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Plano Director Municipal
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Plano Estratégico Nacional do Turismo
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Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro
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Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios
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Planos Municipais de Ordenamento do Território
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Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território
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Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro
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Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro
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Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço

2

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

INDICE DAS FIGURAS
Figura 1 – Enquadramento Territorial
Figura 2 – Área de Intervenção do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro
Vinhateiro
Figura 3 – Unidades de Paisagem no ADV
Figura 4 – Perímetros Urbanos PDM 1995 e Proposta Actual
Figura 5 – Extracto do Perímetro Urbano da Vila de Tabuaço – PDM 1995 e Proposto
Figura 6 – Hierarquia do Sistema Urbano
Figura 7 – Sub-regiões Homogéneas do PROF do Douro em Tabuaço
Figura 8 – Imagem do Google Earth – Pinheiros, 2011

INDICES DAS TABELAS
Tabela 1 – Resultados da participação pública
Tabela 2 – Programa de Execução
Tabela 3 – Principais funções, por sub-região homogénea em Tabuaço
Tabela 4 – Classes e subclasses de usos do solo em vigor
Tabela 5 – Parâmetros urbanísticos do PDM em vigor
Tabela 6 – Espaço Urbano e Solo Urbano
Tabela 7 – Hierarquia das prioridades por Sub-região Homogénea
Tabela 8 – Listagem dos Valores Arqueológicos identifcados na Planta de Ordenamento
Tabela 9 – Listagem das Edificações de Interesse Cultural
Tabela 10 – Quadro Síntese da RAN
Tabela 11 – Quadro Síntese da REN
Tabela 12 – Quadro Síntese da REN Final

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço

3

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

CAPÍTULO 1 – OBJECTIVOS E QUADRO DE REFERÊNCIA
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CAPÍTULO 1 – OBJECTIVOS E QUADRO DE REFERÊNCIA
1.1– Introdução
Após a conclusão da primeira e segunda fase da presente revisão do Plano Director
Municipal

de

Tabuaço,

nas

quais

se

caracterizaram

e

diagnosticaram

as

características específicas do território municipal, identificando, nomeadamente a
estrutura do povoamento e a constituição do sistema urbano, os valores culturais e
naturais, assim como as áreas de equipamentos colectivos e de infra-estruturas, e se
definiram as propostas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), da Reserva Ecológica
Nacional (REN) e a Proposta de Ordenamento Municipal tendo por base a
classificação e qualificação do solo, visa o presente relatório a explicitação dos
objectivos estratégicos e as opções de base territorial adoptadas na definição do
modelo de organização especial, assim como efectuar a respectiva fundamentação
técnica, tendo como suporte o diagnóstico das condições económicas, sociais,
culturais e ambientais.
1.1.1 – Objectivos estratégicos
Na década de 90, com a publicação do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março, o
Município de Tabuaço iniciou o processo de planeamento territorial concelhio.
Em 29 de Outubro de 19941, entrou em vigor o actual PDM de Tabuaço, que procurou
definir a estratégia de desenvolvimento concelhio, para a década seguinte, assente
nos seguintes objectivos: dotar o concelho de um instrumento orientador de todo o seu
desenvolvimento sócio-económico e disciplinar o desenvolvimento dos seus núcleos
urbanos e das infra-estruturas gerais.
A deliberação de determinação da revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
(PDMT) foi aprovada pela Câmara Municipal em 14/01/2002. A fundamentação para a
Câmara Municipal proceder à revisão do Plano Director Municipal ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/94, de 29/10/1994 consistiu no seguinte:

1 - Através da RCM nº 108/94.
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“O PDM de Tabuaço encontra-se em vigor há mais de sete anos e as condições
económicas, sociais e ambientais que determinaram a sua elaboração, encontram-se
desajustadas das necessidades actuais e futuras do Município de Tabuaço e da
Região Demarcada do Douro, pelo que urge rever o Plano Director, por forma a
adequa-lo à nova realidade, designadamente, em áreas de construção actualmente
deficitárias relativamente ao crescente desenvolvimento dos aglomerados urbanos,
bem como a definição das novas redes viárias infra-estruturantes para o
desenvolvimento do Concelho, como é o caso da ligação de Tabuaço a Armamar/IP3,
novos pólos industriais e no desenvolvimento da componente turística, face à elevação
do Douro Vinhateiro a Património Mundial.”
Para a prossecução dos interesses públicos e harmonização do PDM com o Plano da
Bacia Hidrográfica do Douro (PBHD) - DR nº 19/2001, de 10 de Dezembro, do Plano
Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT ADV) e
do Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo (POARC) Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/02, de 23 de Março que vêm estabelecer
novas regras de ordenamento do território para toda a área do município, implicando
como consequência a necessária revisão do PDM para uma correcta harmonização
com os referidos planos.”
Entendemos ainda que, para além dos objectivos expressos pela Câmara Municipal, é
essencial a revisão do PDM de Tabuaço estabelecer os seguintes objectivos:
•

Propor um modelo estratégico de desenvolvimento, identificando as áreas sócioeconómicas onde o município, e as freguesias individualmente, apresentam
vantagens comparativas no contexto regional/local;

• Revisão dos Perímetros Urbanos dos Aglomerados;
• Potenciação das Áreas Naturais a preservar e qualificar do ponto de vista da
qualificação dos recursos endógenos;
A elaboração da revisão do Plano Director Municipal teve ainda em consideração os
seguintes aspectos:
-

Articulação da proposta do PDM com outros instrumentos de ordenamento do
território em vigor, tais como o PROF Douro, o PIOT- ADV e o POARCarrapatelo;
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-

Revisão e actualização de todos os elementos que constituem o Plano Director
Municipal ratificado, incluindo naturalmente as Cartas da RAN e da REN;

-

Actualização do plano ao novo enquadramento jurídico dos instrumentos de gestão
territorial, e as condicionantes entretanto constituídas;

-

Correcção de erros e omissões detectadas durante a implementação do Plano em
vigor.

Objectivos estruturantes
A Câmara Municipal de Tabuaço tem como objectivo global que a revisão do PDM
reproduza a actualização determinada pela transformação da realidade do concelho ao
nível económico, social, cultural e ambiental. Por esse motivo, os objectivos globais
dividem-se em objectivos estruturantes e em objectivos instrumentais.
No que se refere aos objectivos estruturantes, de acordo com as sensibilidades dos
autarcas e das populações, procura-se:
- Reforçar o enquadramento regional e intermunicipal do plano;
- Redefinição do zonamento operativo do PDM adequando-se a novas realidades e
respondendo com maior eficácia à estratégia de desenvolvimento municipal decorrente
da caracterização económica, social e cultural e ambiental do concelho;
- Reavaliação dos mecanismos da ocupação do solo, através da definição mais
exaustiva do leque de usos e utilizações, da avaliação da sua compatibilidade,
complementaridade e alternativa;
- Definir mecanismos de equilíbrio e salvaguarda ambiental na regulamentação dos
usos do solo rural;
- Identificação dos elementos que reflectem o modo como o território foi sendo
humanizado, cuja salvaguarda importa assegurar como património cultural do
concelho – incluindo para além do património classificado, os percursos históricos e
panorâmicos, os núcleos históricos, os conjuntos singulares, etc.
- O atravessamento das freguesias de Stª Leocádia, Barcos e Tabuaço pela variante
da ER 226-2 implicam, a curto prazo, transformações profundas no ordenamento do
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território, cujas consequências e impacto devem ser devidamente enquadradas pela
estratégia de desenvolvimento do concelho, contido no Plano Director Municipal;
- A implementação do PDM tem revelado algumas dificuldades de articulação entre os
princípios de ordenamento do território e as carências habitacionais da população.
Urge, assim, determinar as carências habitacionais, enquadrando as orientações e
soluções adequadas no âmbito da política de habitação, de modo a responder as
necessidades das populações e (re)equilibrar a distribuição populacional do concelho.
No que se refere aos objectivos instrumentais, salientamos os seguintes:
- Criação de um sistema urbano, através do tratamento digital da cartografia;
- Actualização da Planta de Condicionantes;
- Inclusão das regras de ordenamento propostas nos planos de ordem superior;
- Introdução de correcções e acertos do conteúdo desenhado do plano, através da
utilização do suporte digital, bem como a eliminação de erros entretanto detectados.
De acordo com o previsto no RJIGT e nos decretos regulamentares, a revisão do PDM
de Tabuaço estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal
de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território
municipal a partir da classificação e qualificação do solo, definindo as estratégias de
localização, distribuição e desenvolvimento das actividades humanas.
1.1.2 - Metodologia de elaboração da revisão
A metodologia adoptada para a realização da presente revisão do Plano Director
Municipal desenvolveu-se em três fases, e foi elaborada com o objectivo de recolher
os elementos necessários à definição do conteúdo material e documental das fases
subsequentes, a saber:
-

1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico do Território;

-

2ª Fase – Estudo Prévio da revisão;

-

3ª Fase – Versão Final de Plano.
Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
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Na 1ª Fase de trabalho

- Caracterização e Diagnóstico do Território

(caracterização física, social, económica e urbanística), finalizada em Julho de 2003,
desenvolveu-se a actualização dos elementos necessários ao conhecimento global do
território por parte da equipa e do desenvolvimento de alguns aspectos integrantes do
PDM em vigor, de acordo com a própria estrutura de trabalho proposta pela equipa na
fase de concurso. Consideramos essencial na fase de caracterização, o conhecimento
por parte da equipa, do território nas suas múltiplas vertentes como fundamentação do
Estudo Prévio e da Versão Final de Plano.
Assim, a 1ª - Fase - Caracterização e Diagnóstico do Território, foi constituída pelos
seguintes elementos:
-

Volume 1 - Caracterização e Diagnóstico (Relatório e Plantas);

-

Volume 2 - Linhas Orientação Estratégica (Relatório).

Efectivamente, no que se refere à cartografia, procedemos igualmente à sua
actualização, realizámos a digitalização das cartas realizadas no âmbito do PDM
ratificado e elaborámos ainda as plantas que entendemos necessárias à realização do
referido diagnóstico. Assim, para uma melhor compreensão dos estudos efectuados,
apresentamos igualmente a estrutura definida através da seguinte listagem:

1

Planta da Situação Existente

Esc.1/10.000

2

Planta Hipsométrica

Esc.1/25.000

3

Planta de Linhas Fundamentais do Relevo

Esc.1/25.000

4

Planta Geológica

Esc.1/25.000

5

Planta de Povoamentos Florestais

Esc.1/25.000

6

Planta de Áreas de Protecção, Interesse Cinegético e Recreio

Esc.1/25.000

7

Planta do Património Cultural

Esc.1/25.000

8

Planta de Hierarquia da Rede Viária

Esc.1/25.000

Relativamente ao Volume 2 - Linhas de Orientação Estratégica, a estrutura do relatório
assentou nos seguintes aspectos:
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VOLUME 2 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
1 – INTRODUÇÃO
1.1 – Objectivos
1.2 – Metodologia
1.3 - Participação
2 – ENQUADRAMENTO
2.1 - Planos e Programas de Ordem Superior com Incidência Específica no
Município
2.2 - Planos e Programas em curso no Município
3 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO

No que se refere à 2ª Fase – Estudo Prévio, finalizada em Junho de 2005, na qual
foram elaboradas peças escritas e desenhadas que definiram a estratégia da proposta
de ordenamento municipal, que sistematizaram a informação relativa às Servidões
Administrativas e às Restrições de Utilidade Pública que ocorrem no território de
Tabuaço, assim como os respectivos relatórios. Foram igualmente, nesta fase,
redelimitadas a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional que
entrarão em vigor logo que o PDM seja publicado no Diário da República e, por esse
motivo plenamente eficaz. Foi ainda produzido e actualizado posteriormente, de
acordo com a lei em vigor, o Mapa de Ruído de Tabuaço que por sua vez constitui
uma peça fundamental na determinação de zonas de conflito, do zonamento acústico
e da programação da elaboração do Plano Municipal de Redução do Ruído.
Desta forma, foram efectuadas as seguintes reflexões que deram origem à proposta
de ordenamento:
-

Adequação da estratégia de desenvolvimento municipal subjacente à primeira
versão do plano, à evolução das condições económicas, sociais, culturais e
ambientais;

-

Reapreciação do modelo de ordenamento territorial consagrado no plano com vista
à sua actualização determinada pela evolução das condições económicas, sociais,
culturais e ambientais;

-

Actualização do Plano ao novo enquadramento jurídico dos instrumentos de
gestão territorial, e as condicionantes entretanto constituídas.
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Os elementos que integraram esta fase foram os seguintes:
Proposta de Planta de Ordenamento

Escala 1/10.000

Planta de Condicionantes

Escala 1/10.000

Proposta de Regulamento
Relativamente à terceira fase, de referir que posteriormente à entrega da 2ª Fase, e
durante a elaboração da Proposta de Plano, foram realizados os seguintes Estudos,
Planos e Programas:
1. Carta Educativa do Concelho de Tabuaço, 2006, CMTabuaço;
2. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, 2008, CMTabuaço;
3. Proposta de Delimitação da Reserva Agrícola Nacional, 2007, Vastus, Ldª;
4. Proposta de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, 2009, Vastus, Ldª;
5. Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental – Relatório de Factores Críticos,
2008, Vastus, Ldª.
Da realização dos estudos referidos foram extraídas as informações ou as
condicionantes que integram a Versão Final da Proposta de Plano quer seja na Planta
de Ordenamento ou na Planta de Condicionantes.
Desta forma, a presente revisão do Plano Director Municipal integra os seguintes
elementos:
1 - Regulamento, Planta de Ordenamento e respectivo anexo: Anexo I – Planta de
Zonamento Acústico; Planta de Condicionantes e respectivos anexos: Anexo I – Planta
de Zonas Acústicas de Conflito, Anexo II – Planta de Áreas Florestais percorridas por
Incêndios e Anexo III – Carta de Perigosidade Alta e Muito Alta.
2 - Acompanham o Plano Director Municipal:
- Planta de Enquadramento Regional;
- Carta da Estrutura Ecológica Municipal;
- O presente relatório fundamentando as soluções adoptadas;
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- O Programa de Execução, contendo as disposições indicativas sobre a
execução das intervenções municipais previstas bem como sobre os meios de
financiamento das mesmas;
- Relatório Ambiental e respectivo Resumo Não Técnico;
- Estudos de Caracterização do Território Municipal;
- Mapa de Ruído;
- Planta da Situação Existente;
- Planta do Património Cultural;
- Planta da Rede Viária;
- Carta de Áreas com Risco;
- Relatório com a indicação das licenças ou autorizações urbanísticas emitidas,
bem como das informações prévias favoráveis em vigor;
- Relatório de ponderação das participações recebidas;
- Ficha Estatística.
1.1.3 – Participação Pública e Institucional
A Câmara Municipal de Tabuaço, visando a participação da população e das forças
vivas do concelho, de acordo com o disposto no nº 2 do art.º 77 do Decreto - Lei nº
380/99, de 22 de Setembro, publicitou em 16 de Maio de 2003, através de Aviso nº
3862/2003, publicado na II Série do nº 113 do Diário da República, a deliberação que
determinou a elaboração do plano, por forma a permitir a formulação de sugestões,
bem como a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração.
Por forma a ilustrar a participação quer das Juntas de Freguesia quer da população
em geral, elaborámos uma síntese onde se apresentam os resultados obtidos, por
forma a retirar as ilações mais pertinentes em cada um dos casos referidos.
Juntas de Freguesia
Junta de Freguesia de Sendim:
•

Criação de uma zona industrial;
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•

Criação de zonas urbanas nos terrenos que limitam a estrada municipal
entre Guedieiros e Sendim, nos terrenos que limitam a estrada à saída de
Tabuaço, no lugar dos Bouções e em Côrte Nova, Guedieiros.

