Carrazeda de 

Ansiães 2012 

Casa Belver - douro Moradia 6 8 3 Belver 2018 

Casa da Cadima Moradia 2 4 2 
Pinhal do 

Douro 2011 
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Nome do Alojamento Modalidade Nº Camas Nº Utentes Nº Quartos 
Localização 
(Localidade) 

Ano 
Abertura  

Casa da Farmácia Moradia 5 8 4 
Castanheiro 

Norte 2019 

Casa do Beco bnb Moradia 6 6 3 Parambos 2016 

Casa do Cabeço Moradia 1 2 1 Linhares 2019 

Casa do Sobreiro Velho Moradia 4 6 3 Coleja 2017 

Convívio - alojamento Moradia 7 8 4 
Carrazeda de 

Ansiães 2015 

Quinta Bartol Moradia 6 6 3 Beira Grande 2015 

Quinta da Ferradosa Moradia 6 6 3 
Quinta da 
Ferradosa 2018 

Quinta das Amendoeiras Quartos 3 9 3 
Senhora da 

Ribeira 2019 

Quintinha do Manel 
Estabelecimento de 

hospedagem 15 21 11 
Carrazeda de 

Ansiães 2014 

Seven Books House  Moradia 4 6 3 
Carrazeda de 

Ansiães 2012 

Total Município de 
Carrazeda de Ansiães 87 121 58 

Fonte: Turismo de Portugal – Registo Nacional de Turismo, https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaRegisto.aspx, 

consultado em: 06-03-2020    

N.º de desempregados 

No que respeita ao desemprego, e considerando os dados do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, verifica-se que o número de desempregados do concelho diminuiu desde 2015, ainda 

que não de forma consistente, como se verifica no caso da Região Norte. Em Carrazeda de 

Ansiães registam-se, em 2020, 207 desempregados, menos 117 que em 2015. 

A importância da futura Revisão do PDM no desenvolvimento económico do município terá efeitos 

consequentes ao nível da redução do desemprego.  
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Gráfico 4.8 | Número de desempregados, 2015-2020 (mês de referência: Janeiro) 

 

 

Fonte: IEFP – Concelhos, Estatísticas Mensais  

4.6. ACESSIBILIDADE, TRANSPORTES E ENERGIA/ INTERFACES VALES DO DOURO E DO TUA — 

PLANALTO DE ANSIÃES 

Quadro 4.24 | Quadro síntese da avaliação do Vetor Acessibilidade, Transportes e Energia/ Interfaces Vales Do 
Douro e do Tua — Planalto de Ansiães 

Vetor/ Indicador Fontes de 
informação 

Ano mais 
recente 

NUTS III – Douro Município de 
Carrazeda de Ansiães 

 Acessibilidade, Transportes e Energia/ Interfaces Vales Do Douro e do Tua — Planalto de Ansiães 

Novas ligações viárias CMCA 2020 - 0 

Tráfego Rodoviário - TMDA IMT 2018 Média ponderada das 
AE – 19 128 
veículos/dia 

A4 – 15659 
veículos/dia 
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Vetor/ Indicador Fontes de 
informação 

Ano mais 
recente 

NUTS III – Douro Município de 
Carrazeda de Ansiães 

Acidentes rodoviários * INE 2018 582 acidentes 18 acidentes 

Ligações de transporte público 
ao Porto 

CMCA 2020 - 2 ligações rodoviárias 
ida e volta  

5 ligações ferroviárias 
ida e volta  

Novas ligações viárias 

O quadro de acessibilidades do concelho de Carrazeda de Ansiães sofreu uma importante 

melhoria com a conclusão do Itinerário Complementar 5 (IC 5), que liga Póvoa do Varzim a 

Miranda do Douro, e constitui o eixo estruturante deste território, complementado pelas Estradas 

Nacionais 212 e 214. 

Neste território interessa também destacar a A4 que serve na ligação ao Porto e a Espanha, 

através de Bragança. 

No entanto, estas ligações são prévias ao PDM 2015, mantendo-se a rede viária inalterada em 

termos de novas ligações. De facto, o PDM 2015 não propunha novas ligações, apenas a 

requalificação, conservação, sinalização e pavimentação de estradas e caminhos municipais. 

No âmbito do REOT, e considerando também os indicadores associados ao tráfego viário e à 

sinistralidade, não são identificadas necessidades de intervenção na rede viária, além das ações 

de manutenção e reabilitação.  
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Figura 4.11 | Ligações internacionais rodoviárias e Linha do Douro 

Tráfego Rodoviário 

O tráfego rodoviário da A4 - Porto-Bragança, representado pelo Tráfego Médio Diário Anual 

(TMDA) – Gráfico 4.9, apresenta, entre 2015-2018, uma variação anual de 4,2%, vindo a totalizar 

os 15 659 veículos por dia. Este aumento é apenas ligeiramente inferior à média ponderada de 

todas auto-estradas (4,6%) – Gráfico 4.10.  

Esta auto-estrada apresenta uma importância estratégica na acessibilidade do município de 

Carrazeda de Ansiães, sendo a sua ligação efetuada através do IC5, não tendo contudo sido 

possível obter os dados de tráfego deste último. 

 

Gráfico 4.9 | Tráfego Médio Diário Anual 2015-2020 

 

Fonte: IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., Edição 2019. 

Gráfico 4.10 | Variação do Tráfego Médio Diário Anual 2015-2020 

 

Fonte: IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., Edição 2019. 
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Acidentes rodoviários, vítimas mortais e feridos graves* 

Apesar do aumento de tráfego, o número de acidentes com vítimas no município de Carrazeda de 

Ansiães, e de um modo geral na NUTS III – Douro, apresenta uma certa estabilidade, conforme se 

encontra representado no quadro seguinte.  

O município de Carrazeda de Ansiães apresenta, em 2018, 18 acidentes de viação com vítimas, 

mais um que em 2015 (Quadro 4.25). Nos anos intermédios, apresentou uma sinistralidade anual 

inferior em 2017 (10 acidentes), mas maior em 2016 (22 acidentes). 

Quadro 4.25 | Acidentes de viação por tipo de acidente 

Ano Acidentes de viação por 
tipo 

NUTS III - Douro Município de 
Carrazeda de 

Ansiães 

2018 Total de acidentes 582 18 

Acidentes com feridos 561 17 

Acidentes com mortos 21 1 

2017 Total de acidentes 589 10 

Acidentes com feridos 577 10 

Acidentes com mortos 12 0 

2016 Total de acidentes 524 22 

Acidentes com feridos 516 22 

Acidentes com mortos 8 0 

2015 Total de acidentes 585 17 

Acidentes com feridos 578 17 

Acidentes com mortos 7 0 

Fonte: INE 

Ligações de transporte público ao Porto  

O município de Carrazeda de Ansiães é, desde o encerramento da Linha do Tua em 2008, servido 

apenas pela Linha do Douro (também representada na Figura 3.9), com características de via 

única, não eletrificada, sendo utilizada no transporte de passageiros e de mercadorias. No 

transporte de passageiros, assinala-se a ligação Porto/Régua/Pocinho, numa frequência em dia 

útil que se situa nas 5 circulações/dia (Quadro 4.26). 

Quadro 4.26 | Transporte ferroviário 
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Fonte: Extraído de: CM de Carrazeda de Ansiães – in https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/pages/99 

Quadro 4.27 | Transporte ferroviário 

 

Fonte: Extraído de: CM de Carrazeda de Ansiães – in https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/pages/99 

O transporte rodoviário é assegurado pela empresa RodoNorte/Santos com duas circulações por 

dia em dias úteis. Por seu turno, o transporte fluvial, no rio Tua, encontra-se exclusivamente 

orientado para o Turismo.  

O Sistema de Mobilidade do Vale do Tua (SMT), uma das medidas de minimização pela 

construção da barragem de Foz Tua, é constituído “por uma componente turística e por uma 

componente de mobilidade quotidiana que permite assegurar, de forma integrada, a efetiva 

mobilidade entre a Estação Ferroviária do Tua e Mirandela-Carvalhais.  

Pretende-se, com a componente turística do SMT, a criação de um circuito ferroviário entre a 

Estação de Brunheda e Mirandela (incluindo a manutenção e melhoramento das respetivas 

infraestruturas), de um circuito fluvial e respetivas infraestruturas entre a Estação da Brunheda e o 

Cais da Barragem do Tua e de um circuito rodoviário, através de um autocarro turístico entre o 

Cais da Barragem e a Estação Ferroviária do Tua.” 

Os troços que as compõem estão representados na figura abaixo, encontrando-se em construção. 

A futura Revisão do PDM de Carrazeda de Ansião deve integrar este projeto e adotar propostas 

que ajudem na sua efetiva implementação. 
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Figura 4.12 | Sistema de Mobilidade do Vale do Tua 

Fonte: Extraído de: http://www.valetua.pt/plano-de-mobilidade/ 
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5. RECOMENDAÇÕES PARA A REVISÃO DO PDM / FUNDAMENTAÇÃO PARA 
A REVISÃO DO PDM 

O presente documento procede à avaliação da evolução do estado do ordenamento do território 

do Município de Carrazeda de Ansiães desde a aprovação da Revisão do PDM em 2015, 

assentando em três pontos principais: 

 O enquadramento dos documentos de estratégia e de ordenamento do território que incidem 

sobre o Município de Carrazeda de Ansiães, destacando aqueles que surgiram; 

 A análise do quadro de referência municipal, definido pelo PDM em vigor e outros PMOT; 

 A análise de um conjunto de indicadores que permitiram avaliar a concretização dos vetores 

estratégicos da Revisão do PDM de 2015 e o estado atual do Município. 

A abordagem desenvolvida aponta para a necessidade de se dar início ao processo de revisão do 

PDM de Carrazeda de Ansiães, essencialmente pela necessidade de adequação ao novo quadro 

legal, entretanto produzido. Trata-se da publicação da Lei de Bases da Política Pública de Solos, 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo, da entrada em vigor do novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial que desenvolve as bases da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos 

nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de 

uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos IGT, e ainda pela 

publicação do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto - Classificação do solo que 

estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de 

qualificação e as categorias do Solo Rústico e do Solo Urbano em função do uso dominante, 

aplicáveis a todo o território nacional. 

Contudo a análise efetuada ao nível do REOT permite apontar um conjunto de outras 

necessidades a considerar na futura Revisão do PDM, e que se sintetizam de seguida: 

 Ajustar o ordenamento do solo rústico a eventuais alterações do uso do solo; 

 Prever a Atualização do Inventário Municipal do Património e criação do SIG; 

 Integrar os futuros Programas Especiais das Albufeiras da Foz Tua e da Régua e Carrapatelo; 

 Atualizar da Planta de Condicionantes com a nova cartografia da perigosidade de risco de 

incêndio e de áreas ardidas; 

 Contribuir para a promoção do desenvolvimento económico do município, em particular do 

espaço rural, neste caso através da regulamentação do solo rústico, favorecendo por exemplo 

a instalação de vinha, de atividade florestal ou de novos empreendimentos de turismo no 

espaço rural; 

 Reavaliar a proposta de 2015 no que se refere a novos equipamentos; 

 Aferir a área comprometida por loteamentos e atualizar a área ocupada, no sentido de apoiar a 

aferição dos perímetros urbanos; 
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 Ajustar o limite da UOPG 1 de acordo com a área de intervenção do PPPECA e reavaliar a 

proposta de outros espaços de atividades económicas; 

 Identificar necessidade de manutenção e reabilitação para a rede viária; 

 Integrar o Sistema de Mobilidade do Vale do Tua. 

 

  



  

 

  
 

          
Relatório de Estado do Ordenamento do Território (REOT) do município de Carrazeda de Ansiães  

 Abril de 2020  P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao 91 

             

5.1. ANEXO I – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL) 

Anexo I. 1 | Programa Nacional para a Política de Ordenamento do Território 

Em 2016, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, determinou a 

alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 2007, tendo 

em particular consideração: os resultados da avaliação da execução do Programa em vigor; as 

orientações da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020; a crescente importância da dimensão 

territorial das políticas públicas; a necessidade de dar enquadramento territorial à programação 

estratégica e operacional do ciclo de fundos comunitários pós 2020; os objetivos do Governo no 

domínio da valorização do território e da promoção da coesão territorial incluindo a consideração 

das diversidades territoriais e a aposta no desenvolvimento do interior; bem como os objetivos de 

desenvolvimento sustentável, os compromissos do acordo de Paris em matéria de alterações 

climáticas e os desígnios do Programa Nacional de Reformas. 