Junta de Freguesia de Granja do Tedo:
•

Criação de zonas urbanas nos lugares junto à E.M. 659.

População
A participação da população na consulta efectuada, de um modo geral, foi pouco
significativa, tendo apenas sido apresentadas 28 sugestões. Verifica-se, ainda que as
solicitações se efectuaram apenas em algumas freguesias do concelho. Destaca-se a
participação da população da freguesia de Barcos por ter o maior número de pedidos
(6) e de sete freguesias, não terem qualquer participação da população. Referimo-nos
às freguesias de Desejosa, Granja do Tedo, Granjinha, Paradela, Pinheiros, Stª
Leocádia e Vale Figueira.
Sugestões formuladas pela população por Freguesia
Tabela 1 - Resultados da participação pública

Freguesia

N.º de
Sugestões

Sugestão:

Adorigo

4

3 - Construção de habitação, inclusão em perímetro
urbano;
1 – Desafectação de zona verde.

Arcos

3

3 - Construção de habitação ou loteamento.
3 - Construção de habitação, inclusão em perímetro
urbano;
1 – Construção de loteamento urbano;
1 – Inclusão em zona urbana;
1 – Localização de Empreendimento turístico.
1 - Construção de habitação, inclusão em perímetro
urbano.

Barcos

6

Chavães

1

Desejosa

-

-

Granja do Tedo

-

-

Granjinha

-

-

Longa

3

3 - Construção de habitação, inclusão em perímetro
urbano.

Paradela

-

-

Pereiro

1

1 - Construção de habitação, inclusão em perímetro
urbano.
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(continuação)

N.º de
Sugestões

Freguesia
Pinheiros

Sugestão:

-

-

Sendim

4

2 - Construção de habitação, inclusão em perímetro
urbano;
2 - Construção de armazém, inclusão em perímetro
urbano.

Stª Leocádia

-

-

Tabuaço

3

1– Inclusão em Perímetro Urbano;
1 – Construção de habitação.

Távora

2

2 - Construção de habitação e loteamento, inclusão em
perímetro urbano.

Vale de Figueira

-

-

Valença do Douro

1

1- Inclusão em Perímetro Turístico.

Relativamente ao conteúdos concluímos que têm sobretudo a ver com a inclusão de
terrenos agrícolas nos perímetros urbanos dos aglomerados, visando a construção de
habitação, loteamentos ou armazéns.
No âmbito do previsto na actual lei, está também previsto a apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
respectivo procedimento de elaboração. Desta forma, é apresentada pelo Dr. Gustavo
Adolfo Almeida, colaborador da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,
valiosa informação sobre valores arquitectónicos existentes no concelho de Tabuaço.
Foi assim sugerida a inclusão, em anexo ao PDM, de uma listagem de imóveis, sítios
ou conjuntos edificados, que consubstanciam o objecto do futuro “Inventário do
Património Cultural Edificado do Município de Tabuaço”.
1. 2 – Quadro de Referência Estratégico
Pretende-se

neste

capítulo

sistematizar

as

orientações

estabelecidas

pelos

instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional, no sentido de integrar
e articular as suas propostas no modelo de organização espacial do território
municipal.
Neste contexto foram seleccionados os seguintes documentos de referência:
•

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável - ENDS;
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•

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território - PNPOT;

•

Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN;

•

Plano Estratégico Nacional de Turismo – PENT;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte – PROTN;

•

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

•

Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo (POARC);

•

Plano da Bacia Hidrográfica do Douro (PBHD);

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-D);

•

PDM Tabuaço (PDM);

•

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

•

Carta Educativa de Tabuaço (CET).

Contudo, visando uma melhor articulação com o território apresenta-se inicialmente
um breve enquadramento territorial do concelho.
1.2.1 - Enquadramento Territorial
O âmbito territorial do PDM em análise é a extensão total do concelho de Tabuaço.
Com uma população residente de 6785 habitantes em 2001 e uma área de 135,72
km2, repartido por 17 freguesias, localiza-se na Região do Norte de Portugal (NUT II),
na sub-região Douro (NUT III), Região Agrária de Trás-os-Montes, integra a Região de
Turismo do Douro Sul, a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul e pertence
administrativamente ao Distrito de Viseu. A sede do concelho, a Vila de Tabuaço,
localiza-se na freguesia do mesmo nome, numa posição central relativamente às
restantes freguesias. O rio Douro estrema a norte o concelho - em cerca de 8 km – a
sul confronta com os concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelhe, a nascente, S.
João da Pesqueira e a poente limita com Armamar, servindo de divisória natural o rio
Tedo. A vila de Tabuaço dista cerca de 95 km da sede distrital (Viseu), cerca de 64 km
de Vila Real e 125 km do Porto.

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço

15

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Figura 1 - Enquadramento Territorial

A Região Norte onde se insere o concelho de Tabuaço é caracterizada pela sua
dimensão territorial e populacional, pela diversidade geográfica, por um grande
potencial hídrico, com a existência de valores classificados e numerosas áreas
protegidas, com uma apropriação do território do urbano ao rural, entre outros
elementos diferenciadores, apresentando também assimetrias consideráveis entre as
sub-regiões localizadas no eixo litoral e as pertencentes ao norte interior.
A Região do Douro integrante desta ultima metade e pertencente à sub-região do
Trás-os-Montes

e

Alto

Douro,

é

reconhecida

pelo

declínio

demográfico,

socioeconómico, com piores acessibilidades e maior ausência de centros urbanos de
dimensão estruturante, apesar de ser produtora de uma marca global como é o Vinho
do Porto e de se lhe reconhecer outras potencialidades como sejam uma paisagem de
excepcional valor estético, saberes e valores culturais como a gastronomia e a
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etnografia, condições climáticas favoráveis a algumas culturas, valores naturais como
o rio Douro entre outros.
Umas das grandes carências de Tabuaço são as deslocações internas entre
freguesias, já que o acidentado do terreno, com montanha e vales profundos não
permite a existência de uma rede racional e directa de vias de comunicação.
Tabuaço é um concelho eminentemente agrícola, assegurado por uma população
cada vez mais envelhecida, onde se destaca a viticultura, uma actividade de primordial
importância para o concelho de Tabuaço, num contexto de inserção no Alto Douro
Vinhateiro. A importância da cultura é atestada pelo facto de 74,8% das explorações
possuírem vinha e esta representar 49,5% da SAU total do concelho. A paisagem é
dominada por uma vasta área vitícola, estruturada em socalcos, feitos ao longo do
tempo, segundo princípios técnicos diferentes.
Apesar disto o emprego no sector secundário tem vindo a adquirir um peso crescente
sendo os centros de vinificação os grandes responsáveis pelo emprego industrial,
destacando-se pelo número de sociedades sediadas no concelho.
A mais recente aposta no potencial turístico de concelho e nos serviços associados,
tem permitido uma maior concentração de população activa no sector terciário. Notória
é a forte evolução da disponibilidade de alojamento em TER. Em termos turísticos este
concelho integra-se numa região de forte identidade cultural, o Alto Douro Vinhateiro,
que actualmente apresenta uma estratégia de afirmação externa. O Rio Douro e suas
encostas com plantações de vinha, o Vinho do Porto e a gastronomia local, quintas e
solares, aldeias vinhateiras, a cultura local e o património natural/arqueológico são
alguns dos principais factores distintivos da região onde se insere este município.
De seguida apresenta-se uma síntese dos objectivos estratégicos dos planos e
programas com incidência territorial em Tabuaço.
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1.2.2 – Instrumentos de Âmbito Nacional

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável

ENDS

A procura de um modelo mais sustentável de evolução da sociedade tem constituído
preocupação dominante nas últimas décadas face ao conjunto de oportunidades, mas
também de ameaças, que afectam o conjunto do tecido social, a estrutura das
actividades económicas e o equilíbrio ambiental. Assim, a adopção da ENDS, no
horizonte 2015, pretende tornar Portugal num dos países mais competitivos e
atractivos da EU, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social
e ambiental e de responsabilidade social. Destacamos na ENDS cinco dos sete
objectivos de acção:
•

Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento»;

•

Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência
Energética;

•

Melhor Ambiente e Valorização do Património;

•

Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social;

•

Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do
Território.

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território

PNPOT

Instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as
grandes opções com relevância para a organização do território nacional,
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais
instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os
demais Estados Membros para a organização do território da União Europeia. A linha
de rumo tomada pelo PNPOT sistematiza-se em seis objectivos complementares:
•

Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e
cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e
prevenir e minimizar os riscos;

•

Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração no espaço
ibérico, europeu e global;
Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
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•

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais;

•

Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de
equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de
interesse geral, promovendo a coesão social;

•

Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação
e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e
administração pública;

•

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a
participação informada, activa e responsável dos cidadãos e das instituições.

Quadro de Referência Estratégico Nacional

QREN

É o documento de direcção estratégica e operacional dos instrumentos financeiros de
carácter estrutural que apoiam a concretização de componentes importantes da
política de desenvolvimento de Portugal no período de 2007 a 2013. O QREN é
operacionalizado através de um conjunto de Programas Operacionais (PO): três PO
temáticos de natureza transversal, e sete PO regionais. O QREN assume como
grandes desígnios estratégicos:
•

Promover a qualificação dos portugueses;

•

Promover o crescimento sustentado;

•

Garantir a coesão social;

•

Assegurar a qualificação do território e das cidades;

•

Aumentar a eficiência da governação.

Plano Estratégico Nacional do Turismo

PENT

O turismo afirma-se cada vez mais como uma estratégia económica do país, com
vantagens competitivas, no mundo globalizado. O PENT surge como um documento
orientador da estratégia a seguir por Portugal, uma vez que deverá ser um dos
destinos de maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na
qualificação e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de
crescimento da economia nacional. O PENT apresenta como uma das orientações
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estratégicas tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística numa componente
fundamental do produto turístico para valorizar/qualificar o destino Portugal,
preconizando:
•

Para o Urbanismo - preservar a autenticidade arquitectónica dos centros
históricos das cidades através da conservação de edifícios e da manutenção e
iluminação dos museus e monumentos – e criar condições para a deslocação a
pé ou de bicicleta e assegurar a existência de zonas verdes.

•

Para o Ambiente - promover a valorização do património paisagístico e natural,
bem como a biodiversidade, intervindo nomeadamente nas áreas classificadas,
integrando políticas de conservação da natureza e princípios de utilização
sustentável dos recursos. Deve-se assegurar a limpeza e despoluição ao nível
do solo, sub-solo, água e ar, o controle dos níveis de ruído, de assegurar boas
condições de saneamento, e também a eliminação de depósitos de entulho nas
margens dos rios em áreas turísticas.

•

Para a Paisagem – Reduzir as intervenções com impacto na paisagem natural
ou urbana e promover a arborização dos espaços.

1.2.3 – Instrumentos de Âmbito Regional

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte

PROTN

Este instrumento de gestão territorial deve desenvolver, no âmbito regional, as opções
constantes do PNPOT e dos planos sectoriais, servir de quadro de referência e definir
orientações para as decisões da administração e para a elaboração de outros
instrumentos de gestão territorial, em particular dos PDM.
A elaboração do PROT-Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 29/2006, de 23 de Fevereiro, no quadro da Lei de Bases da Política de
Ordenamento do Território e de Urbanismo e do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial. Os objectivos específicos, decorrentes de uma proposta inicial da
CCDR-N, são os apresentados seguidamente:
•

Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da
Região do Norte, contemplando, designadamente:
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 A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial
de âmbito nacional, no respeito dos princípios gerais da coesão, da equidade,
da competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação
ambiental, urbanística e paisagística do território;
 A valorização da posição geoestratégica da região, na sua articulação com o
restante território nacional, com as regiões fronteiriças e com as rotas
transeuropeias e transatlânticas;
 A afirmação da região como plataforma de internacionalização da economia
nacional, reforçando os factores de inovação de competitividade e de atracção
de investimento estrangeiro;
 O reforço da cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando
especializações, complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de
projectos de dimensão europeia;
 A salvaguarda e valorização dos recursos patrimoniais, tanto monumentais
como naturais, com destaque para os valores classificados pela UNESCO
como património mundial;
•

Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a
necessidade de:
 Consolidar o sistema de protecção e valorização ambiental, que inclui as
áreas, valores e subsistemas fundamentais a integrar na estrutura
ecológica regional;
 Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo a
qualificação

funcional

do

Porto

e

da

sua

área

metropolitana,

o

desenvolvimento de polarizações estruturantes na conurbação litoral e o
reforço dos pólos e eixos urbanos do interior;
 Reforçar a rede regional de instituições de ensino superior, de I &D e de
centros tecnológicos, em articulação com os espaços de localização de
actividades intensivas em conhecimento e conteúdo tecnológico;
 Organizar o sistema de acessibilidades, de forma a reforçar o papel dos
pontos nodais, a garantir a coerência das intervenções nos âmbitos
rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário e a valorizar as futuras
acessibilidades ferroviárias em alta velocidade;
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 Reordenar e qualificar os espaços de localização empresarial numa lógica
de disponibilização de espaços de qualidade e de concentração de
recursos qualificados:
 Organizar uma rede de pólos de excelência em espaço rural que sejam
notáveis pela qualidade do ambiente e do património, pela genuinidade e
qualidade dos seus produtos, pela sustentabilidade de práticas de vida e de
produção e pelo nível dos serviços acessíveis à população;
•

Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT,
como unidade territorial específica, com critérios de ordenamento e gestão
apropriados às suas características físicas e de ocupação humana, e desenvolver
propostas estratégicas adequadas à valorização das suas especificidades
territoriais e à criação de complementaridades com vista ao reforço conjunto da
competitividade e coesão regionais;

•

Definir orientações e propor medidas para contrariar os fenómenos de urbanização
e edificação difusa para fins habitacionais ou instalação de actividades não rurais,
promovendo simultaneamente o planeamento e a constituição de áreas
apropriadas para o desenvolvimento urbano não especulativo e para a localização
de actividades empresariais;

•

Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e
florestal do território, bem como a salvaguarda e valorização da paisagem, das
áreas classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes;

•

Propor medidas para a protecção e valorização do património arquitectónico e
arqueológico, condicionando o uso dos espaços inventariados e das suas
envolventes;

•

Identificar e hierarquizar os principais projectos estruturantes do modelo territorial
proposto, bem como os que contribuam para o desenvolvimento dos sectores a
valorizar, e definir orientações para a racionalização e coerência dos investimentos
públicos;

•

Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do
território, harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, e
servir de quadro de referência e definir orientações para as decisões da
Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão do territorial.
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Plano Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro

PIOT - ADV

A figura de PIOT, instituída pela Lei nº 48/98, de 11 de Agosto (Lei de Bases do
Ordenamento do Território e do Urbanismo) foi regulamentada através do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de
Fevereiro.
Por esse motivo, trata-se de um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza
estratégica e não regulamentar que tem por objectivo a tradução das grandes opções,
com relevância para a organização do território, estabelecendo directrizes de carácter
genérico sobre o modo de uso do mesmo. As orientações definidas pelos instrumentos
de desenvolvimento territorial destinam-se a ser prosseguidas ao nível dos
instrumentos de planeamento territorial, nomeadamente nos PDM. Por sua vez, o
PIOT é considerado um instrumento de âmbito municipal vinculador das entidades
públicas.
Figura 2 - Área de Intervenção do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Alto Douro
Vinhateiro2

Fonte: PIOT ADV, Volume I – Diagnóstico da Situação, p. 9

No caso do PIOT - Alto Douro Vinhateiro, pela sua natureza, pretende ser um plano
orientador da gestão da paisagem cultural evolutiva viva do ADV e um instrumento de

2 Publicado DR nº 219 IS –B, de 22-09-2003.
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articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas intermunicipais. O PIOTADV tem como principais objectivos:3


definição de uma estratégia intermunicipal para a salvaguarda e gestão da
paisagem cultural;



articulação com outros planos e programas de interesse local, regional e
nacional;



análise das redes intermunicipais de estruturas do território com as
componentes de povoamento, infra-estruturas, transportes e equipamento;



análise das actividades económicas e sua incidência na dinâmica, económica,
social e ambiental.

A metodologia seguida para a elaboração do Plano consiste na realização de um
Diagnóstico da Situação e na definição de Orientações Estratégicas que, conduzem ao
Programa de Acção. Este contempla a definição de propostas de intervenção na
paisagem (preservação, recuperação, valorização, minimização de impactes, etc.)
assim como os meios humanos, institucionais, técnicos e financeiros de viabilização
destas propostas.4
De acordo com os estudos efectuados, nomeadamente, através da Carta de Unidades
de Paisagem, constata-se que o ADV regista internamente diferenças assinaláveis,
confirmadas também pela diversidade da paisagem cultural. As cinco unidades de
paisagem têm áreas muito diferentes e denominam-se: Extremadouro, Corgo/Varosa,
Ceira/Távora, Pinhão/Torto e Tua/Sabor5.

3 PIOT ADV, Volume I – Diagnóstico da Situação, 2001, pp.2.
4 PIOT ADV, Volume I - Diagnóstico da Situação, 2001, pp.7
5 PIOT ADV, Volume II – Orientações Estratégicas, 2001, pp. 6-8.

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço

24

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Figura 3 - Unidades de Paisagem no ADV

O concelho de Tabuaço integra duas das cinco unidades de paisagem identificadas,
Ceira/Távora e Pinhão/Torto. Fazem parte de cada das unidades de paisagem
referidas os seguintes concelhos:
Ceira/Távora – Armamar, Peso da Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira,
Tabuaço;
Pinhão/Torto – Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães, São João da Pesqueira,
Tabuaço.
O Modelo de Organização do Território do PIOT-ADV6, estabelece, de acordo com a
lei, directrizes para o estabelecimento do regime do uso do solo em articulação com a
definição das redes intermunicipais de infra-estruturas, de equipamentos, de
transportes e de serviços e os padrões mínimos e objectivos a atingir em matéria de
qualidade ambiental. Em função dos objectivos específicos do PIOT-ADV, os padrões
de qualidade ambiental estão consagrados através da identificação das medidas de
intervenção na paisagem, enfatizando o condicionamento das práticas agrícolas no
respeitante à vinha e também ao olival e às matas.

6 PIOT ADV, Volume II – Orientações Estratégicas, 2001, pp. 2.
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As Orientações Estratégicas foram elaboradas em três níveis7: Orientações
Substantivas, Programa de Acção e Estrutura Orgânica, que se traduzem
respectivamente em regras destinadas ao ordenamento do território; em medidas de
qualificação da paisagem e da vida no ADV e ainda na criação de um Gabinete
Técnico Intermunicipal do ADV e de uma Associação Promotora.
A estrutura do Programa de Acção foi concebida de modo a integrar um conjunto de
Medidas, que contemplem a execução de diversas acções com projectos e tipologias
de intervenções com finalidades comuns. São estabelecidas para cada acção os
respectivos objectivos específicos, a descrição, a(s) entidade(s) executora(s), a(s)
entidade(s) beneficiária(s), os projectos indicativos e o(s) sistema(s) de apoio.
O Programa de Acção do PIOT-ADV8, tem por objectivo definir as grandes linhas de
orientação estratégica e delimitar os campos de intervenção. A selecção das Medidas
e das Acções preconizadas foi feita com base nos objectivos e nas apostas
estratégicas atrás enunciadas e visa, essencialmente, criar condições para a
conservação, qualificação e valorização da paisagem cultural em todas as suas
vertentes. Enumera-se, de seguida, o conjunto de medidas seleccionadas:


Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território
Acção 1: Apoio ao Lançamento do Gabinete Técnico Intermunicipal;
Acção 2: Implementação e monitorização do PIOT-ADV;
Acção 3: Elaboração de planos de pormenor e de requalificação de aglomerados
urbanos;
Acção 4: Levantamentos e Estudos incidentes sobre o ADV.



Medida 2: Desenvolvimento agrícola sustentável
Acção 1: Uso sustentável dos recursos produtivos e práticas agrícolas tradicionais;
Acção 2: Valorização das produções agrícolas complementares.



Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem
Acção 1:Manutenção e reconstrução de socalcos;
Acção 2: Requalificação das novas formas de armação do terreno e reintrodução de

7 PIOT ADV, Volume II – Orientações Estratégicas, pp. 1.
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bordaduras e consociações culturais;
Acção 3: Manutenção e valorização das matas e faixas ribeirinhas;
Acção 4: Integração na paisagem de armazéns e outras construções industriais
isoladas;
Acção 5: Recuperação das zonas de deposição de lixo e entulho e de escombreiras.


Medida 4: Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído
Acção 1: Recuperação do património vernacular;
Acção 2: Requalificação dos espaços públicos e pequenos aglomerados populacionais;
Acção 3: Construção de pequenas infra-estruturas e equipamentos colectivos.



Medida 5: Promoção e Dinamização do Território
Acção 1: Apoio ao Lançamento da Associação Promotora do ADV;
Acção 2: Concepção e Edição de material promocional;
Acção 3: Programa de Informação e Divulgação do Bem;
Acção 4: Programa de Sensibilização e Formação dos Agentes Locais.

De referir também que o Volume II – Orientações Estratégicas, contempla um Quadro
de Referência para a revisão dos PMOT9, orientando, com principal destaque para a
revisão dos PDM em curso. As orientações abordadas dizem respeito às seguintes
temáticas: os perímetros urbanos, o plano de água, o solo rural e a estrutura
ecológica.
Refere ainda, que “(…) existem ainda povoados em que prevalece a construção tradicional, o
que permite defender uma política de recuperação com resultados eventualmente mais
consistentes, na perspectiva da salvaguarda de valores patrimoniais e paisagísticos. Nos
povoados de edificações mais recentes será mais difícil e complexo implementar uma política
de recuperação, tendo em vista a valorização patrimonial. O Programa de Acção prevê uma
medida (Medida 4) de Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído
em que uma das acções contempla a execução de Planos de Pormenor e de requalificação de
vários aglomerados”10.

8 PIOT ADV, Volume II - Orientações Estratégicas, pp. 29 a 49
9 PIOT ADV, Volume II – Orientações Estratégicas, 2001, pp 14 – 28.
10 PIOT ADV, Volume II – Orientações Estratégicas, 2001, p. 15.
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No que se refere ao Solo Rural11, o PIOT-ADV não utiliza a qualificação do solo

prevista para os PDM nem utiliza as categorias definidas no POARC. No entanto, as
duas categorias de qualificação do solo que foram propostas abrangem as dos PDM e
do POARC e têm como objectivo a definição de uma estratégia integrada e comum
aos treze municípios para o ordenamento e gestão do solo não urbano, ou seja, do
solo rural.
Assim, recomenda-se que sejam consideradas as seguintes categorias de qualificação
do solo: espaço agrícola e espaço natural, fazendo-se desde já uma delimitação
indicativa destes dois espaços, remetendo a precisão desta delimitação para a revisão
dos PDM.
Relativamente à plantação/replantação da vinha recomenda-se que seja imposto, em
regulamentação de âmbito nacional, que as instituições intervenientes na gestão do
potencial vitícola, na gestão das DOC/IG e das medidas específicas de melhoria de
infra-estruturas fundiárias, passem a obter obrigatoriamente um parecer prévio do
organismo

responsável

pela

gestão

de

áreas

com

estatuto

de

protecção

(nomeadamente o que decorrerá da inscrição do ADV na lista do património mundial),
sempre que as parcelas destinadas a plantação/replantação da vinha se localizem
nessas áreas.
No que diz respeito à definição da Estrutura Ecológica do ADV, o relatório refere que
“(…) no quadro da revisão dos PDM deve incluir a revisão da delimitação da REN e da
RAN, através da adopção de critérios de delimitação que garantam uma maior
coerência técnica e rigor na respectiva identificação cartográfica bem como, a
necessária articulação territorial com as estruturas biofísicas adjacentes, regionais e
mesmo nacionais, tendo em vista a construção/formatação da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º
152/2001 de 11 de Outubro”.
No âmbito das orientações definidas para os PDM, são ainda apontadas medidas de
valorização que dizem respeito aos aglomerados populacionais, ao património
vernacular construído, aos recursos naturais e aos impactes paisagísticos negativos.

11 PIOT-ADV, …
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O PIOT-ADV foi aprovado e publicado através da R.C.M. n.º 150/2003, de 22 de
Setembro.

Plano da Ordenamento das Albufeiras da Régua e do
Carrapatelo12

POARC

Os planos de ordenamento das albufeiras classificadas de águas públicas são Planos
Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). O decreto-lei n.º 380/99 de 22 de
Setembro13, refere que estes planos “(...) estabelecem regimes de salvaguarda de
recursos e valores naturais fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a
utilização sustentável do território.”14 Constitui o instrumento definidor das actividades
e acções de ocupação, uso e transformação do solo e de uso do plano de água na
área territorial de intervenção. Abrange os planos de água das albufeiras da Régua e
do Carrapatelo e respectivas zonas de protecção até ao limite de 500 m e estende-se
pela área territorial dos municípios de Alijó, Armamar, Baião, Carrazeda de Ansiães,
Cinfães, Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Peso da Régua, Resende,
Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço.
O POARC foi aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/02, de 23 de
Março. Na sua elaboração, a metodologia utilizada teve em conta vários aspectos,
nomeadamente “a assumpção dos PDM no que respeita à delimitação dos perímetros
urbanos e das principais condicionantes ao uso do território, em particular da RAN e
da REN” e a assumpção do Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do
Douro (PROZED) cujos condicionantes principais dizem respeito aos que decorrem da
Bacia Visual do Douro.
O plano foi desenvolvido em 3 fases:15
 1ª Fase – Estudos de Base;
 2ª Fase – Estudo Prévio,
 3ª Fase – Projecto do Plano de Ordenamento das Albufeiras.
12 Publicado no DR nº 70 IS –B, de 23-03-2002.

13 Alterado pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro.
14 POARC, ICAT, 2002, Relatório, pp 1.
15 POARC, ICAT, 2002, Relatório, pp 3.
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Como forma de operacionalizar as propostas constantes na 3ª Fase, foram
apresentadas várias acções a realizar, de entre as quais se salientam de seguida as
que, numa primeira abordagem, têm uma relação directa com o município de Tabuaço.
Tabela 2 - Programa de Execução
(com interesse para o concelho de Tabuaço)

Designação da
Acção

Área de
Intervenção

Entidade Promotora

Financiamento Prioridade

Albufeira da Régua
- IPTM - DND

Cais secundário

Pista de pesca

Cais terciário

Foz do
Távora

A montante
da Foz do
Távora

- Câmara Municipal
- Partenariado público e
privado
- Entidades sem fins
lucrativos
- Câmara a Municipal
- Entidades sem fins
lucrativos
- Pessoas singulares e
colectivas
- Partenariado público e
privado
- IPTM - DND

- Câmara Municipal
Ferrão/
Quinta de S. - Partenariado público e
privado
Luís

III QCA
2,3
PIDACC

III QCA
1,2
PIDACC

III QCA
2
PIDACC

- Entidades sem fins
lucrativos

Fonte: POARC, Programa de Execução, 2002, pp. 6 - 8.

No que se refere às categorias definidas no Regulamento do Plano, o troço que
abrange o concelho de Tabuaço diz respeito a Espaços Naturais e de Elevado Valor
Paisagístico. Segundo o disposto no articulado do respectivo Regulamento,
nomeadamente no nº 1 e 2 do artigo 38º, são espaços naturais aqueles onde se
verifica a ocorrência de valores naturais, de relevante valor paisagístico e sensibilidade
ecológica, determinantes da sua preservação e conservação, integrando as seguintes
áreas diferenciadas:
-

Troço superior da albufeira da Régua, entre o eixo Tabuaço-Sabrosa e o
paredão da albufeira da Valeira, que integra povoamentos de sobreiros,
matagais de características mediterrânicas, habitats ripícolas, sistemas
aquáticos e galerias ripícolas pouco intervencionadas;
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-

Sítio do Alvão-Marão-Peso da Régua, que integra relevante povoamento de
Marsilea quadrifolia, trevo de quatro folhas, integrada na Rede Natura 2000;

-

Troço de Barqueiros-Mirão, que integra um vale mais estrangulado e encaixado
resultante de afloramento granítico de elevado potencial paisagístico e
ecológico.