A primeira revisão do PNPOT foi aprovada pela Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro, que integra o 

Relatório e Programa de Ação. 

Tal como mencionado no capítulo 2 do Relatório, “Refletindo as Mudanças Críticas a longo prazo 

(2050) desenvolvem-se as tendências emergentes em matéria de alterações climáticas, 

sociodemográficas, tecnológicas e económico-sociais. Identificam-se os fatores críticos de 

mudança, os seus impactos e as tendências territoriais num cenário de inação. 

Partindo da identificação dos Princípios orientadores da Coesão Territorial, desenvolvem-se os 

Desafios Territoriais que representam as grandes orientações estratégicas do PNPOT. Estas 

orientações subdividem-se em 15 políticas de base territorial que vão informar o Modelo Territorial. 

O Modelo Territorial estabelece o modelo de organização espacial, considerando 5 Sistemas: o 

Sistema Natural, o Sistema Social, o Sistema Económico, o Sistema de Conetividades e o Sistema 

Urbano. São também sistematizadas as Vulnerabilidades Críticas, evidenciando as maiores 

fragilidades territoriais. No final é apresentado o Modelo Territorial e são mapeados os Territórios 

que mais estarão sob pressão às Mudanças Críticas.” 

De seguida apresenta-se a imagem do modelo territorial, onde se identifica Carrazeda de Ansiães 

na tipologia de “Outros Centros”, apresentando uma posição próxima do Centro Regional de Vila 

Real, e a sua inclusão na tipologia de Subsistemas territoriais “a consolidar” que “são áreas sub-

regionais polarizadas por cidades médias, com uma dimensão populacional e económica 

relativamente pequena, em que as relações urbanas e urbano-rurais precisam de ser 

intensificadas. Nestas áreas a consolidação das redes urbanas existentes permitirá alcançar 

melhores níveis de eficiência e eficácia na gestão das políticas públicas e na implementação de 

estratégias mais ambiciosas”. 
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Figura 5.1 | Modelo Territorial do PNPOT (2019)  

Fonte: PNPOT, publicado pela Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro  
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Anexo I. 2 | Plano Nacional da Água 

A primeira versão do Plano Nacional da Água (PNA) foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, 

de 17 de abril, tendo entretanto sido alterado o enquadramento legal, agora definido pela Lei da 

Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto--Lei n.º 130/2012, 

de 22 de junho, Lei da Água (LA).  

A gestão das águas pelo PNA (entendidas como águas superficiais, naturais, fortemente 

modificadas e artificiais, designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e as águas 

subterrâneas) prossegue os seguintes objetivos fundamentais: 

a) A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas 

terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas necessidades de 

água;  

b) A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a sua 

afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, baseada numa proteção 

a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; e  

c) A mitigação dos efeitos das inundações e das secas.  

O PNA é assim um instrumento de política setorial de âmbito nacional e estratégico, constituindo 

os Planos de Gestão de Recursos Hidrográficos (PGRH), o instrumento privilegiado de 

implementação do PNA. 
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Anexo I. 3 | Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Norte  

Com a publicação da Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 

Outubro de 2000, designada por Diretiva Quadro Água (DQA), foi determinado um novo 

enquadramento à política da gestão e proteção dos recursos hídricos, que apresenta como 

objetivo no seu Artigo 1.º, o estabelecimento de “um enquadramento para a proteção das águas 

de superfície, interiores e de transição, das costeiras e das águas subterrâneas” e cujos objetivos 

ambientais estabelecidos no seu Artigo 4.º deverão ser atingidos até 2015. 

A DQA foi transposta para a legislação nacional, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da 

Água) e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, a que corresponde um novo 

enquadramento ao planeamento de recursos hídricos, com o objetivo de proteger as massas de 

água e garantir uma gestão sustentável desse recurso. 

A DQA procura contribuir para uma correta política de planeamento dos recursos hídricos através 

dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), instrumentos principais da implementação 

da DQA e que incitarão efeitos diretos sobre as atividades e usos da água nas respetivas regiões. 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica é um instrumento de planeamento que visa, em 

particular, identificar os problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência 

de futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da 

gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um programa de medidas que garanta a 

prossecução dos objetivos estabelecidos na Lei da Água. 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Norte, referente ao 2.º ciclo de planeamento foi 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, e republicado 

pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, no Diário da República n.º 222, 1ª Série, de 18-11-

2016. 

Os objetivos estratégicos para a RH7 são: 

 OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

 OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

 OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

 OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

 OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

 OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

 OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

 OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais; 

 OE9 — Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol. 
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Anexo I. 4 | Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

O PIOTADV é um instrumento de gestão da paisagem cultural e viva da região do Alto Douro 

Vinhateiro, de articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas intermunicipais em 

termos de valorização do património natural e cultural e que assume particular importância para o 

enquadramento dos processos da revisão dos PDM´s. 

As orientações deste PIOT beneficiam dos resultados do processo de participação desenvolvido 

junto dos diversos agentes da Região Demarcada do Douro ao longo do processo de candidatura 

do Alto Douro Vinhateiro à inscrição na Lista do Património Mundial da UNESCO. 

O seu quadro de referência para a revisão dos PMOT´s apresenta um largo conjunto de 

recomendações que têm em vista a transposição das orientações sobre os perímetros urbanos, o 

plano de água e a estrutura ecológica. 

Recomendações do PIOTADV 

Perímetros Urbanos 

 Recomenda a reapreciação das delimitações no âmbito da revisão do PDM, tendo em conta 

alterações introduzidas pelo POARC, a realidade da expansão e vivência dos aglomerados e 

outros critérios de qualificação urbanística. 

 Recomenda a requalificação dos aglomerados onde prevalece a construção tradicional, 

adotando uma política de recuperação na perspetiva da salvaguarda dos valores patrimoniais e 

paisagísticos (cabe aqui referir que o concelho de Carrazeda de Ansiães é abrangido pelas 

Unidades de Paisagem Pinhão/Torto e Tua/Sabor). 

Plano de Água 

 Aplica as disposições do POARC 

 Recomenda a elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira da Valeira. 

Solo Rural 

 Recomenda que sejam consideradas duas categorias de classificação do solo – Espaço 

Agrícola e Espaço Natural, a delimitar no âmbito da revisão do PDM e acrescenta que a 

distinção terá em conta os pressupostos indicados no Diploma, identificando, ainda, 

subcategorias daqueles espaços. 

 Recomenda a imposição em regulamentação de âmbito nacional, da tutela do organismo 

responsável pela gestão de áreas com estatuto de proteção da vinha em todas as iniciativas de 

plantação ou replantação nelas previstas. 

Estrutura Ecológica 

 Impõe a revisão das delimitações da REN e da RAN, adotando critérios de maior coerência 

técnica e rigor cartográfico e garantindo a sua articulação territorial com as estruturas biofísicas 

adjacentes (regionais e nacionais), tendo em vista a construção / formatação da rede 

fundamental de Conservação da Natureza. 

A RCN seria um largo conjunto de recomendações com o objetivo de valorizar os: 

 Aglomerados populacionais; 
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 Património vernacular construído; 

 Recursos Naturais; 

e de mitigar os impactes paisagísticos negativos em: 

 Surribas e patamares para plantio de novas vinhas; 

 Aglomerados urbanos; 

ou provocados por: 

 Lagares e armazéns industriais e centros de vinificação; 

 Zonas industriais, pedreiras e envolventes da barragem da Valeira; 

 Muros de betão a substituir muros de pedra seca de terraços; 

 Núcleos de mimosas e de eucaliptos e mimosas (Acacia dealbata); 

 Lixeiras e escombreiras avulso. 

Programa de Acão do PIOTADV 

O PIOTADV apresenta ainda um Programa de Acão com os seguintes objetivos estratégicos: 

 Valorização da paisagem e dos diversos elementos patrimoniais 

 Mitigação das intrusões verificadas na paisagem 

 Qualificação ambiental e de vida – fator crucial de sustentabilidade 

 Promoção e divulgação dos valores paisagísticos e patrimoniais do ADV e tendencialmente de 

toda a Região Demarcada do Douro. 

e para cuja consecução propõe um conjunto de Medidas e Ações, com uma larga descrição de 

projetos indicativos e uma Programação financeira assegurada no III QCA e, naturalmente, com 

continuidade no Quadro subsequente. 

 Medida 1 – Ordenamento e Gestão do Território 

 Acão 1 – Apoio ao lançamento do GTI - Gabinete Técnico Intermunicipal (a CMCA é 

beneficiária e está representada pela entidade executora) 

 Acão 2 – Implementação e monitorização do PIOTDV (a CMCA é beneficiária, 

designadamente no acompanhamento e avaliação da revisão do PDM) 

 Acão 3 – Elaboração de Planos de Pormenor e de requalificação dos aglomerados urbanos 

(a CMCA e as respetivas Juntas de Freguesia são beneficiárias) 

 Acão 4 – Levantamentos e estudos incidentes sobre o ADV (a CMCA e outros organismos 

públicos e agentes culturais locais são beneficiários) 

 Medida 2 – Desenvolvimento Agrícola Sustentável 

 Acão 1 – Uso sustentável dos recursos produtivos e práticas agrícolas tradicionais. 

 Acão 2 – Valorização das produções agrícolas complementares 

 Medida 3 – Qualificação e Valorização da Paisagem 

 Acão 1 – Manutenção e reconstrução de socalcos 
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 Acão 2 – Requalificação das novas formas de armação do terreno e reintrodução de 

bordaduras e consociações culturais. 

 Acão 3 – Manutenção e valorização das matas naturais e faixas ribeirinhas (a CMCA pode 

ser entidade beneficiária, bem como as respetivas Juntas de Freguesias) 

 Acão 4 – Integração na paisagem de armazéns e outras construções industriais isoladas (a 

CMCA pode ser entidade executiva) 

 Acão 5 – Recuperação das zonas de deposição de lixo e entulho e de escombreiras (a 

CMCA pode ser entidade executora e esta e as respetivas Juntas de Freguesia podem ser 

também entidades beneficiárias) 

 Medida 4 – Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído. 

 Acão 1 – Recuperação do património vernacular (quer a CMCA, quer as Juntas de 

Freguesia podem ser entidades executoras e beneficiárias). 

 Acão 2 – Requalificação de espaços públicos e de aglomerados urbanos (quer a CMCA, 

quer as Juntas de Freguesia podem ser entidades executoras e beneficiárias). 

 Acão 3 – Construção de pequenas infraestruturas e equipamentos coletivos (quer a CMCA, 

quer as Juntas de Freguesia podem ser entidades executoras e beneficiárias). 

 Medida 5 – Promoção e Dinamização do Território 

 Acão 1 – Apoio ao lançamento da associação promotora do ADV (a CMCA pode ser 

entidade executora e beneficiária) 

 Acão 2 – Conceção e edição de material promocional (a CMCA pode ser entidade 

executora e beneficiária) 

 Acão 3 – Programa de informação e divulgação do bem (a CMCA pode ser entidade 

executora e beneficiária) 

 Acão 4 – Programa de sensibilização e formação de agentes locais (quer a CMCA, quer as 

respetivas Juntas de Freguesias podem ser entidades executoras e beneficiárias). 

 

 

  



 

98 P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao  Abril de 2020  

             

Anexo I. 5 | Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo e Programa Especial das 
Albufeiras da Régua e Carrapatelo (em elaboração) 

O POARC é um Plano Especial de Ordenamento do Território que define as atividades e ações de 

ocupação, uso e transformação do solo e o uso do plano de água nas albufeiras da Régua e do 

Carrapatelo e respetivas zonas de proteção até ao limite de 500 metros medidos a partir do nível 

de pleno armazenamento. 

No concelho de Carrazeda de Ansiães este regulamento aplica-se à albufeira da Régua, que é 

uma albufeira de águas públicas de utilização livre. 

O POARC tem os seguintes objetivos: 

 Definir regras de utilização das albufeiras (plano de água e zonas de proteção) 

 Maximizar o uso do recurso água e das zonas de proteção, no sentido da diversificação da 

estrutura produtora da região duriense e numa ótica de desenvolvimento sustentável. 

 Compatibilizar os usos e as atividades com a proteção e valorização ambiental e com as 

finalidades primárias das albufeiras  

 Definir estratégias de atuação, conjugando as ações e atividades das entidades públicas e 

privadas. 