De considerar igualmente, a Planta de Síntese que prevê na categoria de “Espaço de
vocação turística” que abrange as contruções da Quinta de S. Luís e/ou Quinta de
Vediêlo.
Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro16

PBHRD

Aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001 de 10 de Dezembro, o PBH do
Douro, “é um plano sectorial que, assentando numa abordagem conjunta e interligada
de aspectos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e envolvendo os
agentes económicos e as populações directamente interessadas, tem em vista
estabelecer de forma estruturada e programática uma estratégia racional de gestão e
utilização da bacia hidrográfica do Douro, em articulação com o ordenamento do
território e a conservação e protecção do ambiente”. O seu enquadramento legal é
dado pelo decreto-lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro, relativo ao planeamento de
recursos hídricos, o qual define, nomeadamente, o modelo e o conteúdo do Plano
Nacional da Água e dos Planos de Bacia Hidrográfica.
Visa-se, apresentar um diagnóstico da situação existente nesta bacia hidrográfica,
definir os objectivos ambientais de curto, médio e longo prazo, delinear propostas de
medidas e acções e estabelecer a programação física, financeira e institucional das
medidas e acções seleccionadas, tendo em vista a prossecução de uma política
coerente, eficaz e consequentemente de recursos hídricos, bem como definir normas
de orientação com vista ao cumprimento dos objectivos enunciados.
O presente Plano teve um carácter pioneiro em Portugal na forma como aborda as
diversas matérias relacionadas com os recursos hídricos, incluindo nomeadamente as
questões de natureza ambiental e a observância do princípio da participação; a este
16 Em Janeiro de 1998 foi iniciada, por um consórcio de empresas liderado pela HIDRORUMO, a elaboração do Plano
de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, no âmbito de uma prestação de serviços enquadrada por concurso internacional
promovido para o efeito pelo Instituto da Água (INAG). Publicado no DR nº 284 IS –B, de 10-12-2001.
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respeito, houve durante a sua elaboração o envolvimento dos diversos agentes
interessados, quer no âmbito da sua apresentação ao Conselho de Bacia do Douro
quer durante as duas fases de Consulta Pública a que esteve sujeito17.
O concelho de Tabuaço está totalmente abrangido pelo referido Plano. O presente
plano tem a duração de oito anos, devendo ser revisto no prazo máximo de seis anos.
Em meados de 2001 foi concluído o Relatório Final deste Plano, já integrando os
comentários e pareceres emitidos no âmbito dos referidos processos de Consulta
Pública pelas mais diversas entidades dos sectores público e privado. Com a
aprovação do Plano de Bacia Hidrográfica do Douro, Portugal passou a dispor de um
documento enquadrador, estratégico e programático do desenvolvimento do processo
de planeamento de recursos hídricos, que constitui um passo importante para a
consecução de uma política coerente e consequente de recursos hídricos.
No âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro consideraram-se 11
programas, subdivididos em 34 sub-programas e 87 projectos.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro

PROF Douro

A Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto), estabelece os
princípios orientadores e os objectivos da política florestal nacional. Estipula ainda que
a organização dos espaços florestais deve ser feita por planos específicos como sejam
os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF). O processo de elaboração,
de aprovação, de execução e de alteração destes instrumentos de ordenamento e
planeamento florestal é regulado pelo Dec. Lei n.º 204/99, de 9 de Junho.
A Resolução de Conselho de Ministros n.º 118/2000, de 13 de Setembro, incumbe às
Direcções Regionais de Agricultura a elaboração dos PROF, cabendo à DRA de Trás os - Montes elaborar o PROF do Douro, onde se inclui o concelho de Tabuaço.
De acordo com a lei, os PROF são instrumentos de política sectorial que incidem
exclusivamente sobre os espaços florestais, sendo estes os terrenos ocupados com
17 O PROCESSO DE PLANEAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO DOURO CONTRIBUTO PARA UMA “NOVA
CULTURA” DE GESTÃO DA ÁGUA, João Nogueira Flores, Fernando Barbosa Teixeira, EDP Produção EM, in
Sevilla113.pdf.
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arvoredos florestais, com uso silvopastoril ou os incultos de longa duração, alínea b)
do artigo 4.º do D.L. n.º 204/99, de 9 de Junho).
Os PROF vinculam directamente as entidades públicas e enquadram os projectos e
acções a desenvolver nos espaços florestais públicos e privados, devendo os PDM´s
integrar as normas constantes destes.
Através do Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro, foram publicados o
regulamento e o mapa de síntese do PROF do Douro, integrando a totalidade do
território dos concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à
Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa,
Santa Marta de Penaguião, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca,
Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.
O PROF do Douro é constituído por um regulamento e um mapa de síntese que
identifica as sub-regiões homogéneas, as zonas críticas do ponto de vista da defesa
da floresta contra incêndios, as zonas sensíveis para a conservação da natureza, a
mata modelo que irá integrar a rede regional das florestas modelo, os terrenos
submetidos a regime florestal e os corredores ecológicos.
Sub-regiões Homogéneas: unidades territoriais com um elevado grau de
homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas
características, possibilitando a definição territorial de objectivos de utilização, como
resultado da optimização combinada de três funções principais (ver também pagina
57).
Em toda a área PROF do Douro foram identificadas onze sub-regiões homogéneas
integrando-se o território de Tabuaço nas sub-regiões designadas como Beira-Douro e
Douro.
No quadro seguinte indica-se a priorização das funcionalidades estabelecida para
cada uma das Sub-Regiões Homogéneas, nas quais está integrado o concelho de
Tabuaço:
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Tabela 3 - Principais funções, por sub-região homogénea em Tabuaço

Funções

Sub-regiões homogéneas
Douro

Beira-Douro

Protecção

3

1

Produção

-

2

Conservação

-

3

Recreio, enquadramento e estética da paisagem

1

-

Silvopastorícia, caça e pesca nas águas
interiores

2

-

Na Carta Síntese do PROF do Douro estão representadas as Áreas Sensíveis para
esta região PROF. No caso do Concelho de Tabuaço temos como áreas sensíveis:
- Áreas Críticas do ponto de vista da floresta para incêndio – áreas que, do ponto de
vista do risco de incêndio, impõem normas especiais de intervenção.
- Corredores Ecológicos – faixas que promovam a conexão entre áreas florestais
dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da
biodiversidade.
O PROF do Douro determina a obrigatoriedade de elaboração de Planos de Gestão
Florestal (PGF) para as explorações florestais privadas com área superior a 50 ha.
O PROF do Douro identifica, no concelho de Tabuaço, 14 freguesias com espaços
florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF),
nomeadamente Arcos, Barcos, Chavães, Granja do Tedo, Granjinha, Longa, Paradela,
Pereiro, Pinheiros, Stª. Leocádia, Sendim, Tabuaço, Távora e Vale de Figueira.

1.2.4 – Programas de Nível Local

Plano Director Municipal de Tabuaço

PDM Tabuaço

O Plano Director Municipal actualmente em vigor foi ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 108/94, publicado no DR 1ª Série B, nº 251/94, de 29 de
Outubro. Para efeitos da presente caracterização elaborámos uma breve análise ao
seu Regulamento que se consubstancia nos seguintes aspectos:
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Classificação dos Espaços de Ordenamento (Artigo 18º)
O território do concelho encontra-se dividido, para efeitos de aplicação do
Regulamento, nas seguintes classes e subclasses de espaços:
Tabela 4 – Classes e subclasses de usos do solo em vigor
Classes

Categorias - Subclasses
A - Carácter urbano

1- Espaço urbano e urbanizável
(EU)

B - Carácter semi-rural
C - Cultural e histórico
D - Urbanizável

2 - Espaço industrial (EI)

3 - Espaço agrícola (EA)

4 - Espaço florestal (EF)

A - Indústria transformadora
B - Indústria extractiva
A - Protegido (RAN)
B - Condicionado
A - Protegido
B - Condicionado
A - Puro

5 - Espaço natural (EN)

B - Turístico e lúdico

6 - Espaço-canal (EC)

-

Apresentamos, seguidamente o quadro resumo do Regulamento, no qual se referem
os parâmetros urbanísticos afectos a cada Categoria e Sub-categoria de ordenamento:

Tabela 5 - Parâmetros urbanísticos do PDM em vigor
Cércea
Categorias Subclasses
A - Carácter
urbano
B - Carácter
semi-rural
C – 1 ultural e
histórico
D – Urbanizável

Número de
pisos

Índices de construção
Índice de
Índice de
utilização do
ocupação do
solo (m2/m2)
solo (m2/m2)

1-4

1,5

0,7

1-2

0,8

0,4

1-3

2,4

0,8

2-3

1,2

0,5
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- Restantes aglomerados 3
m.
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Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios

PMDFCI

O PMDFCI tem como âmbito a prevenção e o combate, para a defesa da floresta
contra incêndios florestais e é elaborado para um período de cinco anos, com revisão
anual ou sempre que se justifique por necessária.
A edificação é interdita nos terrenos classificados na Carta de Perigosidade do
PMDFCI de Tabuaço com risco de incêndio Alto ou Muito Alto (n.º 2 do artº.16 do DL
n.º 17/2009, de 14 de Janeiro).
O regime de edificação nos espaços florestais está subordinado às condicionantes
impostas pela protecção obrigatória das novas edificações em espaço rural de acordo
com as regras estabelecidas no PMDFCI de Tabuaço ou, na sua ausência - que é o
caso do PMDFCI deste concelho -, com uma Faixa de Gestão de Combustível (FGC)
de largura não inferior a 50 m dentro dos limites da parcela e a adopção de medidas
especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de
possíveis fontes de ignição de incêndios no edifico e respectivos acessos (n.º 3 do
artº.16 do DL n.º 17/2009, de 14 de Janeiro).
Acções de arborização, rearborização e reconversão florestal
- As acções de arborização, rearborização e reconversão florestal e as intervenções
nos espaços florestais obedecem ainda às disposições do PMDFCI de Tabuaço e ao
disposto na lei referente ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
promovendo:
- A descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis florestais;
- A compartimentação dos povoamentos monoespecíficos em parcelas com o máximo
de 50 ha ou 20 ha nas situações de maior risco de incêndio definidas no PMDFCI;
- O estabelecimento da compartimentação deve ser assegurado;
- Pela rede de FGC, definidas no PMDFCI, ou por outros usos do solo com baixo risco
de incêndio, nomeadamente agrícola;
- Por linhas de água e respectivas faixas de protecção, convenientemente geridas;
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- Por faixas de arvoredo de alta densidade, com as especificações técnicas definidas
nos instrumentos de planeamento florestal;
- O desenvolvimento dos modelos de gestão, o arranjo estrutural e a composição
específica dos espaços florestais adequados à concretização dos objectivos
estratégicos e específicos regem-se pelo regulamentado no PROF do Douro;
- As explorações com área inferior a 50ha, área mínima obrigatória a submeter a PGF,
não integrados em ZIF ou Perímetro Florestal, ficam sujeitas ao cumprimento das
seguintes normas mínimas apresentadas no Capítulo IV do PROF-Douro;
- Normas de silvicultura preventiva;
- Normas gerais de silvicultura;
- Modelos de silvicultura adaptados à Sub-regiões Homogéneas em que se insere a
exploração;
- Na ausência de plano de cortes devidamente estruturado, os cortes rasos devem
aplicar-se em manchas contínuas de dimensão inferior a 10 ha, progredindo de forma
salteada ao longo das áreas de corte;
- Nos povoamentos de folhosas nobres o corte deve ser realizado pé a pé ou por
pequenos núcleos, de forma salteada.
Medidas de defesa contra incêndios em espaço rural
Todas as construções, infra-estruturas, equipamentos e estruturas de apoio
enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias de espaços
inseridas no solo rural, terão de cumprir as Medidas de Defesa contra Incêndios
Florestais definidas no quadro legal em vigor e previstas no PMDFCI, bem como as
definidas no regulamento deste PDM, designadamente:
a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços, indústria, de
recreio e lazer e equipamentos de interesse público fora das áreas edificadas
consolidadas é proibida nos terrenos classificados no PMDFCI com risco de
incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infra-estruturas definidas
nas redes regionais de defesa da floresta contra incêndios;
b) Os proprietários das áreas florestais têm de assegurar e manter uma faixa de
protecção e defesa no seu prédio, com largura não inferior a 50m, às edificações
existentes;
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c) As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas
consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras
definidas no PMDFCI ou, a garantia de distância à extrema da propriedade de uma
faixa de protecção nunca inferior a 50m, e a adopção de medidas especiais
relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis
fontes de ignição de incêndios no edifício e respectivos acessos.

Carta Educativa de Tabuaço

CETabuaço

A Carta Educativa de Tabuaço, concluída em 2006, foi elaborada ao abrigo do
disposto no Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro e, de acordo com o articulado18
tem como objecto: “A carta educativa é, necessariamente, o reflexo, a nível municipal
do processo de ordenamento a nível nacional da rede de ofertas de educação e
formação, com vista a assegurar a racionalização e complementaridade dessas
ofertas

e

o

descentralização

desenvolvimento
administrativa,

qualitativo
de

reforço

das

mesmas,

dos

modelos

num
de

contexto

de

gestão

dos

estabelecimentos de educação e de ensino públicos e respectivos agrupamentos e de
valorização do papel das comunidades educativas e dos projectos educativos das
escolas”.
A Carta Educativa do Concelho de Tabuaço19 define-se como um instrumento de
trabalho de reordenamento da rede escolar/educativa e assenta numa diversidade de
informação, que possibilita elaborar um retrato fiel da realidade concelhia,
nomeadamente ao nível do sistema educativo do concelho. Este instrumento base, em
vez de um documento acabado, será, antes de mais, um método em permanente
evolução acompanhando a dinâmica do Concelho, um instrumento que permitirá tomar
decisões com a máxima informação possível e logo as melhores decisões possíveis,
relativas à oferta e procura educativa e formativa no Concelho. Estas decisões vão
desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino Secundário, incluindo o Ensino
Recorrente e a Educação Especial, envolvendo instalações escolares e de apoio,
equipamento, mobiliário e material didáctico. É instrumento de planeamento que, para
além de se debruçar sobre a realidade existente, em termos dos tradicionais
equipamentos educativos, aglomera também outros equipamentos sociais e, tendo em
18 Artigo 11º do Decreto – Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro.
19 Câmara Municipal de Tabuaço -“Carta Educativa de Tabuaço”, 2006, p. 21.
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conta as pessoas que quer servir, vai detectar as respostas mais eficientes aos
anseios dessas populações.
De acordo com o documento referido, a Carta Educativa visa também a racionalização
e redimensionamento do parque de recursos físicos existentes e o cumprimento dos
grandes objectivos da Lei de Bases do Sistema Educativo e dos normativos daí
emanados, nomeadamente:
• Prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da
rede educativa colocadas pela evolução da política educativa e pelas oscilações
da procura da educação, rentabilizando o parque escolar existente;
• Caminhar no sentido de um esbatimento das disparidades inter e intraregionais, promovendo a igualdade do acesso ao ensino numa perspectiva de
adequação da rede educativa às características regionais e locais, assegurando
a coerência dos princípios normativos no todo nacional.
A equipa da Câmara Municipal que elaborou a Carta Educativa de Tabuaço (CET),
considerou que para repensar a rede escolar concelhia seria também necessário ter
em conta os cenários prospectivos da evolução da procura do ensino. Dessa forma,
apresentam as prospectivas e tendências de evolução da procura nos vários níveis de
ensino20.
Da análise dos gráficos e quadros da CET podemos perceber que existe um
comportamento comum a todas as curvas, apresentando uma descida dos valores da
procura, com excepção o Ensino Pré-Escolar que apresenta uma ligeira subida nos
dois

últimos

anos.

Segundo

os

cenários

das

prospectivas

demográficas

apresentados21 a população tende sempre para um decréscimo, consequentemente, é
natural que esta realidade se faça repercutir na procura da educação.
Neste nível de ensino, a CET relativamente às prospectivas no Ensino Pré-Escolar,
por freguesias, constata que, e de acordo com os quadros e os gráfico
apresentados22, as freguesias com tendência a um aumento de alunos nos próximos 5
anos lectivos, são a freguesia de Chavães, Granja do Tedo, Sendim e Távora.
20 Câmara Municipal de Tabuaço – “Carta Educativa do Concelho de Tabuaço, 2006, p. 124.
21 Idem …., gráfico 25”, p. 124.
22 Ibidem, ……. Quadro nº 67 e gráfico nº 26, pág. 125.
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Contrariamente, as restantes freguesias concelho tendem para uma diminuição pouco
significativa ou até mesmo para alguma estabilidade.
No que se refere às prospectivas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, por freguesias23,
verifica-se que as freguesias com tendência a um aumento de alunos nos próximos 5
anos lectivos, são a freguesia de Paradela, Carrazedo, Guedieiros, Tabuaço e Vale de
Figueira. Contrariamente, as restantes freguesias concelho tendem para uma
diminuição ou até mesmo para alguma estabilidade.
Resumindo, podemos concluir que o panorama geral da procura da educação no
concelho, para os próximos anos, mostra, no cômputo geral, uma tendência para a
diminuição ou para uma estabilização, mais do que para uma expansão.
A proposta apresentada pela Carta Educativa de Tabuaço, devido à contínua
desertificação dos centros rurais, propõe a centralização nos grandes núcleos rurais,
distribuídos geograficamente, através dos extremos do concelho, para garantir
condições de competitividade ao nível de condições de vida e um melhor
enquadramento social de todos.
A fusão provocada por diversos serviços e equipamentos, vão permitir uma coesão e
dimensão ao nível do concelho, permitindo o uso fruto da totalidade dos utilizadores de
diversos tipos de equipamentos e de espaços, que apenas existe na sede de concelho
(gimnodesportivo, piscinas, jardins e bibliotecas) com algum significado.
A Carta Educativa de Tabuaço, define assim a existência de três Centros Escolares
que se localizaram na Vila de Tabuaço, em Valença do Douro e em Sendim.
Espacialmente cobrem o concelho de norte a sul em três freguesias que agregam em
si as freguesias com menos população.
O Centro Escolar da vila de Tabuaço, localiza-se no interior do recinto escolar
existente da EB 1º ciclo de Tabuaço.

23 Câmara Municipal de Tabuaço – “Carta Educativa do Concelho de Tabuaço, 2006, quadro nº 68 e gráfico nº 27, p.
127.
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No que se refere à instalação do Centro Escolar de Sendim (centro escolar da zona
sul), prevê-se a sua localização no interior do recinto escolar existente da EB 1º ciclo
de Sendim, localizado no interior da zona urbana do fundo de vila de Sendim (Lugar e
Aldeia).
Por seu lado, o Centro Escolar de Valença do Douro (centro escolar da zona norte),
localiza-se no interior do recinto escolar existente da EB 1º ciclo de Valença do Douro,
localizado no interior da zona urbana do aglomerado.
1. 3 – Potencialidades e Debilidades do Território
Entendemos que é importante sistematizar no presente documento as conclusões
relativamente ao conhecimento do “terreno”, apontando as principais potencialidades e
debilidades que, no nosso entender comprometem um desenvolvimento sustentável
do território municipal.
Desta forma, o conhecimento do concelho formou-se através das visitas de campo
efectuadas, da leitura dos elementos de caracterização do PDM em vigor e dos
diversos estudos existentes sobre o concelho, das “conversas” que tivemos quer com
o executivo municipal quer com os responsáveis e respectivos técnicos dos serviços
municipais e ainda através dos elementos fornecidos por diversas entidades públicas e
privadas.
Relativamente às potencialidades é consensual que o território municipal dispõe de
potencialidades propícias à implementação e desenvolvimento de actividades,
sobretudo ligadas ao sector do turismo, apresentando:
-

Áreas de elevado valor paisagístico, nomeadamente a área do Douro
Vinhateiro e o Vale do Távora;

-

Aglomerados e povoações com valor urbanístico e paisagístico;

-

Património

cultural

de

grande

valor

arqueológico

e

arquitectónico,

nomeadamente a Igreja Românica de São Pedro das Águias e a Citânia de
Longa;
-

Inclusão em rotas regionais de turismo cultural;
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-

Equipamentos de lazer ligados a actividades de ar livre, dos quais referimos o
“Parque de Lazer do Sabroso”, a “Praia Fluvial da Granja do Tedo” e os Trilhos
Pedestres;

-

Condições de alojamento, nas casas de Turismo no Espaço Rural em franca
expansão;

-

Aposta da autarquia na valorização do património e na criação de condições
para o desenvolvimento de turismo cultural, traduzida na divulgação do
património cultural e paisagístico quer em publicações quer no apoio de
acções diversas de carácter lúdico, como são exemplo os percursos
pedestres;

-

A aposta no turismo baseado no espaço rural, permite uma valorização
económica e ambiental dos recursos naturais e culturais, preservando e
reforçando a atractividade paisagística;

-

Existência de espaços com potencial de exploração florestal, sobretudo na
parte sul do concelho;

-

Existência de produtos de valores do Mundo Rural, como o azeite e o vinho
com Denominação de Origem Controlada (DOC) - exemplo dos Vinhos “Douro
e Porto” (VLQPRD; VQPRD – DOC) e dos “Távora – Varosa” (VQPRD- DOC);
o Borrego Terrincho e a Castanha dos Soutos da Lapa - Denominação de
Origem Protegida (DOP) - e a Maçã da Beira Alta - Indicação Geográfica
Protegida (IGP).

-

Realização de investimentos municipais em equipamentos estruturantes para
a melhoria da qualidade de vida da população local.

Debilidades
-

Capacidade

construtiva

muito

reduzida

nalgumas

freguesias

rurais

desfavorecendo a fixação da população jovem;
-

Forte envelhecimento do parque habitacional;

-

Grande número de alojamentos vagos;

-

Envelhecimento da população rural e consequente abandono da actividade
agrícola;

-

Variação populacional negativa no concelho;
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-

Perda de população jovem, particularmente, população activa, verificando-se
uma percentagem de 35% de população activa no concelho em 2001;

-

A sede de concelho perdeu população entre 1991 e 2001, aumentando apesar
disso a importância relativa no concelho;

-

Pouco dinamismo do sector industrial;

-

Áreas florestais de elevado risco de incêndio;

-

Pouco desenvolvimento do comércio de produtos tradicionais;

-

Inexistência de restauração e similares de qualidade;

-

Carências ao nível das ligações viárias internas e externas sobretudo com a
rede nacional;

-

A concentração do povoamento nos principais pólos leva ao abandono de
lugares e da actividade agrícola, potenciando a degradação do património
rural e o risco de incêndio florestal;

-

Expansão rápida de núcleos espécies infestantes, nomeadamente de de
mimosas e eucaliptos, para além da supressão das galerias ripícolas
(corredores ribeirinhos), sobretudo nas áreas pressionadas pela vitivinicultura;

-

Tendência para a descaracterização arquitectónica de algumas povoações
rurais e aglomerados, verificando-se também alguma tendência para a
dispersão no povoamento e falta de qualidade nas intervenções de
recuperação dos edifícios de arquitectura popular das aldeias.

A proposta de ordenamento do território concelhio realizada no âmbito da elaboração
da revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço foi orientada para combater as
debilidades apresentadas e todas as que foram surgindo no decorrer dos trabalhos e
ainda para valorizar as potencialidades referidas.
Assim, de acordo com os objectivos expressos pelo executivo, tivemos especial
atenção às necessidades da população residente não perdendo de vista os objectivos
em assegurar um desenvolvimento sustentável do território municipal, nem a criação
de condições para o desenvolvimento endógeno que aposte no turismo cultural e que
crie condições e melhorias na qualidade de vida da população do concelho.
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CAPÍTULO 2 – DEFINIÇÃO DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
Introdução
A elaboração da revisão do Plano Director de Tabuaço foi efectuada sobre a cartografia
oficial que seguidamente se identifica à escala 1/25.000, constituindo assim, a cartografia
de referência.
No que se refere aos limites administrativos, foi utilizada a informação que consta da
Carta Administrativa Oficial de Portugal, na sua versão 6, uma vez que os limites
administrativos das Freguesias do Município não sofreram alterações da CAOP V6.0
para a CAOP 2012 e a CAOP V6.0 encontrava-se no mesmo sistema de coordenadas
que a cartografia utilizada – Datum 73.
Informação sobre a cartografia de referência:
Entidade proprietária e produtora e data de edição: IGeoE, 1996 com actualização de
2008
Série cartográfica oficial: Série M888
Folhas: 127; 128; 138; 139; 149
Sistema de referência e projecção cartográfica: Hayford. Datum 73
Exactidão posicional inferior a 5 m
Exactidão temática de 90%
Precisão posicional nominal de saída gráfica menor ou igual a 5 m
Escala: 1/25.000.
2.1 – O Espaço Urbano no PDM e o Solo Urbano na actual revisão
A definição do Modelo de Organização Espacial para o território de Tabuaço define-se a
partir do modelo existente, ou seja, tem por base as características urbanas dos
aglomerados existentes que se resume num tipo de povoamento concentrado,
normalmente com a existência de um só lugar por freguesia, tendo como objectivo
principal a compactação desses mesmos aglomerados existentes e reforçando assim a
massa critica existente e potenciando os equipamentos de utilização colectiva e as infraestruturas existentes.
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O quadro seguinte sistematiza a informação relativa à quantificação do Espaço Urbano
previsto no PDM em vigor e a quantificação do Solo Urbano proposto na revisão do PDM.
Por forma, a estabelecer a comparação entre ambas, inclui-se também a quantificação da
variação entre ambas.
Tabela 6 – Espaço Urbano e Solo Urbano
Área urbana 24 (ha)

Lugares das Freguesias
Em vigor

Proposta

Variação (%)

ADORIGO
ARCOS
BARCOS
CHAVÃES

22,7
14,5
32,8
32,5

23,7
22,5
44,7
30,3

4,4
55,2
36,3
-6,8

DESEJOSA
GRANJA DO TEDO
GRANJINHA
LONGA

14,0
10,5
4,0
21,6

12,5
18,3
5,3
26,9

-10,7
74,3
32,5
24,5

PARADELA
PEREIRO
PINHEIROS
SANTA LEOCÁDIA
SENDIM

11,0
13,7
14,2
6,3
76,7

12,0
16,6
12,0
7,5
77,8

9,1
21,2
-15,5
19,0
1,4

TABUAÇO
TÁVORA
VALE DE FIGUEIRA

105,7
24,2
8,9

92,9
31,5
9,3

-12,1
30,2
4,5

24,5

25,9

5,7

437,7

469,7

7,3

VALENÇA DO DOURO
CONCELHO

Na tabela anterior, que resume as variações do espaço urbano nas freguesias do
concelho de Tabuaço, pode-se verificar que o Espaço Urbano actual (PDM em vigor)
corresponde a 437,7 hectares, o que representa sensivelmente 3,3% do total da área
do território concelhio, enquanto a área urbana proposta totaliza 469,7 ha.
Ou seja, esses dois valores permitem verificar uma variação dos perímetros urbanos
de aproximadamente 7,3 % para a totalidades dos aglomerados do concelho, apesar
de os perímetros urbanos das freguesias apresentarem variações díspares, incluindo
reduções de áreas. Este aumento aparente deve-se ao facto de serem contabilizadas
no Solo Urbano, as áreas de Uso Especial, tais como equipamentos, turismo, os
Espaços verdes existentes e propostos e ainda as áreas destinadas às actividades
económicas.

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço

46

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

De acordo com a ficha estatística do PDM agora em revisão, o Solo Urbano totaliza
514 hectares, o que representa sensivelmente 3,8% do total da área do território
concelhio.
Figura 4 - Perímetros Urbanos PDM 1995 e Proposta Actual

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cartográficos

24 A área aqui identificada como “Área Urbana”, não inclui no seu somatório os “Espaços de Actividades Económicas”.
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As maiores variações positivas de área urbana ocorreram em Granja do Tedo com
74,2%, devido sobretudo à grande área de equipamentos de recreio e lazer criados
junto ao Rio e que muito valorização o local, Távora com 30,3 %, Arcos com 59,3 %,
devido sobretudo ao povoamento mais disperso e Barcos com 36,2 %, devido à
expansão do espaço de actividades económicas enquanto as maiores variações
negativas de áreas urbanas verificaram-se na freguesia de Tabuaço com -12,1%,
como se pode verificar na figura 4 e 5.
A variação verificada, deve-se também em parte, ao facto de três aglomerados que
pertencem respectivamente às freguesias de Pinheiros (Carrazedo) e Sendim
(Bouções e Cabriz), terem sido reclassificados como Aglomerados Rurais e por essa
via integrarem o Solo Rural.
Figura 5 - Extracto do Perímetro Urbano da Vila de Tabuaço – PDM 1995 e Proposto

Fonte: Elaboração própria a partir de dados cartográficos

Este alargamento dos perímetros urbanos observado na Figura 4 que, numa análise
mais superficial, poderia contrariar os objectivos de sustentabilidade definidos para o
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concelho de Tabuaço, tornou-se uma necessidade para colmatar e estruturar a malha
urbana, tendo em conta a edificação existente, que resultou do anterior modelo
territorial que permitia a edificação habitacional em quase todas as categorias de
espaço, tendo apenas como condição a dimensão da parcela e que permitiu o
aumento da dispersão urbanística, principalmente ao longo da rede viária, uma vez
que esta se encontra dotadas com as infra-estruturas básicas.
2.2 – Estratégia da Revisão do Plano Director Municipal
2.2.1 – Pressupostos de Ordenamento
A estratégia da revisão do PDM de Tabuaço, realizada com base nos objectivos
definidos pela autarquia, na legislação em vigor, nas conclusões efectuadas no
Relatório de Caracterização e Diagnóstico, na estratégia ao longo da sua revisão e
ainda nas propostas efectuadas em diversos instrumentos de ordem superior em vigor,
consubstancia-se nos seguintes pressupostos:
-

Definição do modelo de desenvolvimento urbano do território municipal, através
da nuclearização do sistema urbano;

-

Valorização dos Recursos Naturais e Paisagísticos do território municipal,
como potencial turístico e de melhoria da qualidade de vida local;

-

Promoção do solo rural através da adequação das suas aptidões naturais às
actividades económicas mais adequadas;

-

Adequação das propostas de desenvolvimento do solo urbano;

-

Definição das áreas de solo de urbanização programada, visando um
adequado planeamento territorial urbano e o desenvolvimento das actividades
económicas;

-

Adequação do PDM ao novo enquadramento jurídico dos instrumentos de
gestão territorial.