 Promover o usufruto da área de intervenção  

 Identificar nos planos de água as áreas mais adequadas para a prática de atividades 

recreativas e de lazer 

 Criar infraestruturas recreativas e de lazer 

 Articular-se com as demais orientações de ordenamento do território 

No concelho de Carrazeda de Ansiães, o POARC identifica algumas servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública que condicionam a transformação, o uso e a ocupação do solo e 

que são decorrentes das situações seguintes: 

 Albufeira da Régua, com o seu plano de água e as suas zonas reservada de 50 metros e de 

proteção de 500 metros, medidas a partir do NPA 

 Barragem da Valeira (com eclusa para apoio à navegação) incluindo a zona de proteção aos 

órgãos de segurança e utilização  

 Reserva Ecológica Nacional 

 Perímetro urbano do aglomerado da Foz-Tua 

 Duas pedreiras 

 Linhas elétricas de alta tensão 

 Linhas do Caminho de Ferro do Douro e do Tua 

 Infraestruturas rodoviárias 

Ainda no Concelho de Carrazeda de Ansiães, a Planta de Ordenamento do POARC delimita: 

 no Plano de Água: 
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 a albufeira da Régua, com o seu canal de navegação, um cais principal de acostagem, 

uma área de recreio balnear e a barragem da Valeira, no extremo nascente da área do 

plano. 

 na Zona de Proteção: 

 a povoação de Foz-Tua, que  classifica como centro urbano de 4ª ordem na hierarquia 

urbana e localiza a unidade industrial Cockburns & Smiths, Lda. 

 áreas integradas na classe “Espaços Naturais de elevado valor paisagístico”, com 

povoamentos de sobreiros, matagais de características mediterrânicas, habitats ripícolas, 

sistemas aquáticos e galerias ripícolas pouco intervencionadas. 

 o espaço canal correspondente às Linhas do Caminho de Ferro do Douro e do Tua e a 

algumas vias rodoviárias de acesso a Foz-Tua. 

e regulamenta a sua ocupação, uso e transformação do solo, devendo as respetivas disposições 

serem transpostas para o PDM na sua versão revista. 

O Despacho n.º 10200/2017, de 23 de novembro determina a elaboração do Programa das 

Albufeiras da Régua e Carrapatelo, tendo por finalidade “definir regimes de salvaguarda dos 

recursos naturais em presença, com especial destaque para os recursos hídricos, constituindo um 

instrumento de apoio à gestão das albufeiras e das zonas terrestres de proteção envolvente, 

assim como de articulação entre as diferentes entidades com competência na área de 

intervenção” e incorporando “os objetivos de proteção estabelecidos no regime de proteção das 

albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, devendo ser observado o disposto no n.º 

4 do seu artigo 11.º”.  

São objetivos do Programa das Albufeiras da Régua e Carrapatelo: 

“a) Assegurar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, 

definindo regras de utilização do plano de água e normas e diretrizes para os usos e atividades a 

desenvolver na zona envolvente das albufeiras; 

b) Definir regimes de salvaguarda que permitam gerir a área de intervenção do programa de 

acordo com a proteção e valorização ambientais e culturais e com as finalidades principais das 

albufeiras; 

c) Identificar as zonas dos planos de água mais adequadas para a conservação dos recursos 

naturais e as zonas mais aptas para atividades de recreio e lazer, providenciando os termos da 

compatibilidade e da complementaridade entre as diversas utilizações; 

d) Definir a capacidade de carga das albufeiras, bem como das zonas terrestres de proteção 

associadas que garanta o bom estado da massa de água (bom potencial ecológico e bom estado 

químico) e permita uma gestão da área objeto do programa numa perspetiva dinâmica e 

interligada; 

e) Garantir a articulação com a elaboração do Programa Especial da Albufeira de Crestuma -

Lever; 

f) Garantir a articulação com outros instrumentos de gestão territorial, de âmbito nacional, regional 

ou municipal em vigor na área de intervenção, nomeadamente com o Plano de Gestão da Região 
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Hidrográfica do Douro (RH 3), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 

20 de setembro, retificado e republicado pela Declaração de Retificação n.º 22 -B/2016, de 18 de 

novembro, bem como com os compromissos assumidos em matéria de preservação dos valores 

naturais e culturais no âmbito da classificação do Alto Douro Vinhateiro como património mundial 

pela UNESCO.” 
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Anexo I. 6 | Programa Especial da Albufeira de Foz Tua (em elaboração) 

A construção da barragem de Foz Tua foi concluída em 2017, dando origem a uma albufeira de 

águas públicas de serviço público, nos termos do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março), classificada através da Portaria n.º 

91/2010, de 11 de fevereiro, como albufeira protegida, uma vez que se prevê que possa vir a ser 

utilizada para o abastecimento público.  

O Despacho n.º 8097/2011, de 7 de junho, determina a elaboração do Plano de Ordenamento da 

Albufeira de Foz Tua, tendo por “finalidade definir regimes de salvaguarda dos recursos naturais 

em presença, com especial destaque para os recursos hídricos, constituindo um instrumento de 

apoio à gestão da albufeira e da zona terrestre de proteção envolvente, assim como de articulação 

entre as diferentes entidades com competência na área de intervenção” e devendo “incorporar os 

objetivos de proteção estabelecidos no regime de proteção das albufeiras de águas públicas de 

serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, 

de 15 de Maio, devendo ser observado o disposto no n.º 4 do seu artigo 11.º” 

Esse Despacho estabelece os seguintes objetivos da elaboração do POAFT: 

“a) Assegurar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, 

definindo regras de utilização do plano de água e da zona terrestre de protecção envolvente da 

albufeira; 

b) Definir regimes de salvaguarda do território, compatibilizando os diferentes usos e actividades 

existentes e ou a serem criados, que permitam gerir a área de intervenção do plano de acordo 

com a protecção e valorização ambientais e com as finalidades principais da albufeira; 

c) Identificar as zonas do plano de água mais adequadas para a conservação dos recursos 

naturais e as zonas mais aptas para actividades de recreio e lazer, definindo a compatibilidade e a 

complementaridade entre as diversas utilizações; 

d) Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objecto do plano 

numa perspectiva dinâmica e interligada; 

e) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão dos 

recursos hídricos quer do ponto de vista do ordenamento do território; 

f) Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira, correspondente à zona terrestre de 

protecção; 

g) Garantir a integração das medidas consagradas na declaração de impacte ambiental do 

aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua, previstas para a área do POAFT, nomeadamente no 

que respeita ao turismo de natureza, náutico e de saúde e bem-estar e ao plano de acção do 

aproveitamento turístico das aldeias ribeirinhas; 

h) Garantir a articulação com outros instrumentos de gestão territorial, de âmbito nacional ou 

municipal, aplicáveis na área de intervenção, nomeadamente com o plano de bacia hidrográfica do 

Douro, actualmente em revisão.” 

A Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial determinou a diferenciação 

entre planos e programas, passando o POAFT a Programa Especial da Albufeira de Foz Tua.  
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No concelho de Carrazeda de Ansiães, o Programa abrange as freguesias União das Freguesias 

de Castanheiro do Norte e Ribalonga, Pombal, Pinhal do Norte e Pereiros. Entre as medidas 

compensatórias definidas pelo Estudo de Impacte Ambiental do aproveitamento hidroelétrico de 

Foz Tua, tem incidência no concelho a criação do Centro Interpretativo do Vale do Tua e a criação 

do Parque Regional do Vale do Tua (cujo Regulamento é apresentado no Anexo I.A. 20) 
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Anexo I. 7 | Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A Revisão do Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF 

TMAD) foi aprovada pela Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro, definindo “para os espaços 

florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao 

uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e 

garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.” (Artigo 

1.º, 1) 

O PROF TMAD apresenta os seguintes objetivos comuns a todas as sub-regiões homogéneas 

(Artigo 10.º): 

“a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 

d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 

gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 

f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas; 

g) Promover a gestão florestal ativa e profissional; 

h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados; 

i) Modernizar e capacitar as empresas florestais; 

j) Reduzir o potencial de introdução e instalação de novos agentes bióticos nocivos;  

k) Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas; 

l) Adequar as espécies às características da estação; 

m) Promover a resiliência da floresta; 

n) Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio dos espaços florestais; 

o) Desenvolver o uso múltiplo dos espaços florestais nomeadamente ao nível da caça, pesca, 

produção de mel e cogumelos; 

p) Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos; 

q) Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais e agroflorestais; 

r) Modernização da silvopastorícia; 

s) Responder às exigências de mercado no sentido de fornecimento de produtos certificados; 

t) Incentivar a gestão agrupada; 

u) Desenvolver a inovação e a investigação florestal; 

v) Qualificar os agentes do setor.” 
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O município de Carrazeda de Ansiães insere-se principalmente na sub-região homogénea 

Carrazeda, mas também abrange uma parte das sub-regiões homogéneas do Douro e do Tua14. 

O PROF TMAD atribui as seguintes funções gerais a estas sub-regiões homogéneas, definindo 

ainda as espécies florestais que devem ser privilegiadas: 

Funções Gerais “Carrazeda” 
 

“Douro” 
 

“Tua” 

Função geral de conservação 
de habitats, de espécies da 
fauna e da flora e de 
geomonumentos 

   

Função geral de produção    

Função geral de 
silvopastorícia, caça e pesca 
nas águas interiores 

   

Espécies florestais a 
privilegiar 

“Carrazeda” 
 

“Douro” 
 

“Tua” 

a) Espécie a privilegiar (grupo 
I): 

 

i) Castanheiro 
(Castanea sativa); 

ii) Lódão -bastardo 
(Celtis australis); 

iii) Cedro -do -buçaco 
(Cupressus 
lusitanica); 

iv) Cipreste -comum 
(Cupressus 

sempervirens); 

v) Freixo -comum 
(Fraxinus 

angustifolia*); 

vi) Freixo -europeu 
(Fraxinus excelsior); 

vii) Nogueira -negra 
(Juglans nigra); 

viii) Pinheiro -larício 
(Pinus nigra); 

ix) Pinheiro -bravo 
(Pinus pinaster); 

x) Cerejeira -brava 
(Prunus avium); 

xi) Pseudotsuga 
(Pseudotsuga 

menziesii); 

xii) Carvalho -
português (Quercus 

faginea); 

xiii) Carvalho -negral 
(Quercus pyrenaica); 

xiv) Carvalho -
alvarinho (Quercus 

robur); 

xv) Azinheira 

i) Castanheiro 
(Castanea sativa); 

ii) Lódão -bastardo 
(Celtis australis); 

iii) Cedro -do -buçaco 
(Cupressus 
lusitanica); 

iv) Cipreste -comum 
(Cupressus 

sempervirens); 

v) Freixo -comum 
(Fraxinus 

angustifolia*); 

vi) Nogueira -negra 
(Juglans nigra); 

vii) Pinheiro -bravo 
(Pinus pinaster); 

viii) Cerejeira -brava 
(Prunus avium); 

ix) Carvalho -
português (Quercus 

faginea); 

x) Carvalho -negral 
(Quercus pyrenaica); 

xi) Azinheira (Quercus 
rotundifolia); 

xii) Sobreiro (Quercus 
suber); 

i) Castanheiro 
(Castanea sativa); 

ii) Lódão -bastardo 
(Celtis australis); 

iii) Cedro -do -buçaco 
(Cupressus 
lusitanica); 

iv) Cipreste -comum 
(Cupressus 

sempervirens); 

v) Freixo -comum 
(Fraxinus 

angustifolia*); 

vi) Nogueira -negra 
(Juglans nigra); 

vii) Cerejeira -brava 
(Prunus avium); 

viii) Carvalho -
português (Quercus 

faginea); 

ix) Carvalho -negral 
(Quercus pyrenaica); 

x) Azinheira (Quercus 
rotundifolia); 

xi) Sobreiro (Quercus 
suber); 

                                                           
14 O PROF TMAD procede à identificação de 19 sub-regiões homogéneas: a) Alvão; b) Alvão -Marão; c) Azibo -Sabor; d) Barroso; 
e) Beira Douro; f) Bornes; g) Carrazeda; h) Coroa -Montesinho; i) Douro; j) Douro Internacional; k) Douro Superior; l) Gerês; m) Miranda 
-Mogadouro; n) Montemuro; o) Nogueira -Bragança; p) Olo; q) Padrela; r) Tâmega; s) Tua. 
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(Quercus rotundifolia); 

xvi) Sobreiro (Quercus 
suber); 

b) Outras espécies a 
privilegiar (grupo II): 