Efectivamente, pretende-se, assim ordenar o território concelhio, tendo em conta as
características da paisagem e da estrutura de povoamento típico da região Duriense e
mais especificamente na sub-região em que o Município de Tabuaço se integra.
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A revisão do PDM de Tabuaço elaborada de acordo com o Decreto-Lei nº 380/99, de
22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de
Fevereiro, atendendo à regulamentação efectuada pelos Decretos Regulamentares
nºs, 9, 10 e 11/2009, de 29 de Maio, tem como objectivos gerais, estabelecer o modelo
de organização espacial do território municipal a partir da classificação e da
qualificação do solo, estabelecendo a estratégia de desenvolvimento territorial, a
política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas
urbanas, integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão
territorial de âmbito nacional e regional, definidas no quadro de referência estratégico
elaborado no ponto anterior.
Recentemente publicados, os Decretos – Regulamentares nº 9, 10 e 11/2009, de 29
de Maio, introduzem alterações ao nível dos conceitos, da cartografia e das categorias
de espaços previstas nas fases anteriores da revisão do PDM. Na versão revista e
apresentada, designada como Versão Final, foi efectuada uma reclassificação das
categorias relativas ao Solo Rural e ao Solo Urbano, tendo, por esse motivo, sido
efectuada ao nível da situação existente uma actualização dos usos do solo que
possibilitou essa reclassificação de acordo com os novos conceitos.
2.2.2 – Condições Naturais de Ocupação do Território
Na sequência dos aspetos referidos pela Administração Regional de Saúde do Norte,
na ata da conferência, consideramos importante referir que a proposta de
ordenamento realizada teve em consideração os determinantes em saúde,
nomeadamente ao nível do ambiente físico, dos estilos d evida e das condições de
vida. De facto, apesar da obrigatoriedade da realização da Avaliação Ambiental dos
Planos, a equipa ao realizar a primeira fase de caracterização e diagnóstico tem
sempre como objectivo o conhecimento do território de uma forma abrangente,
holística, no sentido de puder internalizar as questões ambientais nas suas opções de
ordenamento do território.
Por esse motivo, a avaliação referida do ambiente físico, teve como pressuposto a
apreciação das condições do meio (natural e edificado) a que a população está
exposta, assim como a identificação dos aspetos críticos para o conforto e saúde da
população. Resultando dessa apreciação que ao nível do ambiente físico:
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- A criação de novas áreas urbanas e a expansão das existentes corresponde a areas
com boas condições micro-climáticas propícias à ocupação humana, à promoção das
saúde e bem-estar das populações;
- Foi tida em consideração quern a delimitação quern a regulamentação das classes e
categorias de Espaço as areas de risco potencial, tais como nas áreas de sistemas
mais sensíveis da REN, da RAN e de Floresta de Produção, ou outras áreas de
riscos naturais ou tecnológicos;
- Foram propostas ocupações do solo que respeitam o ciclo da água e permitem uma
adequada utilização e gestão dos recursos hídricos que minimizem os problemas de
saúde pública;
Ao nível do desenvolvimento de estilos de vida saudáveis:
- No que se refere às medidas que atendam às necessidades dos grupos mais
vulneráveis, nomeadamente ao nível da rede de equipamentos de utilização
colectiva, o PDM prevê a realização, no Programa de Execução, do Plano Local de
Promoção da Acessibilidade;
- Por seu lado, as propostas efetuadas que conduzem ou facilitem a adoção de estilos
de vida saudáveis, dizem respeito à necessária compactação dos agolmerados
urbanos existentes, contrariando a sua dispersão que, do ponto de vista, do acesso
aos equipamentos e áreas centrais contraria as boas práticas.
Ao nível da avaliação das condições de vida:
-

São

propostas

intervenções

integradas

em

áreas

urbanas

consolidadas,

nomeadamente nas UOPG, equacionando efectivamente as intervenções que de
uma forma geral contribuam para a promoção da saúde nas áreas residenciais;
- Ao nível do articulado do regulamento são estabelecidas normas que garantem o
princípio da compatibilidade de usos, por forma a evitar situações geradoras de
incomodidade, insalubridade e/ou insegurança.
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2.2.3 – Classificação e Qualificação do Solo
O ordenamento territorial proposto na Planta de Ordenamento é efectuado segundo o
regime de uso do solo, através da classificação e da qualificação do solo.
Efectivamente, sendo numa primeira fase classificado o solo em rural e urbano,
definiram-se posteriormente, de acordo com o conhecimento adquirido pelas diversas
valências que integram a presente revisão, a sua qualificação nas seguintes
categorias e sub-categorias de espaço considerando os usos dominantes do solo.

SOLO URBANO
O sistema urbano proposto assenta na estruturação em torno de modelo de rede
urbana apoiada nas dinâmicas positivas existentes, procurando corrigir situações mais
desfavoráveis à população e propõe um desenvolvimento funcional que se estrutura
nas sedes de freguesia nucleares que estruturam o tecido urbano envolvente.
Assim, o modelo espacial do território municipal (Sistema Urbano) conservando a
especificidade da estrutura de povoamento, ou seja o carácter predominantemente
aglomerado das diversas estruturas urbanas que coexistem no território.
Optámos por um modelo de evolução previsível da ocupação humana e da
organização de redes e sistemas urbanos – definição do solo urbanizado e do solo
urbanizável - com parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade
ambiental.
Desta forma, a expressão territorial – espacial – da estratégia de desenvolvimento
local, desenvolve-se a partir do conceito de rede e de hierarquia, ou seja, pretende-se
desenvolver uma rede (estrutura) de núcleos urbanos hierarquizados entre si de
acordo com as suas aptidões físicas, ocupação populacional e dinâmicas urbanísticas
existentes (década de 90) e previsíveis tendo em conta a análise global efectuada.
Sendo essencial para o efeito que para além da capacidade construtiva, seja
acautelado a estrutura e organização do meio urbano dos aglomerados.
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Considera-se, para o efeito, o sistema urbano desenvolvido, ao nível das freguesias de
acordo com a seguinte hierarquia:
Nível 1 - Tabuaço;
Nível 2 – Valença do Douro e Sendim
Nível 3 – Barcos, Granja do Tedo, Longa, Távora:
Nível 4 – Adorigo, Chavães, Pinheiros, Stª Leocádia, Arcos, Desejosa, Paradela,
Pereiro, Granjinha e Vale Figueira.

Figura 6 - Hieraquia do Sistema Urbano

Sendo o modelo definido, a base da gestão programada do território municipal – a
nível de planeamento territorial, da dotação de equipamentos, serviços e áreas de
actividades económicas, importa criar:
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-

Uma rede de serviços ligados aos equipamentos de utilização colectiva que
satisfaça as carências actuais da população nas diversas freguesias, através da
utilização de espaços/edifícios existentes e que se encontram devolutos e que
podem

contribuir

para

a

melhoria

da

vida

quotidiana

das

populações,

nomeadamente de índole social, sobretudo agregados às freguesias em que se
prevê a localização dos Centros Escolares: Tabuaço, Valença do Douro e Sendim,
e que constituem os núcleos urbanos agregadores das freguesias envolventes;
-

Criação de uma rede de espaços de actividades económicas, de serviços e
armazenagem

–

Barcos,

Sendim

e

Chavães.

Esta

última

servirá

complementarmente as freguesias do planalto, eventualmente com serviços do
tipo “Ninho de Empresas”, para apoio ao empreendedorismo local. A área de
Sendim fará a ligação com o espaço existente em Barcos e complementará a
expansão da actividade económica do concelho.
O reforço do perímetro das aldeias com tendência para a dispersão - uma vez que o nº
de famílias e o nº de edifícios aumentou ligeiramente e se regista uma efectiva procura
de terrenos - através da sua colmatação e inserção no solo rural, na categoria de
aglomerados rurais, nomeadamente os Lugares de Carrazedo, Bouções e Cabriz.
A Programação de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), de
acordo com as características do território e das suas necessidades. Para o efeito,
considerou-se que as áreas urbanas a seguir descriminadas deverão ser alvo de
desenvolvimento urbano equacionado de forma conjunta:
- Tabuaço, Valença do Douro, Granja do Tedo, Balsa e Cabriz.
Solo Urbanizado

O Solo urbanizado corresponde ao solo que se encontra dotado de infra-estruturas e é
servido por equipamentos de utilização coletiva e, compreende as categorias de
Espaços Centrais, Espaços Residenciais, Espaços de Uso Especial, Espaços de
Actividades Económicas e os Espaços Verdes de Utilização Colectiva existentes, que
se caracterizam pelas seguintes características:
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Espaços Centrais
Os espaços centrais correspondem a áreas que desempenham funções de
centralidade para a Vila de Tabuaço, onde coexistem a concentração de actividades
terciárias e funções residenciais, onde se admitem ainda os usos industriais, de
armazenagem ou outros, desde que compatíveis com as funções principais do local.
Os espaços centrais integram duas sub-categorias, em função da tipologia dos
edifícios e das densidades existentes e previstas:
a) Espaço Central de Nível 1 - corresponde à área central consolidada da Vila de
Tabuaço, onde se concentram as actividades terciárias e funções residenciais e
as tipologias habitacionais colectivas.
b) Espaço Central de Nível 2 – corresponde à área consolidada e a consolidar da
Vila de Tabuaço, onde o uso dominante é residencial e se desenvolvem as
tipologias habitacionais unifamiliares em banda, geminadas ou isoladas,
podendo coexistir outros usos, desde que compatíveis com a utilização
dominante.
Espaços Residenciais
Os espaços residenciais correspondem a áreas que se destinam preferencialmente a
funções residenciais, onde se permitem ainda outros usos desde que compatíveis com
a função residencial.
Os espaços residenciais integram duas sub-categorias, em função da tipologia dos
edifícios e das densidades admissíveis:
a) Espaço Residencial de Nível 1 - corresponde ao núcleo central e consolidado
dos aglomerados urbanos de Arcos, Barcos, Granjinha, Granja do Tedo, Longa,
Stª Leocádia, caracterizando-se por apresentarem uma densidade alta;
b) Espaço Residencial de Nível 2 – correspondem a áreas consolidadas ou a
consolidar que se destinam preferencialmente a funções residenciais, podendo
coexistir outros usos, desde que compatíveis com a função residencial,
caracterizando-se

por

apresentarem

baixa

densidade

e

tipologias

dominantemente de moradia unifamiliar.
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Espaços de Uso Especial
Os espaços de uso especial correspondem a áreas onde se localizam equipamentos
de utilização colectiva e infra-estruturas estruturantes e ainda áreas de Turismo e
equipamentos de recreio e lazer.

Espaços de Actividades Económicas
Dizem respeito às áreas que se destinam preferencialmente à ocupação e
desenvolvimento de actividades económicas, podem estabelecer-se ainda actividades
de apoio às actividades económicas, tais como infra-estruturas e equipamentos de
utilização colectiva.
Espaços Verdes de Utilização Colectiva
Os espaços verdes são áreas com funções de equilíbrio ecológico e de
desenvolvimento de actividades ao ar livre de recreio e lazer, desporto, cultura que
integram a Estrutura Ecológica Municipal e correspondem aos jardins públicos
existentes no solo urbano, os Parques Urbanos e os Espaços Verdes de Protecção e
Enquadramento.
SOLO URBANIZÁVEL
O Solo Urbanizável diz respeito ao solo que, sendo solo classificado como urbano pelo
presente plano Director Municipal, ainda não se encontra urbanizado, prevendo-se as
seguintes categorias:
Espaços Residenciais
Os espaços residenciais de expansão caracterizam-se por poderem vir a adquirir as
características de espaços residenciais consolidados. Integram as seguintes subcategorias, em função da tipologia dos edifícios e das densidades admissíveis:
a) Espaço Residencial de Tipo 1 - corresponde a áreas onde o uso dominante
deverá ser residencial, desenvolvendo-se quer em tipologias colectivas quer em
tipologias unifamiliares em banda, geminadas ou isoladas, podendo coexistir
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outros usos, desde que compatíveis com a utilização dominante, sendo a sua
densidade alta;
b) Espaço Residencial de Tipo 2 – corresponde a áreas onde o uso dominante
deverá ser residencial, desenvolvendo-se em tipologias unifamiliares em banda,
geminadas ou isoladas, podendo coexistir outros usos, desde que compatíveis
com a utilização dominante, sendo a sua densidade média;
c) Espaço Residencial de Tipo 3 – corresponde a áreas onde o uso dominante
deverá ser residencial, desenvolvendo-se em tipologias unifamiliares em banda,
geminadas ou isoladas, podendo coexistir outros usos, desde que compatíveis
com a utilização dominante, sendo a sua densidade baixa.

Espaços de Actividades Económicas
Correspondem às áreas de expansão para o desenvolvimento de actividades
económicas, podem estabelecer-se ainda actividades complementares e de apoio às
actividades económicas, tais como infra-estruturas, equipamentos de utilização
colectiva e espaços verdes, correspondendo às UOPG 3 – Plano de Pormenor da
Área de Actividades Económicas de Barcos e às UOPG 7 – Plano de Pormenor da
Área de Actividades Económicas de Sendim e UOPG8 – Plano de Pormenor da Área
de Actividades Económicas do Planalto.
Espaços de Uso Especial
Correspondem a áreas onde se prevê a localização de investimentos em Turismo e/ou
equipamentos de recreio e lazer com funções complementares.
Espaços Verdes de Utilização Colectiva
Correspondem aos jardins públicos a implementar no solo urbano, os Parques
Urbanos e os Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento.
UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO (UOPG)

Para as unidades operativas de planeamento e gestão identificadas na Planta de
Ordenamento, definimos os seguintes conteúdos programáticos:
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a) UOPG 1 – O Plano de Urbanização da Vila de Tabuaço, tem como objectivos a
estruturação, consolidação e expansão da malha urbana da sede do Concelho,
integrando as morfotipologias habitacionais, as áreas comerciais e de serviços, a
definição da rede viária local e o dimensionamento dos equipamentos de utilização
colectiva necessários à qualidade de vida da população.
b) UOPG2 – O Plano de Urbanização de Valença do Douro, tem como objectivos a
consolidação e reforço da centralidade do aglomerado, através da criação de regras e
incentivos à reabilitação e à recuperação do núcleo urbano, procurando diminuir a
degradação e a descaracterização do tecido urbano e respectivos espaços urbanos.
Considera-se igualmente determinante a promoção de acções que contribuam para a
dinamização social, cultural e fruição para fins turísticos.
c) UOPG3 – O Plano de Pormenor da Área de Actividades Económicas de
Barcos, deve definir a ocupação das novas actividades económicas, funções
complementares e respectivas infra-estruturas, preservando os recursos hídricos e
paisagísticos.
d) UOPG4 – O Plano de Pormenor de Salvaguarda de Granja do Tedo, tem como
objectivos a consolidação e estruturação da malha urbana do aglomerado,
salvaguardando a estrutura do edificado e respectivos espaços urbanos, a
identificação das situações eventuais de correcção de dissonâncias formais e propor
acções de requalificação do edificado visando a sua utilização residencial, a promoção
do aglomerado como potencial de utilização para fins turísticos, através da dotação de
alojamento em turismo em espaço rural, potenciando os equipamento de utilização
colectiva, assim como as rotas de percursos pedonais e os valores arqueológicos
existentes, a valorização de áreas que integram a Estrutura Ecológica Municipal.
e) UOPG5 – O Plano de Pormenor da Balsa, prevê a consolidação a malha urbana e
conservação do conjunto edificado, através da definição de regras para a
reconstrução, ampliação e construção de novas edificações destinadas a habitação,
comércio e serviços e a programação de acções que visam intervenções de melhoria
do espaço urbano, que crime percursos de ligação entre o meio urbano e o rural,
tirando partido da paisagem do ADV.
f) UOPG6 – O Plano de Pormenor de Salvaguarda de Cabriz, tem como objectivos
a requalificação e reconstrução do aglomerado, através das estruturas edificadas e
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urbanas existentes, a definição de programas de acção que visem a utilização do
edificado e do espaço urbano, para dinamização recreativa e turística, a promoção do
potencial de utilização para fins turísticos, através da dotação de alojamento em
turismo em espaço rural, de equipamentos de utilização colectiva de cariz ambiental e
cultural, potenciando o interesse geológico, arquitectónico e arqueológico da
envolvente próxima, a criação de percurso pedonais que estabeleçam a ligação entre
o meio urbano e os recursos envolventes.
g) UOPG7 – O Plano de Pormenor da Área de Actividades Económicas de
Sendim, prevê a definição da ocupação das novas actividades económicas, funções
complementares e respectivas infra-estruturas, preservando os recursos hídricos e
paisagísticos, a definição de parâmetros de ocupação, uso e transformação dos lotes
definidos, a sua programação poderá prever a intervenção em fases de execução
distintas.
h) UOPG8 – O Plano de Pormenor da Área de Actividades Económicas do
Planalto, prevê a definição da ocupação das novas actividades económicas, funções
complementares e respectivas infra-estruturas, preservando os recursos hídricos e
paisagísticos, a definição de parâmetros de ocupação, uso e transformação dos lotes
definidos, a sua programação poderá prever a intervenção em fases de execução
distintas.
i) UOPG9 – O Plano de Pormenor da Quinta do Hospital, a intervenção destina-se a
reestruturar a globalidade da area de intervenção, dominantemente habitacional,
visando a sua adequação aos parâmetros urbanísticos que forem aí definidos,
nomeadamente através da criação de regras e incentivos à reabilitação e à
recuperação urbanada área, procurando diminuir a degradação e descaracterização
do edificado e respectivos espaços envolventes, assim como a qualificação da rede
viária e do estacionamento.
SOLO RURAL
O objectivo principal da proposta apresentada pretende ordenar as áreas com aptidão
agrícola e florestal de forma a preservar essas áreas e ao mesmo tempo conciliar as
aptidões existentes no território com o estabelecimento de actividades humanas
necessárias ao desenvolvimento local das populações.
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Por esse motivo, o trabalho de definição das diferentes categorias e sub-categorias
que integram o solo rural, teve como referência os usos do solo identificados, as subregiões homogéneas definidas no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro
e as recomendações referidas no Plano Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro, no
sentido de melhor adequar as aptidões naturais do território às ocupações e
actividades previstas para cada categoria e sub-categoria de espaço.
Para a definição do Espaço Florestal, e no que se refere ao PROF-Douro, foi
determinante a seguinte informação:
Cada uma das Sub-regiões apresenta uma hierarquia de prioridade funcional, tendo
sido atribuído as 3 primeiras prioridades de acordo com a capacidade evidenciada, por
cada sub-região, em concretizar os objectivos estabelecidos para cada função.
Figura 7 - Sub-Regiões Homogéneas do PROF do Douro em Tabuaço
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Tabela 7 - Hierarquia das prioridades por sub-região homogénea
PROF do Douro
Sub-Região
Homogénea