 

i) Medronheiro 
(Arbutus unedo); 

ii) Vidoeiro (Betula 
celtiberica); 

iii) Pilriteiro 
(Crataegus 

monogyna*); 

iv) Nogueira -comum 
(Juglans regia); 

v) Larício -híbrido -
de -dunkeld (Larix x 

eurolepis); 

vi) Loureiro (Laurus 
nobilis); 

vii) Oliveira -brava 
(Olea europaea*); 

viii) Pinheiro -manso 
(Pinus pinea); 

ix) 
Terebinto/cornalheira 

(Pistacia terebinthus*); 

x) Plátano (Platanus x 
acerifolia); 

xi) Choupo -negro 
(Populus nigra); 

xii) Choupo -híbrido 
(Populus x 

canadensis); 

xiii) Borrazeira -preta 
(Salix atrocinerea*); 

xiv) Borrazeira -
branca (Salix 
salviifolia*); 

xv) Salgueiro -branco 
(Salix alba*). 

i) Amieiro (Alnus 
glutinosa); 

ii) Medronheiro 
(Arbutus unedo); 

iii) Vidoeiro (Betula 
celtiberica); 

iv) Pilriteiro 
(Crataegus 

monogyna*); 

v) Eucalipto 
(Eucalyptus 
globulus); 

vi) Freixo -europeu 
(Fraxinus excelsior); 

vii) Nogueira -comum 
(Juglans regia); 

viii) Oxicedro 
(Juniperus 

oxycedrus*); 

ix) Oliveira -brava 
(Olea europaea*); 

x) Pinheiro -manso 
(Pinus pinea); 

xi) 
Terebinto/cornalheira 

(Pistacia terebinthus*); 

xii) Plátano (Platanus 
x acerifolia); 

xiii) Choupo -negro 
(Populus nigra); 

xiv) Choupo -híbrido 
(Populus x 

canadensis); 

xv) Carvalho -
alvarinho (Quercus 

robur); 

xvi) Salgueiro -branco 
(Salix alba*); 

xvii) Borrazeira -preta 
(Salix atrocinerea*); 

xviii) Borrazeira -
branca (Salix 
salviifolia*). 

i) Amieiro (Alnus 
glutinosa); 

ii) Medronheiro 
(Arbutus unedo); 

iii) Vidoeiro (Betula 
celtiberica); 

iv) Pilriteiro 
(Crataegus 

monogyna*); 

v) Eucalipto 
(Eucalyptus 
globulus); 

vi) Freixo -europeu 
(Fraxinus excelsior); 

vii) Nogueira -comum 
(Juglans regia); 

viii) Oxicedro 
(Juniperus 

oxycedrus*); 

ix) Oliveira -brava 
(Olea europaea*); 

x) Pinheiro -bravo 
(Pinus pinaster); 

xi) Pinheiro -manso 
(Pinus pinea); 

xii) 
Terebinto/cornalheira 

(Pistacia terebinthus*); 

xiii) Plátano (Platanus 
x acerifolia); 

xiv) Choupo -negro 
(Populus nigra); 

xv) Choupo -híbrido 
(Populus x 

canadensis); 

xvi) Salgueiro -branco 
(Salix alba*); 

xvii) Borrazeira -preta 
(Salix atrocinerea*); 

xviii) Borrazeira -
branca (Salix 
salviifolia*). 

Assinalam-se a negrito as espécies distintas nos Grupos I e II entre sub-regiões homogéneas. 

Assinalam-se com * as espécies para as quais em cada grupo é prioritária a gestão e conservação em manchas de 

regeneração natural. 

São definidas no artigo 12.º uma série de condicionantes a reconversões, designadamente as 

seguintes:  
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“2 — Não podem ser efetuadas reconversões para outras espécies de áreas ocupadas com 

espécies do Grupo I, exceto se for utilizada na replantação outra espécie igualmente do Grupo I, 

sem prejuízo dos regimes legais específicos de proteção de determinadas espécies e do regime 

jurídico das ações de arborização e rearborização. 

3 — O recurso a outras espécies que não se encontrem identificadas no Grupo I ou Grupo II, ou 

reconversões em situações distintas das referidas no número anterior, tem de ser tecnicamente 

fundamentado, com base nas características da espécie a usar e condições edafoclimáticas do 

local de instalação, e ser devidamente autorizado pelo ICNF, I. P. 

4 — O disposto no n.º 2 não se aplica em reconversões de áreas ocupadas com espécies do 

Grupo I, quando a espécie a replantar for o Ilex aquifolium (azevinho), o Quercus rotundifolia 

(azinheira) ou o Quercus suber (sobreiro) e estas espécies fizerem parte das espécies do Grupo II. 

5 — Admitem-se reconversões de povoamento puro de espécies do Grupo I, para povoamentos 

mistos com espécies do Grupo II, se a espécie do Grupo I mantiver a dominância. 

6 — Para cada sub-região homogénea é igualmente considerado um grupo de espécies, 

assinaladas com asterisco (*), como sendo prioritária a gestão e conservação em manchas de 

regeneração natural.” 

Por outro lado, parte do concelho encontra-se em área protegida classificada e corredor ecológico 

e são identificadas pequenas manchas de Áreas Florestais Sensíveis, obedecendo assim a 

normas de planeamento florestal específicas. 
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Anexo I. 8 | Plano Rodoviário Nacional  

O Plano Rodoviário Nacional - PRN2000, aprovado pelo Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de julho, pela Declaração de retificação nº 19-D/98 e pelo 

Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de agosto, define a rede rodoviária nacional do Continente, que 

desempenha funções de interesse nacional ou internacional, sendo constituída pela rede nacional 

fundamental e pela rede nacional complementar. 

O PRN2000 introduz “significativas inovações, potenciando o correto e articulado funcionamento 

do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução 

do custo global daqueles transportes, o aumento da segurança da circulação, a satisfação do 

tráfego internacional e a adequação da gestão da rede”. 

O PRN2000 corresponde também a uma importante melhoria da cobertura rodoviária do País, a 

nível nacional e regional, representado por aumento da ordem dos 65% relativamente àqueles que 

estavam abrangidos pelo PRN85 (conforme indicado no Preâmbulo do Decreto-Lei que procede à 

aprovação do PRN2000). 

A rede rodoviária nacional é constituída por: 

 Rede nacional fundamental integra os itinerários principais, que “são as vias de comunicação 

de maior interesse nacional, servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional, e 

asseguram a ligação entre os centros urbanos com influência supradistrital e destes com os 

principais portos, aeroportos e fronteiras.” 

 Rede nacional complementar “que assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os 

centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infradistrital”, sendo formada 

pelos itinerários complementares (IC) e pelas estradas nacionais (EN). 

Distingue ainda a rede nacional de autoestradas, “formada pelos elementos da rede rodoviária 

nacional especificamente projetados e construídos para o tráfego motorizado, que não servem as 

propriedades limítrofes”.  

As estradas regionais asseguram as “comunicações públicas rodoviárias do continente, com 

interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional”, desempenhando “uma ou 

várias das seguintes funções: Desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, costeiras e 

outras de interesse turístico; Ligação entre agrupamentos de concelhos constituindo unidades 

territoriais; Continuidade de estradas regionais nas mesmas condições de circulação e 

segurança.” 
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5.2. ANEXO I.A – PLANOS E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (ÂMBITO SUPRAMUNICIPAL) 

Anexo I.A. 1 | Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro, procede à articulação com 

os compromissos internacionais estabelecidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica e com 

a estratégia europeia na matéria. 

A revisão da ENCBN, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 

(ENCNB 2030), foi aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018 - Diário 

da República N.º 87 Série I, de 7 de maio, visando “atualizar e aprofundar o quadro da política 

nacional de conservação da natureza e da biodiversidade à luz dos desafios da sociedade 

portuguesa e das exigências da economia nacional, numa ótica sustentável e eficiente da 

utilização dos recursos, assegurando a resiliência dos ecossistemas naturais e seminaturais e a 

conservação das componentes da biodiversidade que os suportam.” 

A ENCBN 2030 assume uma lógica de continuidade face aos princípios da ENCBN (2001), “pondo 

agora em evidência três vértices estratégicos: 

 i) Melhorar o estado de conservação do património natural; 

 ii) Promover o reconhecimento do valor do património natural; e 

 iii) Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade.” 

A visão para ENCNB 2030 é a seguinte “Alcançar o bom estado de conservação do património 

natural até 2050, assente na progressiva apropriação do desígnio da biodiversidade pela 

sociedade, por via do reconhecimento do seu valor, para o desenvolvimento do país e na 

prossecução de modelos de gestão mais próximos de quem está no território.” 

A ENCNB 2030 assenta em três eixos estratégicos:  

 “Eixo 1 — Melhorar o estado de conservação do património natural. — Este é o objetivo 

último a concretizar no quadro desta Estratégia. Estancar a perda de biodiversidade é um 

compromisso global perante uma realidade que é tangível e consensual. No caso nacional, 

esta realidade assume uma expressão mais relevante na medida em que a riqueza natural do 

país é hoje mais do que uma obrigação ética, mas antes um dos pilares que concorre para o 

seu desenvolvimento, a par da sua riqueza cultural e paz social.  

 Eixo 2 — Promover o reconhecimento do valor do património natural. — Tão importante 

quanto o conhecimento fundamentado das características, interações e interdependências 

essenciais do património natural, é a compreensão do serviço que assegura o mesmo e a 

capacidade de saber transmitir essa realidade. É preciso analisar este património na ótica dos 

múltiplos serviços que presta e que têm de ser valorizados de forma transversal, conseguindo 

torná-los evidentes perante a sociedade, levando-a ao reconhecimento da sua utilidade e 

mais-valia. Esta abordagem, para além de permitir consolidar modelos de desenvolvimento 

orientados, torna ainda possível concretizar instrumentos de natureza económica e financeira 

que permitam contabilizar a utilização destes recursos e dinamizar medidas que visem a sua 

promoção, nomeadamente, por via de um enquadramento fiscal adequado.  

 Eixo 3 — Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade. — Com efeito, é a 

partir do reconhecimento do valor do património natural que é possível sustentar a 

apropriação pela sociedade em geral do desígnio da promoção da biodiversidade e da 
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conservação da natureza. Além de este ser um dos objetivos estratégicos de Aichi no âmbito 

da Convenção para a Diversidade Biológica (CDB), é também uma marca muito presente na 

própria ENCNB 2001-2010. Com efeito, já nessa altura se dava grande destaque à 

necessidade de concretizar as preocupações com esta matéria nas diferentes políticas e 

práticas sectoriais, algo que permanece como um dos principais desafios da atualidade. 

Todavia, é preciso ir mais longe na medida em que esta apropriação tem de ser alcançada de 

forma transversal na sociedade e, em particular, na sua base de sustentação, que são as 

pessoas que vivem e cuidam dos territórios.” 

A concretização destes três eixos estratégicos é operacionalizada por um total de 30 objetivos (11 

no Eixo 1, cinco no Eixo 2 e 14 no Eixo 3) e 104 medidas de concretização. 
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Anexo I.A. 2 | Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável  

A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto, estabelece como desígnio “Retomar a 

trajetória de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte 2015, num dos países mais 

competitivos e atrativos da União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento 

económico, social e ambiental e de responsabilidade social”, acompanhado por um conjunto de 

sete objetivos, e respetivas prioridades estratégicas: 

 Primeiro objetivo - Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”: 

 Consolidação do ensino básico e expansão da educação e formação de nível secundário, 

garantindo a melhoria da qualificação de base. 

 Dinamização da aprendizagem ao longo da vida, aumentando os níveis habilitacionais e 

de qualificação. 

 Melhoria da qualidade e estímulo à mobilidade no ensino superior. 

 Aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Mobilização da sociedade para uma maior criatividade artística e cultural. 

 Segundo objetivo - Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência 

Energética: 

 Um novo impulso à inovação empresarial. 

 Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e criadora 

de emprego. 

 Uma sociedade e uma economia preparadas para tirar partido das tecnologias da 

informação e comunicação. 

 Terceiro objetivo - Melhor Ambiente e Valorização do Património: 

 Combate às alterações climáticas. 

 Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente. 

 Aproveitamento dos oceanos como fator de diferenciação e desenvolvimento. 

 Atividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base sustentável, compatibilizadas com 

a conservação da natureza e a valorização da paisagem. 

 Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as políticas sectoriais e de 

combate à desertificação. 

 Gestão integrada do ar. 

 Gestão integrada dos resíduos. 

 Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação da população 

interessada. 

 Educação, informação e justiça ambientais. 

 Quarto objetivo - Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social: 

 Equidade, melhor prestação e sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social. 
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 Reforço da prevenção e reabilitação orientadas para ganhos em saúde. 

 Dinâmica de emprego que promova a qualidade de vida no trabalho e integração social. 

 Quinto objetivo - Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do 

Território: 

 Melhor conectividade internacional do país. 

 Acessibilidades que contribuam para a coesão territorial e para um modelo territorial mais 

policêntrico. 

 Cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis. 

 Apoios reforçados a regiões com mais graves défices de desenvolvimento. 

 Sexto objetivo - Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação 

Internacional: 

 Fortalecimento da posição de Portugal no contexto da cooperação para o 

desenvolvimento internacional. 

 Estruturação de uma rede de relações privilegiadas com a Europa. 

 Reforço das relações com outras regiões inovadoras e dinâmicas do mundo. 

 Fortalecimento dos laços entre os estados de língua portuguesa e reforço da sua 

intervenção internacional. 

 Valorização das comunidades portuguesas. 

 Sétimo objetivo - Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada: 

 Domínio de informação e reflexão estratégica. 

 Reestruturação da administração. 

 Reforma dos regimes da função pública. 

 Modernização dos sistemas e processos, com uso intensivo das tecnologias de 

informação e comunicação. 

 Qualificação e valorização do serviço público. 

 Modernização dos sistemas de educação, saúde e justiça. 
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Anexo I.A. 3 | Estratégia Nacional para as Florestas  

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, corresponde a uma atualização da anterior ENF (2006), 

mantendo, face a sua relevância, os mesmos objetivos estratégicos, mas alterando e 

aprofundando a definição dos objetivos específicos e da restante matriz estratégica. 

Constituem objetivos estratégicos: 

 A. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos 

 B. Especialização do território 

 C. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos 

 D. Internacionalização e aumento do valor dos produtos 

 E. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor 

 F. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política 

Incorpora os contributos decorrentes da elaboração da Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas e do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, com 

referência à Floresta. Destaca-se ainda que, entre os seus objetivos operacionais, prevê promover 

a implementação dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal e do Plano Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios. 
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Anexo I.A. 4 | Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais  

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), aprovada 

pelo Despacho Conjunto do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e 

do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, N.º 

8277/2007, de 9 de Maio de 2007, visa a definição de soluções ambientalmente sustentáveis para 

a eliminação das situações de poluição causadas pela descarga de efluentes não tratados nas 

linhas de água e solo, enquadrando as novas exigências ambientais da legislação nacional e 

comunitária, e a importância económica e social dos sectores da produção pecuária e 

agroindustriais.  

A ENEAPAI prossegue os seguintes objetivos estratégicos e linhas de orientação: 

 “O cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da política de ambiente e do 

ordenamento do território, através do cumprimento do normativo legal, e de uma abordagem 

territorial e sectorial integrada; 

 A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à implementação de modelos de gestão 

eficientes e sustentáveis, e da aplicação do princípio do utilizador-pagador e garantia de um 

quadro tarifário sustentável para os sectores económicos; 

 A gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em conta a utilização adequada dos 

instrumentos de co-financiamento, designadamente o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional, e do potenciar das soluções coletivas e a utilização de infraestruturas existentes.” 

As medidas que são consideradas prioritárias para a implementação da referida Estratégia, 

consistem nas seguintes: 

 “Criação de uma Estrutura de Coordenação e de Acompanhamento que será responsável pela 

coordenação e pelo acompanhamento das diversas medidas e ações, pela apresentação de 

propostas de adaptação de medidas que visem ultrapassar os obstáculos encontrados na sua 

execução, bem como pela elaboração de relatórios de acompanhamento da execução da 

estratégia; 

 Elaboração de Planos Regionais de Gestão Integrada estabelecendo o conjunto de 

intervenções necessárias em determinada região e desempenhando um papel indispensável 

na implementação da estratégia; 

 Definição de Modelos Financeiros de Suporte e os critérios a utilizar na apreciação dos 

diferentes projetos de investimento que vierem a candidatar a financiamento no âmbito desta 

estratégia, e sobre a qual a Estrutura de Coordenação e Acompanhamento deverá emitir 

parecer relativo à eventual concessão de apoio a fundo perdido e a elegibilidade das 

despesas; 

 Implementação de Modelos de Gestão das soluções técnicas que vierem a ser implementadas 

e desenvolvimento dos correspondentes Sistemas de Informação; 

 Revisão e Adequação do Normativo Legal considerado como determinante para o sucesso na 

implementação da estratégia através da definição de um quadro normativo – legal claro e 

objetivo, que permita a aplicação da legislação existentes e elimine as contradições existentes 

entre alguns diplomas, contribuindo para uma efetiva monitorização das diversas atividades; 
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 Elaboração de Manuais de Boas Práticas, contribuindo para a efetiva aplicação e cumprimento 

da legislação ambiental, incluindo a listagem e atualização das regras, procedimentos e 

orientações claras que deverão ser observadas nas unidades produtivas, com o objetivo de 

apoiar a transição para uma nova conceção da própria atividade; 

 Definir o Quadro de Investigação e Desenvolvimento, com vista à criação de valor nas 

diversas áreas de atuação, no sentido da obtenção de melhores resultados a partir dos 

investimentos executados ou a executar, definido uma agenda clara de prioridades, incidindo 

designadamente sobre questões como a biomassa, as emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE) e a valorização agrícola de efluentes e de subprodutos associada ao controlo da 

contaminação de solos e meios aquáticos.”  

Em 2017 foram iniciados os trabalhos com vista à elaboração da Estratégia Nacional para os 

Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) para o período 2018-2025, não estando a 

mesma ainda concluída. 
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Anexo I.A. 5 | Estratégia para o Turismo 2027  

A estratégia para o setor do Turismo encontra-se atualmente vertida na “Estratégia para o Turismo 

2027” (ET 27), que vem substituir o PENT 2007-2015, e encontra-se publicada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro. 

A Estratégia para o Turismo 2027 “pretende ser o referencial estratégico para o Turismo em 

Portugal na próxima década, tendo por base um processo participativo, alargado e criativo com 

contributos de diversos ângulos da sociedade nas suas várias valências”, e “consubstancia uma 

visão de longo prazo, combinada com uma ação no curto prazo, permitindo atuar com maior 

sentido estratégico no presente e enquadrar o futuro quadro comunitário de apoio 2021-2027.” 

A Estratégia para o Turismo 2027 é uma estratégia partilhada, de longo prazo, para o Turismo em 

Portugal, que visa: 

 “Assegurar estabilidade nas grandes prioridades para o Turismo nacional até 2027. 

 Promover uma integração das políticas setoriais, 

 Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do Turismo. 

 Dar sentido estratégico às opções de investimento.” 

É dado especial destaque ao processo de auscultação e envolvimento das entidades, recorrendo 

aos seguintes instrumentos: plataformas tecnológicas, focus group internacionais, reuniões 

bilaterais, entrevistas e ainda LET (Laboratórios Estratégicos para o Turismo): 

 7 LET territoriais – Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira; 

 3 LET temáticos – Tendências e Agenda Internacional; Competitividade e Inovação Territorial; 

Conhecimento, Emprego e Formação. 

A Estratégia para o Turismo 2027 propõe o seguinte referencial estratégico: 

“A Estratégia para o Turismo 2027 consubstancia-se na conjugação de 10 ativos estratégicos e 

assenta em 5 eixos estratégicos para responder aos desafios e às metas que apresenta. Identifica 

linhas de atuação prioritárias que devem nortear as decisões de política pública e as opções de 

investimento para o Turismo na próxima década.” 

Os 10 ativos são: 

 Ativos Diferenciadores: (1) Clima e luz; (2) Natureza e Biodiversidade; (3) Água; (4) História e 

Cultura; (5) Mar 

 Ativos Qualificadores: (6) Gastronomia e Vinhos; (7) Eventos artístico-culturais, desportivos e 

de negócios. 

 Ativos Emergentes: (8) Bem-estar; (9) Living – Viver em Portugal 

 Ativo Único – Transversal: (10) As Pessoas. 

Os Eixos Estratégicos para o Turismo em Portugal e Linhas de Atuação Prioritárias são os 

seguintes: 

 Eixo Estratégico “Valorizar o Território”: 

 “Valorizar o património histórico-cultural; 
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 Qualificar e preservar a orla costeira e afirmar o turismo na economia do mar; 

 Potenciar o património natural e rural e dinamizar turisticamente as áreas protegidas; 

 Promover a regeneração urbana das cidades & regiões; 

 Criar conteúdos que respondam à procura e melhorem a experiência turística. 

 Eixo Estratégico “Impulsionar a Economia”: 

 “Capitalizar as empresas; 

 Reduzir os custos de contexto; 

 Simplificar e desburocratizar; 

 Atrair e apoiar o investimento gerador de riqueza e emprego qualificado; 

 Estimular a economia circular no turismo; 

 Promover a igualdade de oportunidades e a coesão social; 

 Afirmar Portugal como um polo de referência internacional no empreendedorismo e na 

tecnologia web.” 

 Eixo Estratégico “Potenciar o Conhecimento”: 

 “Valorizar os profissionais da atividade turística; 

 Promover a formação profissional em turismo; 

 Aprofundar a I&D e assegurar a transferência de conhecimento do ensino superior para as 

empresas; 

 Difundir o conhecimento para os agentes do turismo; 

 Capacitar empresários e gestores.” 

 Eixo Estratégico “Gerar Conetividade”: 

 “Captar e reforçar rotas aéreas; 

 Melhorar os sistemas de mobilidade rodo-ferroviária e de navegabilidade; 

 Afirmar Portugal como um smart destination; 

 Posicionar Portugal como o hub europeu para os países da América – Norte e Sul e 

homeport de cruzeiros; 

 Promover o trabalho em rede entre os vários agentes da cadeia de valor do turismo”. 

 Eixo Estratégico “Projetar Portugal”: 

 “Reforçar a internacionalização de Portugal enquanto destino turístico; 

 Dinamizar o turismo interno; 

 Posicionar Portugal como um destino de grandes congressos e eventos corporativos 

internacionais; 

 Dinamizar ofertas turísticas que respondam à procura e incorporem inovação e 

autenticidade; 
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 Afirmar Portugal nas organizações mundiais e na cooperação internacional”. 

 

Anexo I.A. 6 | PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de 
águas residuais 

O “PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento 

de águas residuais” foi aprovado pelo Despacho n.º 4385/2015, 30 de abril, estabelecendo, no 

seguimento dos anteriores planos estratégicos para o setor, designadamente o PEAASAR I (Plano 

Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 2000-2006) e o 

PEAASAR II para o período 2007-2013, uma nova estratégica para o setor de abastecimento de 

água e saneamento de águas residuais.  

Com base no balanço do PEASAAR II (que revela “o sucesso no aumento da acessibilidade do 

serviço de abastecimento de água à população” e que “O objetivo de servir 90 % da população 

com sistemas públicos de saneamento de águas residuais (SAR) não foi atingido e considera-se 

que ele não deve constituir no futuro um objetivo em si”, podendo ser promovido através de outros 

objetivos) e diagnóstico da situação atual, foi estabelecida a seguinte estratégia para o setor, 

representada pela visão seguinte, respetivos eixos (objetivos estratégicos) e objetivos 

operacionais. 

Visão: “Um setor ao serviço da população e da economia do País, que presta serviços de 

qualidade sustentáveis em termos ambientais, económico-financeiros e sociais (Desenvolvimento 

do setor com base numa governança em parceria e sustentada pela estratégia)”: 

 “Eixo 1 - Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água: 

 OP1.1 Cumprimento do normativo; 

 OP1.2 Redução da poluição urbana nas massas de água; 

 OP1.3 Aumento de acessibilidade física ao serviço de SAR. 

 Eixo 2 - Melhoria da qualidade dos serviços prestados: 

 OP2.1 Melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água; 

 OP2.2 Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais. 

 Eixo 3 - Otimização e gestão eficiente dos recursos: 

 OP3.1 Otimização da utilização da capacidade instalada e aumento da adesão ao serviço; 

 OP3.2 Redução das perdas de água; 

 OP3.3 Controlo de afluências indevidas 

 OP3.4 Gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação 

 OP3.5 Valorização de recursos e subprodutos 

 OP3.6 Alocação e uso eficiente dos recursos hídricos 

 Eixo 4 – Sustentabilidade económico-financeira e social: 

 OP4.1 Recuperação sustentável dos gastos 
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 OP4.2 Otimização e/ou redução dos gastos operacionais 

 OP4.3 Redução da água não faturada 

 Eixo 5 – Condições básicas e transversais 

 OP5.1 Aumento da disponibilidade de informação 

 OP5.2 Inovação 

 OP5.3 Melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços 

 OP5.4 Alterações climáticas, desastres naturais, riscos – mitigação e adaptação 

 OP5.5 Externalidades: emprego, competitividade, internacionalização” 

A concretização da estratégia do PENSAAR assenta num Plano de Ação, constituído por um 

conjunto de 48 medidas suportadas por 135 ações, que integra algumas ações de caráter 

transversal e projetos âncora, de modo a facilitar a mobilização dos fundos comunitários. 

Esta estratégia considera como aspeto mais crítico a fraco desempenho e a deficiente 

sustentabilidade económico-financeira de várias entidades gestoras e o reflexo que tal poderá ter 

em termos de sustentabilidade social, justificando assim a importância da implementação desta 

estratégia no horizonte 2020 e no futuro. 
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Anexo I.A. 7 | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020  

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+), publicado em anexo à 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto, surge como uma atualização 

do PET 2011-2015, projetando uma segunda fase de reformas estruturais a empreender neste 

sector, bem como o conjunto de investimentos em infraestruturas de transportes a concretizar até 

ao fim da presente década.” 

Os três vetores de atuação prioritária são:  

“1) Cumprir os compromissos externos assumidos por Portugal e tornar o sector financeiramente 

equilibrado e comportável para os contribuintes portugueses;  

2) Alavancar a competitividade e o desenvolvimento da economia nacional;  

3) Assegurar a mobilidade e acessibilidade a pessoas e bens, de forma eficiente e adequada às 

necessidades, promovendo a coesão social.”   

Estes mantêm a sua pertinência e atualidade, sendo contudo propostos novos Objetivos 

Estratégicos para o período 2014-2020, visando “um equilíbrio entre um esforço de promoção do 

crescimento, um esforço reformista e de promoção da sustentabilidade do sistema de transportes 

e um esforço de coesão social e territorial”: 

A. CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO, APOIANDO AS EMPRESAS 

PORTUGUESAS E A CRIAÇÃO DE EMPREGO: 

1. Reduzir os custos de contexto que incidem sobre as exportações Portuguesas por via do 

aumento da competitividade e eficiência do sector dos transportes; 

2. Promover a maior integração de Portugal no espaço económico europeu, designadamente 

através do gradual desenvolvimento da RTE-T; 

3. Potenciar o papel das infraestruturas e serviços de transportes no desenvolvimento do sector do 

turismo nacional e promover a melhoria das condições de acolhimento e da qualidade do serviço e 

informação ao público nos transportes, contribuindo para o grau de satisfação dos passageiros, 

em particular dos turistas; 

4. Alavancar as vantagens competitivas de Portugal decorrentes do seu posicionamento 

geoestratégico, na intercepção de grandes corredores internacionais marítimos e aéreos; 

5. Promover o aumento da concorrência entre os operadores nos segmentos de mercadorias e 

passageiros. 

B. ASSEGURAR A COMPETITIVIDADE DO SECTOR DOS TRANSPORTES E A SUA 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA OS CONTRIBUINTES PORTUGUESES: 

1. Prosseguir o esforço de reformas estruturais; 

2. Consolidar a sustentabilidade financeira presente e futura do sector, aliviando o peso das 

responsabilidades transferidas para as futuras gerações; 

3. Focar a intervenção direta do Estado nas áreas que constituem o seu verdadeiro papel, 

promovendo a participação da iniciativa privada nas áreas em que oferece maior eficiência e valor 

acrescentado na prossecução dos objetivos da política de transportes. 
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C. PROMOVER A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL, ASSEGURANDO A MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE DE PESSOAS E BENS, EM TODO O PAÍS: 

1. Assegurar a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens em todo o território nacional, de 

forma eficiente e adequada às necessidades; 

2. Implementar o princípio da equidade de oportunidades no acesso ao sistema de transportes, 

promovendo a coesão social e territorial; 

3. Reorganizar e fortalecer o papel da regulação no sector dos transportes; 

4. Assegurar uma clara, racional e equilibrada alocação de competências na planificação, 

organização e financiamento do sistema de transportes. 
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Anexo I.A. 8 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020  

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020) foi aprovado, pela 

Portaria n.º 187-A/2014, publicada em DR (I Série) n.º 179, de 17 de setembro, constituindo-se 
“este Plano como o novo instrumento de referência da política de resíduos urbanos em Portugal 

Continental”. Procede à revisão do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos para o 

período de 2007 a 2016 (PERSU II) – “ dá continuidade à política de gestão de resíduos, tendo em 

atenção as novas exigências entretanto formuladas a nível nacional e comunitário, assegurando, 

designadamente, o cumprimento dos objetivos comunitários em matéria de desvio de resíduos 

urbanos biodegradáveis de aterro e de reciclagem e valorização de resíduos de embalagens, e 

procurando colmatar as limitações apontadas à execução do PERSU I” e do Programa de 

Prevenção de Resíduos Urbanos, criado pelo Despacho n.º 3227/2010, de 22 de fevereiro, do 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.  

O PERSU 2020 obedece aos seguintes princípios gerais: 

 “Resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais e 

aproveitando o seu valor socioeconómico. 

 Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o 

crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos. 

 Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da 

deposição direta de RU em aterro até 2030. 

 Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia 

nacional: uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as 

empresas, com capacidade de internacionalização, no quadro de uma economia verde. 

 Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando -se na informação e em 

facilitar a redução da produção e a separação, tendo em vista a reciclagem.” 

Estes princípios gerais são concretizados em oito objetivos, que fundamentam o estabelecimento 

das metas e medidas entre 2014 e 2020: 

 “1) Prevenção da produção e perigosidade dos RU; 

 2) Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis; 

 3) Redução da deposição de RU em aterro; 

 4) Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do tratamento dos 

RU; 

 5) Reforço dos instrumentos económico-financeiros; 

 6) Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor; 

 7) Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

internacionalização do setor; 

 8) Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais.” 

Destacam-se, neste contexto, as seguintes metas globais estabelecidas para 2020: 
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 “i. Reduzir de 63 % para 35 % a deposição, em aterro, dos resíduos urbanos biodegradáveis, 

relativamente ao ano de referência 1995; 

 ii. Aumentar de 24 % para 50 % a taxa de preparação de resíduos para reutilização e 

reciclagem; 

 iii. Assegurar níveis de recolha seletiva de 47 kg/habitante/ano.” 
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Anexo I.A. 9 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2013-2016  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril aprova o Plano Nacional de 

Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) para o período 2013-2016, em conjunto com o Plano 

Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) para o período 2013-2020. 

“O principal objetivo do PNAEE 2016 é, assim, o de projetar novas ações e metas para 2016, em 

articulação com o PNAER 2020, integrando as preocupações relativas à redução de energia 

primária para o horizonte de 2020 constantes da Nova Diretiva Eficiência Energética, com base 

em três eixos de atuação: 

i) Ação, através da adequação das medidas ao atual contexto económico-financeiro, tendo em 

vista a redução do custo global do programa nacional de eficiência energética; 

ii) Monitorização, através da revisão dos métodos de monitorização de resultados em 

conformidade com as diretrizes europeias e criação de uma visão macro do impacto do programa 

nacional de eficiência energética; e 

iii) Governação, através da redefinição do modelo de governação do PNAEE.”  
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Anexo I.A. 10 | Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2013-2020 

Também o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) para o período 2013-

2020 é aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril.  

Aponta os objetivos de introdução de fontes de energia renovável (FER), designadamente 31% de 

incorporação de FER no consumo final bruto de energia e 10% de FER no setor dos Transportes, 

e estabelecendo trajetórias de evolução adequadas  

Entre os mecanismos disponíveis, são considerados como mais relevantes os mecanismos 
diretos, “sobretudo no equilíbrio entre tarifas (e.g. subsidiação à produção de eletricidade) e 

incentivos (e.g. subsídios ao investimento, incentivos fiscais e empréstimos a juros bonificados).”, 

podendo o PNAER 2020 ser igualmente “apoiado através de instrumentos financeiros suportados 

em fundos que disponibilizam verbas para projetos relacionados FER (…)”. 
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Anexo I.A. 11 | Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, pretende em primeira instância criar “condições 

propícias para a redução dos incêndios florestais”. 

O PNDFCI encontra-se estruturado em cinco eixos estratégicos de atuação: 

 “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz.” 

O PNDFCI determina que a nível municipal seja elaborado um Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios (PMDFCI), que define as ações a realizar, devendo articular-se com os 

objetivos e as metas definidas pelo PNDFCI e assim assentar nos referidos cinco eixos 

estratégicos. Simultaneamente, determina que seja também elaborado o Plano Operacional 

Municipal, plano expedito que servirá o Serviço Municipal de Proteção Civil na mobilização de 

todos os agentes na área de influência municipal na atividade de vigilância, deteção, fiscalização, 

1ª intervenção e combate aos incêndios. 

Em 2017, na sequência da atualização da ENF, foi aprovado o primeiro Programa Nacional de 

Fogo Controlado, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2017, de 8 de maio. 
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Anexo I.A. 12 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos  

O Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 11-C/2015, publicada no Diário da República n.º 52/2015, 2º Suplemento, Série I de 

2015-03-16, define a política de resíduos no período 2014-2020 com base na seguinte: 

Visão: “Promover a prevenção e gestão de resíduos integradas no ciclo de vida dos produtos, 

centradas numa economia tendencialmente circular e que garantam uma maior eficiência na 

utilização dos recursos naturais.” 

e dois objetivos estratégicos: 

 1 - Promover a eficiência da utilização de recursos naturais na economia, através da 

promoção de padrões de produção e consumo responsáveis, da prevenção da produção de 

resíduos e da redução da extração dos recursos materiais e energéticos e do 

reaproveitamento dos materiais utilizados e valorizados no ciclo de vida dos produtos. 

 2 - Prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão de resíduos, 

através do aumento de eficiência dos processos e tecnologias envolvidas na gestão de 

resíduos, numa lógica de ciclo de vida, evitando-se a transferência de impactes entre fases 

do ciclo de vida dos produtos/materiais, nomeadamente através da adoção de critérios que 

conjuguem a exequibilidade técnica e a viabilidade económica com a proteção da saúde e do 

ambiente. 

Para a concretização da visão e dos objetivos estratégicos são definidos os seguintes Objetivos 

Operacionais (que se traduzem em 26 Ações): 

 “OP1 - Prevenir a produção e a perigosidade dos resíduos; 

 OP2 - Consolidar e otimizar a rede de gestão de resíduos; 

 OP3 - Promover o fecho dos ciclos dos materiais e o aproveitamento da energia em cascata; 

 OP4 - Gerir e recuperar os passivos ambientais;   

 OP5 - Fomentar a cidadania ambiental e o desempenho dos agentes; 

 OP6 - Adequar e potenciar o uso dos instrumentos económicos e financeiros; 

 OP7 - Adequar e agilizar os processos administrativos; 

 OP8 - Fomentar o conhecimento do sector numa lógica de ciclo de vida.” 

O Programa de Prevenção de Resíduos integra o PNGR, que define ainda que “a eficiência na 

aplicação dos planos, a coerência das medidas preconizadas, bem como a possibilidade de 

sinergias na gestão de diferentes tipologias de resíduos, apelam a uma estratégia futura para os 

resíduos concretizada em dois planos de índole nacional: 

a) PERSU, por se tratar de um fluxo transversal a todas as atividades e constituir uma tipologia de 

resíduos com uma gestão própria, com metas específicas, com responsabilidade particular das 

autarquias e no qual a população tem um papel determinante; 

b) Plano estratégico para os resíduos não urbanos, abrangendo as restantes tipologias de 

resíduos, tendo em conta a disseminação de responsabilidades (produtores/ detentores) e a 

possibilidade de promover sinergias na sua gestão.” 
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Anexo I.A. 13 | Política Nacional de Arquitetura e Paisagem 

A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/2015, e publicada no Diário da República, 1.ª série, N.º 130, de 7 de julho de 
2015, apresenta uma Visão que ambiciona “potenciar a arquitetura e a paisagem como recursos 

estratégicos das políticas de desenvolvimento do País, aos níveis central, regional e local (…).” 

Na implementação da Visão são assumidos os seguintes princípios orientadores: 

 “Interesse público da arquitetura e da paisagem; 

 Direito a uma arquitetura e a uma paisagem de qualidade; 

 Democracia cultural e capacitação coletiva; 

 Transversalidade e integração de políticas; 

 Responsabilidade do Estado; 

 Participação pública; 

 Sustentabilidade e eficiência.” 

São objetivos principais: 

 “1. A melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses; 

 2. A prossecução do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento urbano sustentável; 

 3. A proteção e valorização do património cultural e natural português; 

 4. O incremento e disseminação de uma cultura cívica territorial; 

 5. A competitividade da economia nacional e a afirmação do país e da cultura portuguesa na 

Europa e no mundo.” 

São ainda definidas as Bases para o Plano de Ação, designadamente Medidas de estratégia e 

coordenação, Medidas legislativas e de regulação e Medidas de informação, sensibilização e 

educação. 
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Anexo I.A. 14 | Programa de Desenvolvimento Rural 

O Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020)15 define a estratégia no período de 

programação 2014-2020, visando o “Crescimento sustentável do sector agro-florestal em todo o 

território nacional” e os seguintes objetivos estratégicos, apresentados em associação às 

necessidades que pretendem responder: 

 “Objetivo Estratégico 1 – Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e 

rentabilidade económica da agricultura”: 

 1.1 Melhoria da eficiência na utilização dos consumos intermédios na produção agrícola e 

florestal; 

 1.2 Aumentar o investimento no sector agroflorestal; 

 1.3 Renovação e reestruturação das explorações agrícolas; 

 1.4 Melhorar a distribuição de valor ao longo da cadeia alimentar; 

 1.5 Dinamização de novos mercados de destino para os produtos agroalimentares e 

florestais; 

 1.6 Aumentar a produção de matérias-primas florestais de forma sustentável; 

 1.7 Reforço dos mecanismos de gestão do risco. 

 “Objetivo Estratégico 2 - Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos”: 

 2.1 Ultrapassar as limitações na disponibilidade de água e melhoria da eficiência na sua 

utilização; 

 2.2 Aumento da eficiência energética; 

 2.3 Aumentar a produtividade da terra; 

 2.4 Proteção dos recursos naturais: água e solo; 

 2.5 Proteção e promoção da biodiversidade; 

 2.6 Combate à desertificação. 

 “Objetivo Estratégico 3 - Criação de condições para a dinamização económica e social do 

espaço rural”:  

 3.1 Diversificação da atividade económica; 

 3.2 Criação de condições de viabilidade da pequena agricultura;” 

São ainda propostos dois objetivos transversais: 

 ”Objetivo Transversal 1: Aumentar a capacidade de inovação, de geração e transferência de 

conhecimento para o sector agroflorestal”;  

 “Objetivo Transversal 2: Melhoria do nível de capacitação e de aconselhamento dos 

produtores agrícolas e florestais, nomeadamente na gestão e utilização eficiente dos 

recursos”.  

                                                           
15 Documento Integral após reprogramação - Decisão de Execução da Comissão (2016) 7016, de 26 de outubro. 
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Anexo I.A. 15 | Programa Nacional de Turismo de Natureza  

O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 51/2015, de 21 de julho, constitui “uma estratégia de promoção do turismo de 

natureza, definindo os objetivos a prosseguir e as estratégias que devem ser concretizadas”. (n.º 1 

da RCM). 

O atual PNTN surgiu na sequência da evolução do enquadramento legal aplicável e da existência 

do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), criado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, substituindo o PNTN anterior, aprovado em 1998, no âmbito do quadro comunitário de 

apoio 2000-2006 e do sistema de incentivos a produtos turísticos de vocação estratégica, cuja 

aplicação era limitada às áreas protegidas.  

O PNTN “tem por como objetivo principal a promoção e afirmação dos valores e potencialidades 

das áreas classificadas, como tal definidas no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e de 

outras áreas com valores naturais e culturais, propiciando a criação de produtos e serviços 

turísticos inovadores e sustentáveis e promovendo a integração e sustentabilidade nos seguintes 

domínios:  

 a) Conservação da natureza;  

 b) Desenvolvimento local;  

 c) Qualificação da oferta turística;  

 d) Diversificação da atividade turística;  

 e) Divulgação e valorização do património cultural.” (n.º 5 da RCM) 

Para efeitos do PNTN, o turismo de natureza abrange:  

 “O exercício de atividades de animação turística, em todo o território nacional, que permitam 

contemplar e desfrutar o património natural, paisagístico e cultural; e 

 A exploração de empreendimentos turísticos em áreas integradas no SNAC ou em outras 

áreas com valores naturais, e que disponham de um adequado conjunto de infraestruturas, 

equipamentos e serviços complementares que permitam contemplar e desfrutar o património 

natural, paisagístico e cultural, tendo em vista a oferta de um produto turístico integrado e 

diversificado.” (n.º 2 da RCM) 

No âmbito do PNTN é criada a marca «Natural.PT», “destinada a preservar a biodiversidade e a 

cultura de Portugal e que se traduz num símbolo de qualidade e excelência e de apoio ao 

desenvolvimento de base local, quando sejam implementados no território inserido no SNAC”, 

podendo ser associados a esta marca as atividades de animação turística e os empreendimentos 

turísticos reconhecidos como turismo de natureza (n.º 4 da RCM).  

O PNTN possui um conjunto de objetivos específicos e de ações a concretizar, dos quais se 

destacam os seguintes, mais diretamente relacionados com o ordenamento turístico:  

Dos objetivos específicos (n.º 6 da RCM):  

 “a) Compatibilizar o turismo de natureza com as características ecológicas e culturais de cada 

área, respeitando as respetivas capacidades de carga;  
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 b) Promover projetos e ações públicas e ou privadas que contribuam para a adequada 

visitação das áreas classificadas, através da criação de infraestruturas, equipamentos, 

produtos e serviços;  

 c) Promover a valorização, a recuperação e ou reconversão do património cultural, imóvel e 

imaterial existente e associado a atividades suscetíveis de serem reconhecidas como turismo 

de natureza; 

 d) Promover a criação de infraestruturas e equipamentos necessários às atividades de turismo 

de natureza, tais como centros de receção/ interpretação, circuitos interpretativos, núcleos eco 

museológicos, bem como a sinalização adequada; 

 e) Incentivar práticas turísticas, de recreio e lazer não nocivas para as áreas classificadas e 

compatíveis com a sua conservação;  

 f) Fomentar atividades que contribuam para a sensibilização e educação ambiental e culturas 

dos visitantes e população em geral;  

 g) Incentivar a criação de micro e pequenas empresas, particularmente as iniciativas 

endógenas que promovam o desenvolvimento local e as relações de proximidade entre a 

população e os turistas; 

 h) Incentivar o aparecimento de novas profissões e atividades económicas mais aliciantes à 

fixação dos jovens nas áreas classificadas e à criação de novos postos de trabalho; 

 i) Promover as atividades que contribuam para a divulgação e interpretação do património 

natural, paisagístico e cultural das áreas classificadas; 

 j) Promover a comercialização dos produtos identitários de base local, nomeadamente através 

da gastronomia; 

 k) Divulgar o património cultural imaterial, como as manifestações tradicionais e etnográficas 

locais, contribuindo para a afirmação da identidade cultural das populações.” 

No âmbito do PNTN deve ser concretizado um conjunto de ações, das quais se destaca (n.º 7 da 
RCM), a “(…) d) Construção ou reabilitação de infraestruturas de suporte a atividades associadas 

ao turismo da natureza, designadamente sinalética, trilhos, infraestruturas de observação e inter-

relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, 

infraestruturas de informação, suportes de comunicação e divulgação. (…)“  
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Anexo I.A. 16 | Programa Nacional para as Alterações Climáticas  

O Programa Nacional de Alterações Climáticas (PNAC 2004), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 119/2004, de 31 de Julho, procura quantificar o esforço de mitigação 

das emissões necessário para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no 

âmbito do Protocolo de Quioto sobre Alterações Climáticas (PQ) e do Acordo de Partilha de 

Responsabilidades da União Europeia (UE), identificando as responsabilidades sectoriais — numa 

ótica de equidade intersectorial — e apresentando um conjunto de políticas e medidas e 

respetivos instrumentos que permitam uma intervenção integrada com o objetivo de mitigação das 

emissões.  

A revisão deste Programa (PNAC 2006) seria aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 104/2006, de 23 de Agosto, considerando a avaliação do grau de implementação das políticas 

e medidas em vigor definidas pelo PNAC 2004 face à meta sectorial prevista. 

O PNAC 2006 estabelece um conjunto de políticas, medidas e metas para cenário de referência, e 

em 2007, foram ainda revistas em alta algumas das metas do PNAC 2006, referentes a políticas e 

medidas dos sectores da oferta de energia e dos transportes, dando lugar às designadas "novas 

metas 2007", aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro. 

As "novas metas 2007" reportam-se especificamente ao ”aumento da participação das fontes 

renováveis e do gás natural, e a instrumentos de política para a promoção da eficiência energética 

no consumo de eletricidade, bem como a uma aceleração da taxa de penetração dos 

biocombustíveis no consumo automóvel, e de instrumentos de eficiência energética nos veículos, 

em particular o imposto automóvel”. 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de novembro estabelece as linhas 

gerais para os instrumentos da política climática pós-2012, determinando a elaboração do novo 

PNAC. O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 constitui parte da resposta 

concebida pelo Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC). 

Constituem objetivos do PNAC 2020/2030: 

 “Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 

emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

 Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito 

de estufa (GEE) de forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% 

em 2030 em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de 

mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus; 

 Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming).” 

O PNAC contribui igualmente para os objetivos assumidos pelo QEPiC:  

“i. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;  

ii. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a 

ação individual e coletiva.” 

A modelação desenvolvida no âmbito do PNAC revela que todos os setores têm um potencial de 

redução de emissões de GEE significativo. 
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Na Parte B do PNAC são apresentadas as “propostas de políticas e medidas identificadas como 

relevantes na prossecução de trajetórias de baixo carbono”, sendo organizadas segundo: 

 eixos setoriais: Transportes e mobilidade; Edifícios de serviços e residenciais; Indústria; 

Resíduos e águas residuais; Agricultura; Uso do solo, alteração do uso do solo e florestas 

(LULUCF - land use, land-use change and forestry).  

 eixos transversais: Investigação, Desenvolvimento e Inovação; Conhecimento, informação e 

sensibilização.  

 áreas de intervenção integrada: Administração Pública; Cidades sustentáveis. 

Encontra-se em elaboração o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da 

Terra Quente Transmontana.  
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Anexo I.A. 17 | Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água  

As Bases e Linhas Orientadoras do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

foram aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005 de 30 de Junho, 

constituindo um instrumento programático no domínio dos recursos hídricos, que: 

“a) Deve orientar a atuação dos agentes públicos na sua atividade de planeamento e gestão, 

incluindo a atividade de licenciamento; 

b) Deve veicular o comprometimento de agentes públicos e privados, nomeadamente através de 

compromissos específicos no domínio da promoção do uso eficiente da água, especialmente nos 

sectores urbano, agrícola e industrial.” 

Em 2012, a APA, I.P. reativou o PNUEA com um Plano para 2014-2020, tendo “como principal 

objetivo a promoção do Uso Eficiente da Água em Portugal, especialmente nos setores urbano, 

agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as 

condições ambientais nos meios hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade 

de vida das populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país.” 

São objetivos gerais do PNUEA: 

 “Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as necessidades vitais e a 

qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento do país, tendo como 

objetivos complementares a redução da poluição das massas de água e a redução do 

consumo de energia; 

 Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, contribuindo para a minimização dos riscos 

decorrentes da carência de água em situação hídrica normal, potenciada durante os períodos 

de seca; 

 Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize de 

forma crescente este recurso, atribuindo-lhe a importância devida no desenvolvimento humano 

e económico e contribuindo para a preservação do meio natural, numa ótica de 

desenvolvimento sustentável.” 

São ainda definidos objetivos estratégicos e específicos por setor, sendo aqui apresentados 

apenas os objetivos estratégicos: 

 Setor Urbano: 

 “Redução das perdas de água nos sistemas de abastecimento.” 

 Setor Agrícola:  

 “Redução das perdas de água nos sistemas de condução de água para rega e das 

dotações brutas de rega; 

 Articulação gradual das receitas associadas aos tarifários e o custo real da água, com 

ênfase nos volumes utilizados, sem perda de competitividade do setor.” 

 Setor Industrial: 

 “Otimização do uso da água na unidade industrial, sem prejuízo na eficiência dos 

processos e operações em que decorre esta utilização, tal como no âmbito da aplicação 
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das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) no contexto do regime de Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição (PCIP); 

 Limitação dos impactos no meio ambiente associados às descargas de águas residuais 

industriais, conseguida através de uma melhor gestão do ciclo da água, no sentido da 

prevenção ligada a uma maior poupança já prevista em sede da PCIP.” 
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Anexo I.A. 18 | Programa Operacional Regional da Região Norte 2014-2020 

“O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020) é um instrumento 

financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, integrado no Acordo de 

Parceria PORTUGAL 2020 e no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia.”16  

A visão da estratégia de desenvolvimento regional prevista no NORTE 2020 é a seguinte: 

“A Região do Norte será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços 

transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, 

de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, 

por essa via, a coesão económica, social e territorial.” 

O Norte 2020 está organizado em 10 eixos prioritários: 

 Eixo Prioritário 1 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

 Eixo Prioritário 2 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas; 

 Eixo Prioritário 3 - Economia de Baixo Teor de Carbono; 

 Eixo Prioritário 4 - Qualidade Ambiental; 

 Eixo Prioritário 5 - Sistema Urbano; 

 Eixo Prioritário 6 - Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores; 

 Eixo Prioritário 7 - Inclusão Social e Pobreza; 

 Eixo Prioritário 8 - Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida; 

 Eixo Prioritário 9 - Capacitação Institucional e TIC; 

 Eixo Prioritário 10 - Assistência Técnica. 

  

                                                           
16 NORTE 2020 – Programa Operacional Regional do Norte, Síntese do Programa (brochura), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte. 
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Anexo I.A. 19 | Regulamento do Parque Natural do Vale do Tua 

O Parque Natural Regional do Vale do Tua foi criado pelo Regulamento n.º 364-A/2013, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, N.º 184, de 24 de setembro de 2013, abrangendo “os municípios 

de Alijó, Murça (margem direita do rio Tua), Vila Flor, Carrazeda de Ansiães (margem esquerda do 

rio Tua) e Mirandela” e dotando esta área de um estatuto de proteção, no quadro do regime 

jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade e integra-la na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas.  

“(…) Constitui objetivo específico do PNRVT garantir a conservação da natureza e da 

biodiversidade, bem como promover a utilização sustentável dos recursos da região, como um 

garante indispensável na prossecução do seu desenvolvimento. Pretende-se ainda que o PNRVT 

seja um instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável da região, com especial 

enfoque para as formas de turismo que se baseiam no usufruto dos espaços naturais e dos seus 

recursos, como sejam o Turismo de Natureza, o Turismo Náutico, o Turismo de Saúde e Bem-

Estar, a promoção turística e o aproveitamento turístico das aldeias ribeirinhas.”  

A gestão do PNRVT cabe à Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, responsável 

pela implementação do seguinte Plano de Atividades: 

 Ação 1 - Controle de plantas exóticas com caráter invasor no PNRVT. 

 Ação 2 - Redução do risco de incêndio. 

 Ação 3 - Protocolos de gestão com proprietários. 

 Ação 4 - Fomento de gestão cinegética sustentável. 

 Ação 5 - Recuperação de habitats e espécies. 

 Ação 6 - Monitorização da biodiversidade. 

 Ação 7 - Sinalização do Parque e de fatores distintos dos 5 concelhos. 

 Ação 8 - Implementar um Plano de Comunicação para o PNRVT. 

 Ação 9 - Definição e infraestruturação de rotas temáticas para o PNRVT. 

 Ação 10 - Citação, implementação e projeto de uma marca associada ao PNRVT. 

 Ação 11 - Realização de ações de formação e sensibilização e criação do Kit Escolas. 

 Ação 12 - Guias do Património Natural do PNRVT. 

No município de Carrazeda de Ansiães a área do PNRVT é constituída por 5332 ha e cobre 

essencialmente as freguesias ribeirinhas – “De montante para jusante, o limite corre ao longo da 

freguesia de Pereiros (973 ha), Pinhal do Norte (875 ha), Pombal (1237 ha), Parambos (99 ha) e 

Castanheiro do Norte (766 ha), de novo até ao paredão da barragem. Devido à sua relevância 

natural e ou patrimonial, foi ainda incluída dentro do PNRVT uma área do concelho fora da 

envolvente da albufeira, abrangendo a freguesia de Mogo da Malta (941 ha) e parte das freguesias 

de Carrazeda de Ansiães (48 ha), Zedes (228 ha) e Belver (165 ha), que complementam o 

prolongamento para sul do PNRVT no município de Vila Flor, acima referido.” 
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ANEXO I.B – PLANOS E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (ÂMBITO MUNICIPAL) 

Anexo I.B. 1 | Área de Reabilitação Urbana de Carrazeda de Ansiães 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) definido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 

de outubro, republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto e com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, 

define que a reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana é promovida pelos municípios, 

resultando da aprovação da delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e da Operação 

de Reabilitação Urbana (ORU) a concretizar através da apresentação de uma estratégia de 

reabilitação urbana ou de um programa estratégico de reabilitação urbana a aprovar através de 

instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação urbana. 

De acordo com o RJRU, cada ARU corresponde a uma ORU que pode assumir uma das 

seguintes tipologias: 

 A ORU simples, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, 

dirigindo-se primacialmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado de coordenação 

e apoio da respetiva execução; 

 A ORU sistemática, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma 

área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação 

e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público. É esta a 

opção desenvolvida para a ARU da Vila de Carrazeda de Ansiães. 

As ORU são aprovadas através de instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação 

urbana e deverão conter a definição do tipo de operação de reabilitação urbana e a estratégia de 

reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana, consoante a operação de 

reabilitação urbana seja simples ou sistemática. 

O concelho de Carrazeda de Ansiães dispõe de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

(PERU) para Carrazeda de Ansiães, aprovado em Assembleia Municipal de 30 de Setembro de 

2016 e publicado em DR, IIª Série, n.º 208 de 2 de outubro sob o Aviso nº13357/2016. 

Este PERU “propõe realizar um conjunto de operações integradas cujas ações têm por objetivo e 

objeto particular de intervenção os seguintes: 

“1 – Edifícios, visando qualificar o edificado existente adaptando-o às exigências atuais e 

mantendo o centro como lugar habitado e visitado; 

2 – Atividades Económicas, apontando a revitalização funcional como motriz para dinamização do 

Centro; 

3 – Equipamentos, assumindo-se como âncora de desenvolvimento social e cultural, assegurando 

o bem-estar dos residentes e visitantes; 

4 – Espaços Urbanos e Verde de Utilização Coletiva, de modo a que esses sem os espaços 

polarizadores das vivências, tornando o Centro Histórico num espaço vivo, com pulsar constante 

de pessoas, isto é, num lugar partilhado e de convívio privilegiado;  

5 – Infraestruturas Urbanas, procurando, com ações mais ou menos visíveis criar um lugar 

acessível, com interligação entre os seus espaços polarizadores e com o exterior.”     
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A delimitação da ARU da Vila de Carrazeda de Ansiães foi objeto de uma segunda alteração, 

publicada pelo Aviso n.º 4494/2018 - DR n.º 67/2018, Série II de 05-04-2018, visando incluir o 

quarteirão da Santa Casa da Misericórdia. 

Com um total de cerca de 32 ha, a ARU de Carrazeda de Ansiães concentra “diversos edifícios de 

serviços públicos, como a Câmara Municipal, o Tribunal, os Correios, e ainda equipamentos de 

utilização coletiva, de que são exemplos o Auditório e a Biblioteca. Estão ainda inseridos nesta 

área vários edifícios e espaços com elevado valor patrimonial, histórico e cultural, como o 

Pelourinho, o edifício dos antigos Paços do Concelho (atual Biblioteca), e a Igreja de Santa 

Águeda. Esta ARU abrange ainda grande parte da área do Museu Internacional de Escultura 

Contemporânea ao Ar Livre (MECAL).”  
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Anexo I.B. 2 | Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

A Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, e tendo 

sido objeto da Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro.  

Este enquadra a elaboração dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios 

(PMDFCI), de âmbito municipal ou intermunicipal, que “contêm as acções necessárias à defesa da 

floresta contra incêndios e, para além das acções de prevenção, incluem a previsão e a 

programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual 

ocorrência de incêndios.” (Artigo 10.º - Planeamento municipal de defesa da floresta contra 

incêndios).  

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Carrazeda de Ansiães, 

foi desenvolvido pela Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, e encontra-se 

aprovado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em 17 de janeiro de 

2017, ao abrigo do Despacho n.º 4345/2012, que estabelece a estrutura tipo dos planos de defesa 

da floresta contra incêndios de 2.ª geração, e terá um período de vigência até 2022.  

A elaboração do atual PMDFCI é enquadrada pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de 

Maio.  

Neste sentido, os objetivos estratégicos e operacionais do PMDFCI do Município de Carrazeda de 

Ansiães enquadram-se nos cinco eixos do PNDFCI, e que são: 

“1.º Eixo Estratégico: Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais; 

2.º Eixo Estratégico: Reduzir a incidência dos incêndios; 

3.º Eixo Estratégico: Melhorar a eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4.º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

5.º Eixo Estratégico: Adotar uma estrutura orgânica funcional e eficaz.” 

No âmbito do PMDFCI, foi elaborada a carta de perigosidade de incêndio florestal, segundo a qual 

“as zonas identificadas com perigo de incêndio muito alto correspondem essencialmente a duas 

zonas, a zona Nordeste, no limite com o concelho de Vila Flor, e uma zona mais a sul do 

concelho. Assim, e em termos percentuais, a classe de perigo de incêndio muito alto corresponde 

a aproximadamente 8.5% e a classe alta a 15.6%. A classe com maior representatividade diz 

respeito à classe média com 36%, sendo que a classe baixa e muito baixa apresentam o valor de 

21% e 19% respectivamente.” 

De acordo com o Artigo 16.º - Condicionalismos à edificação do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, é interdita a edificação nas áreas classificadas na cartografia de 

perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade. 

A Carta de Perigosidade foi já integrada no âmbito das condicionantes identificadas na Revisão do 

PDM (2015), assim como as principais componentes da Rede de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, por exemplo a Rede de faixas de gestão de combustível, e deve refletir-se numa futura 

Revisão do PDM.   
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Anexo I.B. 3 | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Carrazeda de Ansiães data de maio de 2011, tendo sido elaborado “em 

conformidade com a diretiva que constitui anexo à Resolução da Comissão Nacional de Proteção 

Civil nº 25/2008, de 18 de julho, que contém os critérios e normas técnicas para a elaboração e 

operacionalização de planos de emergência de proteção civil”, diretiva que foi entretanto revogada 

pela Resolução nº 30/2015, de 7 de maio. 

O PMEPC “define o modo de actuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar 

em operações de Protecção Civil a nível municipal. Permite antecipar cenários susceptíveis e 

espectáveis de desencadear um acidente grave ou catástrofe, definindo a estrutura organizacional 

e os procedimentos para a preparação e aumento da capacidade de resposta à emergência”. São 

definidos os seguintes objetivos para o PMEP de Carrazeda de Ansiães:  

 “Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à 

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe;  

 Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de Protecção Civil;  

 Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver;  

 Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes;  

 Inventariar os meios e recursos disponíveis a recorrer em caso de acidente grave ou 

catástrofe;  

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou 

catástrofes e restabelecer, o mais rapidamente possível, as condições mínimas de 

normalidade;  

 Assegurar a criação das condições favoráveis ao empenho rápido, eficiente e coordenado de 

todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e 

dimensão das ocorrências o justifique;  

 Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;  

 Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em vista a 

sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o entrosamento na 

estrutura de resposta à emergência.“ 

São analisados no âmbito do PMEPC os seguintes riscos: 

 ondas de calor e vagas de frio, nevões, ocorrência de geadas/formação de gelo nas rodovias, 

cheias progressivas, cheias e inundações rápidas, secas, sismos, movimento de massa em 

vertentes, acidentes graves de tráfego rodoviários, acidentes no transporte de mercadorias 

perigosas, colapso de túneis e pontes, ruptura de barragens, acidentes em instalações de 

combustíveis, incêndios em edifícios, e incêndios florestais.  



 

142 P090_PDM_CZDA_REOT_apreciacao  Abril de 2020  

             

6. ANEXO II – FICHAS DOS PERÍMETROS URBANOS – EXERCÍCIO SOBRE A 
ÁREA OCUPADA 