Douro

Beira Douro

1ª Prioridade

2ª Prioridade

Recreio, enquadramento e estética
da paisagem

Silvopastorícia,
Caça e Pesca nas
águas interiores

Protecção

Elevado potencial
cinegético e aptidão
para a pesca ao
longo do Rio Douro e
seus afluentes

Protecção contra o
elevado
risco
de
erosão das vertentes
do Rio Douro, bem
como, o elevado
índice de
susceptibilidade à
desertificação de
alguns solos

Protecção

Produção

Conservação dos
habitats, de espécies
de fauna e flora e de
Geomonumentos

O elevado risco de erosão das
vertentes dos principais vales
dos afluentes do Rio Douro, bem
como, a ausência de vegetação em
vastas áreas
florestais

Sub-região com
elevado potencial
para produção de
produtos
lenhosos
(castanheiro,
carvalhos e pinheiro
bravo) e não lenhoso
(cogumelos, mel e
castanha)

Presença de habitats,
de flora e fauna com
elevado valor de
Conservação

Funcionalidade
conferida pela forte incidência
turística proporcionada pelo Rio
Douro e pelo Douro
Vinhateiro Património Mundial, onde
a floresta desempenha um papel
importante no
sentido em que permite criar um
mosaico paisagístico diversificado,
com benefício
evidente para as actividades de
recreio e paisagem

3ª Prioridade

De referir que na sub-região homogénea Douro (do PROF-Douro), a par dos Espaços
Naturais identificados no PIOT-ADV, coexiste a vinha incluída na Região Demarcada
do Douro.
A conjugação dos valores naturais em presença, identificados e classificados ao nível
do PIOT-ADV, a existência da vinha cruzada com a classificação do PROF Douro nas
sub-regiões de características bem definidas, determinaram, ao nível do PDM o
estabelecimento das seguintes categorias e sub-categorias do Solo Rural:
Aglomerados Rurais
Os aglomerados rurais correspondem a estruturas com funções residenciais e de
apoio a actividades localizadas em solo rural e constituem-se como espaços
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articulados entre as funções residenciais e de desenvolvimento rural, sendo objecto de
requalificação em que se pretende conter o seu perímetro, colmatando o seu interior.
Espaço Agrícola
Integram-se, nesta categoria, os solos que possuem aptidão actual ou potencial para a
prática da actividade agrícola, compreendendo as áreas que integram a Reserva
Agrícola Nacional (RAN) e as áreas marginais ou complementares à RAN e que
possuem características adequadas à actividade agrícola.
Espaço Florestal de Produção
Os espaços florestais de produção são espaços de uso e aptidão florestal, onde
prevalece a função de produção de produtos lenhosos e não lenhosos. Esta categoria
de espaço também tem a função de protecção do solo e da rede hidrográfica nas
áreas em que coincide com a Reserva Ecológica Nacional.
No que diz respeito ao solo rural de referir, ainda, que de acordo com o estabelecido
no Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de
14 de Janeiro, nomeadamente o previsto no nº 5 do artigo 10º, que se refere ao
planeamento municipal de defesa da floresta contra incêndios, “a cartografia da rede
regional de defesa da floresta contra incêndios e de risco de incêndio, constante dos
PMDFCI, deve ser delimitada e regulamentada nos respectivos planos municipais de
ordenamento do território”. O referido decreto define também os condicionalismos à
edificação, através dos nºs 1, 2 e 3 do artigo 16º. Estes aspectos foram também tidos
em consideração na presente proposta, apresentando-se em anexo à Planta de
Condicionantes, a respectiva Carta de Perigosidade que espacializa as áreas de
perigosidade de incêndio alta e muito alta.
Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal
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, integrando igualmente sistemas da
REN.
Espaço Natural
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O espaço natural é constituído por habitats naturais com uma composição quer
florística quer faunística de elevado valor ecológico, sendo composto principalmente
por matos mediterrânicos e corredores ribeirinhos que integram fundamentalmente a
área geográfica abrangida pelo PIOT do Alto Douro Vinhateiro (ADV).
Espaço Cultural
Integram o espaço cultural, as áreas constituídas pelo património arquitectónico,
arqueológico e paisagístico nas quais ocorrem valores a proteger, conservar e
valorizar, deverão ser alvo de medidas de protecção e promoção.
Classificámos como Valor Arqueológico, as áreas onde foram identificados e
delimitados os vestígios, com base em intervenções arqueológicas, prospecções,
achados ou outros métodos de pesquisa. Correspondem aos sítios arqueológicos
registados na Base de Dados da Arqueologia Nacional. Estes sítios encontram-se
espacializados na Planta de Ordenamento e integra o Regulamento do PDM uma lista
anexa com a sua identificação, seguindo aqui essa listagem:
Tabela 8 - Listagem dos Valores Arqueológicos identificados na Planta de Ordenamento
Nº

Tipo

Freguesia

Nome/Sitio

1

Necrópole

Adorigo

Adorigo

2

Lagar

Arcos

Lagar da Serra

3

Arte Rupestre

Arcos

Pedra das Cruzes

4

Via

Arcos

Troço de Via (Arcos/Nagosa)

5

Sarcófago

Arcos

Arcos

6

Povoado Fortificado

Barcos

Sabroso

7

Sepultura

Barcos

Sabroso

8

Lage Sepulcral

Barcos

Igreja Sr. do Sabroso

9

Lagar

Barcos

Lagar da Forca

10

Casal Rústico

Barcos

Quinta do Vale da Asna

11

Vestígios Superfície

Barco

Vila Chã

12

Necrópole

Barcos

Igreja Santa Maria do Barroso

13

Casal Rústico

Chavães

Seara

14

Sarcófago

Chavães

Seara

15

Sepultura

Chavães

Seara

16

Dólmen

Desejosa

São Domingos 1

17

Via

Granja do Tedo

Troço de Via (Arcos/Granja do Tedo)

18

Povoado

Granjinha

Porqueira

19

Via

Granjinha

Calçada de Santa Bárbara

20

Sarcófago

Granjinha

São Pedro das Águias

21

Anta

Longa

Longa

22

Povoado

Longa

Grail
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23

Via

Longa

Troço de Via (Longa/Citânia)

24

Povoado Fortificado

Paradela

São Mamede

25

Arte Rupestre

Paradela

Pedra do Cavalo

26

Arte Rupestre

Paradela

Eira do Monte 3

27

Lagar

Paradela

Lampaz

28

Lagar

Paradela

Eira do Monte

29

Arte Rupestre

Pinheiros

Penedo das Pombas/Cabeço das Pombas

30

Villa

Pinheiros

Eirinha do Paço

31

Edifício

Santa Leocádia

Santa Leocádia

32

Villa

Santa Leocádia

Moirão

33

Vestígios Superfície

Santa Leocádia

Ribeira das Mestras

34

Habitat

Santa Leocádia

Santa Leocádia (Escola Primária)

35

Castelo

Sendim

Cabris/Castelos de Cabriz

36

Mamoa

Sendim

Mamoa de Sendim

37

Necrópole

Sendim

Sendim

38

Vicus

Sendim

Fontelo

39

Villa

Sendim

Vale da Igreja

40

Povoado

Sendim

Monte Verde

41

Arte Rupestre

Sendim

Eira do Monte 1

42

Casal Rústico

Sendim

Eira do Monte 2

43

Povoado

Sendim

Quinta dos Pinheiros

44

Povoado

Sendim

Cabeço de São João

45

Indeterminado

Sendim

Altar de São João

46

Villa

Sendim

Pala

47

Casal Rústico

Sendim

Estercada Velha

48

Casal Rústico

Sendim

Senhora do Bom Despacho

49

Via

Sendim

Troço de Via (Sendim/Vale de Vila)

50

Lagar

Sendim

Lagar do Fontelo

51

Lagar

Sendim

Quinta de São Martinho

52

Lagar

Sendim

Vale de Vila

53

Lagar

Sendim

Lagar dos Arames

54

Necrópole

Sendim

Baganhos

55

Necrópole

Sendim

Vale de Vila

56

Sepultura

Sendim

Quinta de São Martinho

57

Povoado Fortificado

Tabuaço

São Vicente

58

Arte Rupestre

Tabuaço

Gravuras do Calvário

59

Via

Tabuaço

Troço de Via (Tabuaço/Távora)

60

Via

Tabuaço

Troço de Via (Tabuaço/Alto da Escrita)

61

Via

Tabuaço

Troço de Via (Tabuaço/Chavães)

62

Povoado Fortificado

Távora

Galfão/Senhora do Galfão

63

Abrigo

Távora

Penedo da Fonte da Freira

64

Necrópole

Távora

Passa Fria

65

Lage Sepulcral

Távora

Távora

66

Menir

Vale de Figueira

Alto da Escrita

67

Escultura

Vale de Figueira

Cabeça de Guerreiro de Vale de Figueira

68

Lagar

Vale de Figueira

Lagar do Negrio

69

Povoado Fortificado

Barcos

Sabroso

70

Via

Barcos

Troço de Via

71

Arte Rupestre

Vale Figueira

Alto da Escrita
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72

Arte Rupestre

Tabuaço

Fradinho

73

Via

Chavães

Troço de Via

74

Arte Rupestre

Longa

Alto da Poupa

75

Menir

Longa

Alto da Poupa

76

Ponte

Granja do Tedo

Granja do Tedo

77

Mancha de Ocupação

Paradela

Alto do Covo

78

Mamoa

Sendim

Calvario

Classificámos como Edificação de Interesse Cultural, os imóveis que pelo seu
interesse histórico, arquitectónico ou urbanístico são alvo de medidas de protecção e
valorização. Estes imóveis não se encontram espacializados na Planta de
Ordenamento, uma vez que a sua pequena dimensão não se adequa à escala de
elaboração do PDM, optámos, por esse motivo por integrar em anexo ao Regulamento
uma listagem com a identificação de cada imóvel com a respectiva localização
geográfica. Acresce que estes imóveis se encontram identificados na Planta de
Património Cultural, seguindo aqui essa identificação:
Tabela 9 - Listagem das Edificações de Interesse Cultural
Freguesia

Barcos

Desejosa

Granja do Tedo

Granjinha
Longa

Designação da edificação
Antigos Paços do Concelho e Tribunal
Antiga Casa da Câmara
Antiga Cadeia de Barcos
Solar dos Cunhas
Solar dos Magalhães Coutinho
Quinta de Paradela
Quinta do Cerro
Casa da Roda
Capela de Santa Bárbara
Igreja Matriz da Granja do Tedo
Ponte do Rio Tedo
Solar Oliveira Rebelo e Capela de Nossa Senhora das Mercês
Solar dos Lucenas e Mergulhões/Palacete do Visconde da Granja do Tedo
Palacete seiscentista no sítio da Eira
Casa de Maria Coroada/Casa dos “Santos Custódios”
Casa seiscentista/setecentista na Carreira de Santo António
Casa seiscentista/setecentista na Rua Abel Barradas
Casa seiscentista/setecentista na Rua da Fonte
Casa seiscentista/setecentista na Rua de Maria Coroada
Conjunto de Casas seiscentista e setecentista no Largo do Rossio
Conjunto de Casas quinhentistas/seiscentista no Largo da Praça, Lugar do Povo de Cima
Quinta do Belo Jardim
Quinta da Cruz
Igreja Matriz de Longa / Igreja de São Pelágio
Capela de Nossa Senhora da Saúde/Santuário da Senhora da Saúde e Capelinha da
Senhora da Guia
Capela de Santo António
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Pinheiros

Sendim

Tabuaço

Távora
Valença do
Douro

Capela de Santo Isidoro / Capela de Santo Isidro
Capela de São Miguel
Capela de São Sebastião
Casa da antiga Câmara de Longa / Casa seiscentista no Largo da Praça
Casa do Abade
Palacete na Rua Boaventura José de Carvalho
Solar dos Ferreira de Seixas / Solar dos Ferreira Cardoso / Solar do Largo do Pateo
Casa dos Leões / Palacete Nunes de Sousa
Casa dos Pimentas/Palacete na Rua de São Miguel
Casa Oitocentista na Rua Boaventura José de Carvalho
Casa Oitocentista na Rua Direita
Casa quinhentista da Rua do Outeiro
Casa seiscentista / setecentista na Rua José Antunes Figueira
Chalet Oitocentista no Largo da Praça
Casa seiscentista na Rua da Igreja – Carrazedo
Quinta da Moita, Carrazedo
Solar dos Gouveias Couraças, Lugar do Paço
Solar dos Guedes
Solar em Guedieiros
Paço do Bispo, Lugar do Paço
Paço dos Távoras
Casa brasonada dos Castilhos
Casa brasonada dos Mendoças
Casa brasonada dos Monteiros
Casa brasonada dos Regos
Casa brasonada dos Soeiros
Casa de Átrio, Lugar de Paço
Conjunto de Arquitectura vernácula junto à Senhora da Boa Morte, em Cabriz
Quinta do Jardim/Quinta do Bom Jardim, Lugar de Aldeia
Ponte da Mua
Casa Macedo Pinto e dependências Agrícolas
Casa nobre do Morgado do Fontão Seco/Casa do Brasão
Casa nobre do Fundo de Vila
Casa nobre setecentista no Largo do Terreiro
Casa nobre setecentista na Rua Dr. Luís de Freitas/Antigo Lar da Misericórdia
Casa onde nasceu Abel Botelho
Casa e nicho do Senhor da Cruz na Rua da Cruz
Casa seiscentista na Rua da Cruz nºs 1 a 3
Casa seiscentista/setecentista no Largo 5 de Outubro
Casa seiscentista/setecentista na Rua do Arrabalde
Palacete e nicho setecentista na Rua da Cruz, nº 13/Solar das Bem Hajas
Palacete setecentista/oitocentista no Largo 5 de Outubro
Quinta de S. Plácido
Quinta do Paraíso
Quinta da Várzea
Quinta do Passa Frio/Quinta do Passo Frio
Casa setecentista, junto ao Cemitério
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Espaço de Recursos Geológicos
No solo rural prevê-se ainda a categoria de Espaço de Exploração de Recursos
Geológicos, uma vez que existe um potencial grande deste tipo de recursos um pouco
por todo o território municipal, verificando a existência de contratos de prospecção e
pesquisa, de acordo com os elementos fornecidos pelo INETI, para diversas
substâncias e metais, pelo que se espacializaram na Planta de Ordenamento estas
explorações.
No que se refere ao regime de edificabilidade em solo rural previsto no Regulamento,
propomos que as utilizações se restrinjam às necessárias para manter o território
ocupado de acordo com as suas aptidões. Ou seja, a habitação apenas para os
agricultores ou titulares das explorações florestais, para localização de edifícios de
apoio às referidas actividades, de transformação dos produtos respectivos,
equipamentos de utilização colectiva necessários ao desenvolvimento das populações
ou do interesse regional ou nacional, infra-estruturas ou empreendimentos turísticos.
Relativamente aos parâmetros utilizados, utilizámos os parâmetros definidos no PROT
Norte, de forma a uma melhor adequação da gestão a nível regional.
Espaços Comuns ao Solo Urbano e ao Solo Rural
Tal como identificado ao nível do Regulamento, de acordo com o RJIGT e com o
Decreto Regulamentar nº 11/2009, de 29 de Maio, existem ainda funções que, pelas
suas características intrínsecas, integram quer o solo rural quer o solo urbano, e que
não constituem categorias de espaço definas como tal.
No território de Tabuaço identificámos os seguintes:
Estrutura Ecológica Municipal
A estrutura ecológica municipal é constituída pelo conjunto de áreas, valores e
sistemas fundamentais que têm por função contribuir para o equilíbrio ecológico e para
a protecção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e
urbanos.
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No território do Município de Tabuaço, a estrutura ecológica é constituída pelos
sistemas da Reserva Ecológica Nacional, pelas áreas que constituem a Reserva
Agrícola Nacional, pelo Espaço Natural e pelos Espaços Verdes e ainda pelo corredor
ribeirinho do Rio Tedo definido pelo PROF Douro que se encontra espacializado na
Planta de Ordenamento.
Espaços Canais
Os espaços canais correspondem às áreas de solo afectas às infra-estruturas
territoriais e urbanas de desenvolvimento linear existentes e previstas. Na Planta de
Ordenamento delimitámos a Estrada Regional (ER 226 -2) prevista. O traçado
delimitado corresponde ao definido pelas Estradas de Portugal, SA (EP), designado
por “Variante Barcos/Tabuaço”.
Esquema resumo da classificação do solo:

Qualificação
Aglomerados Rurais
Espaço Agrícola
Solo Rural

Espaço Florestal de Produção
Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal
Espaço dos Recursos Geológicos
Estrutura Ecológica Municipal
Espaço Cultural

Classificação

Espaços Canais
Qualificação
Solo Urbanizado
Espaços Centrais
Espaços Residenciais
Espaços de Uso Especial
Solo Urbano

Espaço de Actividades Económicas
Espaços Verdes de Utilização Colectiva
Solo Urbanizável

Espaços Comuns ao Solo Urbano e Rural

Espaço Natural

Espaços Residenciais
Espaço de Actividades Económicas
Espaços de Uso Especial
Espaços Verdes de Utilização Colectiva
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Anexo à Planta de Ordenamento – Planta de Protecções
A Planta de Protecções, espacializa o zonamento acústico acordo com o definido na
Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, nomeadamente no que se refere às
definições estabelecidas para Zonas Sensíveis e Zonas Mistas. A sua espacialização,
efectuada em planta anexa à Planta de Ordenamento, define como zonas sensíveis as
áreas de equipamentos de ensino, de saúde e de equipamentos de utilização colectiva
destinados ao lazer. Como zona mista identificámos todas as áreas integradas no solo
urbano. Estabelecemos ainda o normativo a aplicar no regulamento.
Esta planta agrega ainda a Estrutura Ecológica Municipal (EEM), uma vez que
constitui uma área onde, de acordo com o articulado do regulamento e do regime
próprio dos sistemas que integra, se aplicam protecções. Por um lado, esta agregação
permite uma leitura mais clara da planta de ordenamento e possibilita a leitura
conjunta com o articulado do regulamento.
Informação Complementar
Consta ainda da Planta de Ordenamento, como informação complementar, a rede
primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC), aprovada em 31 de Janeiro de
2011, pela Comissão Distrital de Defesa da Floresta (Governo Civil do Distrito de
Viseu), através da Ata da sexta reunião e alterada, em dois troços, pela Comissão
Municipal de Defesa da Floresta. Esta rede não foi transposta para a Planta de
Condicionantes, contudo, uma vez que a RPFGC prevista se encontra actualmente
delimitada e aprovada no âmbito do Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, inclui-se a mesma na Planta de Ordenamento até Declaração de Utilidade
Pública. Nessa altura, após a constituição da servidão terá a sua inclusão definitiva na
Planta de Condicionantes e será referenciada no regulamento.
A aplicação da proposta aprovada contempla as seguintes condições:


A rede primária é interrompida quando intersectar o solo urbano, aglomerados
rurais e edificação dispersa definidos nos Planos Directores Municipais de
Ordenamento do Territorio;
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Sempre que qualquer entidade representada na Comissão Distrital de Defesa
da Floresta proponha alterações da rede primária, decorrentes dos trabalhos
de validação no terreno, estas alterações só são aceites após aprovação da
Comissão Distrital de Defesa da Floresta;



Após a rede primária estar incorporada no Plano Distrital de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, vai ser transposta para os Planos Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios devendo a sua representação figurar na planta
aprovada.

2.2.4 – Condicionantes ao Uso do Solo
A Planta de Condicionantes espacializa todas as condicionantes legais, servidões
administrativas e restrições de utilidade pública que incidem sobre o território
municipal, e as que não sendo possível representar cartograficamente, também
condicionam os usos do solo municipal. As Servidões Administrativas e as Restrições
de Utilidade Pública que ocorrem no território municipal são as seguintes:
1 - Recursos Hídricos:
a) Leitos e margens das águas dos cursos de água;
b) Zonas inundáveis;
c) Albufeira da Régua.
2 – Recursos Ecológicos:
a) Reserva Ecológica Nacional.
3 – Recursos Agrícolas e florestais:
a) Reserva Agrícola Nacional;
b) Espécies florestais protegidas por legislação específica (Sobreiro,
Azinheira e Azevinho);
c) Áreas percorridas por Incêndios florestais - Anexo II;
d) Carta de classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal
- Anexo III.
4 – Recursos Geológicos:
a) Exploração de Depósitos e Massas Minerais;
b) Contratos de Prospecção e Pesquisa.
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5 – Património Cultural:
a) Monumento Nacional;
b) Património Mundial Alto Douro Vinhateiro;
c) Imóvel Interesse Público;
d) Imóvel de Interesse Municipal;
e) Em Vias de Classificação.
6 – Rede Rodoviária:
a) Estradas Regionais;
b) Estradas Nacionais;
c) Estradas Municipais.
7

- Rede Eléctrica:
a) Rede Nacional de Transporte;
b) Rede de Distribuição de Alta Tensão.

8

- Sistema de saneamento:
a) Estação de tratamento de águas.

9

– Sistema de Abastecimento de água:
a) Captações Públicas de Água.

10 - Rede de Telecomunicações:
a) Feixes Hertzianos.
11 – Rede Geodésica Nacional
a) Vértices geodésicos;
b) Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
12 – Ruído:
a) Zonas Acústicas de Conflito - Anexo I.
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2.2.5 – Protecção Civil e Ordenamento do território
Por forma a ter em consideração os riscos naturais e tecnológicos existentes no
território do município de Tabuaço, entendeu a equipa ser necessária a elaboração de
uma planta que espacializasse e sistematizasse as respectivas ocorrências, tendo por
motivo realizado a Planta 7 - Carta com Áreas de Risco, que integra os elementos que
acompanham o plano. Entendemos, desse modo, contribuir para a necessária
interligação entre os PMOT e os Planos de Emergência municipais e assim, aumentar
a segurança de pessoas e bens.
Relativamente aos elementos que constituem o plano, nomeadamente no que diz
respeito à Planta de Condicionantes e respectivos anexos, foram espacializadas todas
as condicionantes legais, de acordo com o previsto no artigo 85º do RJIGT.
Relativamente aos equipamentos de utilização colectiva, uma vez que o plano foi
elaborado à escala do 1/25.000, e que de acordo com o previsto no Decreto
Regulamentar nº 11/2009, de 29 de Maio, entendemos, por uma questão de leitura
cartográfica das plantas e da respectiva informação, considerar apenas os
equipamentos de utilização colectiva com caracter estruturante da estratégia de
desenvolvimento municipal.
Complementarmente, constituindo um dos osbjectivos do presente PDM, a articulação
entre os diversos instrumentos de gestão e desenvolvimento local, considerámos de
acordo com o enquadramento legal previsto no RJIT, os seguintes aspectos:
1 – Cheias/Inundações – encontram-se assinaladas na Planta de Condicionantes,
como zonas inundáveis ou áreas ameaçadas pelas cheias e integram também a
Reserva Ecológica Nacional.;
2 – Incêndios Urbanos – relativamente a esta matéria, terão os projectistas dos
edifícios que cumprir o disposto na legislação aplicável em fase de licenciamento, ou
seja, têm que ser cumpridas todas as leis em vigor no território nacional; no que se
refere à regulamentação sobre estacionamento e tráfego, no articulado do
regulamento são definidos os parâmetros que se entendem adequados ao território e à
escala do respectivo PMOT, ou seja, um Plano Director Municipal. Toda a
regulamentação complementar poderá ser efectuada através regulamentos e
disposições e posturas municipais que a Câmara considere adequadas.
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Complementarmente, pode o Município, proceder ao levantamento de todos os
edifícios, construídos e a construir, as categorias de risco 3 e 4 do RJSCIE, dando
assim cumprimento ao disposto na legislação em vigor.
3 – Incêndios Florestais – A estratégia de desenvolvimento e de ordenamento do
território municipal do PDM de Tabuaço teve presente e em consideração toda a
legislação sobre esta matéria nos diversos elementos que constituem o plano e
também o disposto no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.
4 – Acidentes Graves de Tráfego – Esta matéria, como outras relativas à protecção
civil e a outros assuntos com importância para as populações locais, deverão ser
tratadas em estudos e trabalhos complementares à realização dos PMOT, pelo que o
presente PDM, de acordo com o RJIT, identifica a rede viária e as respectivas
servidões administrativas que sobre elas incidem.
5. Outros – Relativamente ao colapso de estruturas e aos acidentes geomorfológicos,
de referir que o regulamento do PDM, na definição das suas diferentes categorias,
nomeadamente, no que se refere aos parâmetros de edificabilidade e às respectivas
capacidades

construtivas,

teve

em

consideração

esses

aspectos.

Complementarmente, podemos referir que o regime jurídico da Reserva Ecológica
Nacional e os anexos respectivos, têm em consideração as restrições à utilização do
solo de acordo com os sistemas em causa e o risco inerente.
a) Reserva Agrícola Nacional
A RAN tem por objectivo “...defender e proteger as áreas de maior aptidão
agrícola e garantir a sua afectação à agricultura...”25, condicionando por isso
toda a leitura do território e da paisagem associada aos terrenos marginais
das linhas de água e, em sentido mais lato, dos vales.
A presente proposta de delimitação da RAN e das áreas de inclusão/exclusão
foi elaborada tendo por base o Metodologia para demarcação na revisão dos
PDM´s da RAN, da competência da Comissão Regional da RAN.
De referir que a Carta da RAN publicada (Carta 1), digitalizada e ajustada à
nova cartografia de base foi anteriormente elaborada e validada (Carta 2)
25 Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho.
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pelos serviços competentes. Desta forma, a proposta agora apresentada
(Carta 3 - Proposta de aferição de exclusões e integrações) foi elaborada
tendo como base a RAN em vigor ajustada a cartografia de base, em suporte
digital e devidamente relacionada com a proposta de ordenamento elaborada
no âmbito da revisão do Plano Director Municipal.
Proposta de Áreas de Exclusão

As áreas propostas para exclusão da RAN consideradas dizem respeito às
seguintes situações:
Códigos das propostas de alteração à RAN
Exclusões da RAN
Ac – Exclusão para inserção em agrícola complementar;
F – Exclusão para inserção em espaço florestal;
U – Exclusão por reclassificação em solo urbano;
E – Exclusão por reclassificação em solo urbano para equipamentos;
Propostas de Áreas de Integrações

As áreas propostas para integração na RAN dizem respeito às seguintes
situações:
Códigos das propostas de alteração à RAN
Integrações na RAN
Aj – Inclusão por ajustamento cartográfico
Ic – Inclusão por reclassificação do solo
Para auxiliar as redefinições da RAN, estabelecemos como princípio a
continuidade das manchas.
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Tabela 10 - Quadro Síntese da RAN
RAN Tabuaço
Área (ha)

%

374,0

100

RAN em vigor
EXCLUSÕES

Para inclusão em solo rural
Espaço Florestal

74,5

Espaço Agrícola

121,0
Total

-195,0

52,13

Para inclusão em solo urbano
Área Habitacional

32,7

Equipamentos

0,4
Total

- 33,1

8,85

INTEGRAÇÕES
Para integração na RAN
Áreas agrícolas e florestais
RAN FINAL

215,21

57,54

361,11

96,55

Como se verifica no quadro síntese a área de exclusões propostas é
ligeiramente superior às inclusões, resultando a RAN numa área também
ligeiramente inferior à existente actualmente. No entanto, entendemos que
mais adequada à realidade da estrutura de povoamento do território e com
tradução mais efectiva na realidade agrícola do concelho de Tabuaço.
b) Reserva Ecológica Nacional
A Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com o Decreto-Lei nº 93/90,
de 19 de Março, alterado pelo Decreto - Lei nº 180/2006, de 6 de Setembro …
“constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do
condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas
específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e
intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento
equilibrado das actividades humanas”.
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Fontes de Informação e Base Cartográfica
Tendo como base os princípios anteriormente referidos, para elaborar a carta
REN

utilizámos as seguintes bases de trabalho:

– Bases Cartográficas em suporte digital, esc. 1/10.000, EDINFOR, Cobertura
Aerofotográfica de 2004, cartografia homologada;
- Bases Cartográficas em suporte digital, esc. 1/25.000, 2004;
- Ortofotomapas, EDINFOR, 2004;
– Carta Militar de Portugal, 1994, Instituto Geográfico do Exército, esc. 1/25.000;
– Carta Geológica de Portugal, Serviços Geológicos de Portugal, esc. 1/50.000;
– Planta de Linhas Fundamentais do Relevo, 2003, Vastus, Ldª, esc. 1/25.000;
- Planta de Festos e Talvegues, 2003, Vastus, Ldª, esc. 1/25.000;
– Planta Hipsométrica, 2003, Vastus, Ldª, esc. 1/25.000;
Relativamente à base cartográfica suporte da presente cartografia, os trabalhos de
campo foram realizados nos anos 2000 e 2001 e foi utilizado o sistema de referência
Hayford-Gauss, Datum 73, tendo sido homologada em 03/04/2007.
Os limites administrativos do concelho correspondem ao CAOP v.06.
Metodologia de elaboração dos sistemas em presença
Os sistemas em presença no concelho de Tabuaço, são os seguintes:
1) Zonas Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de infiltração máxima ou de
apanhamento:
a) Leitos do cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias –

O critério

estabelecido para seleccionar os leitos dos cursos de água foi delimitar os
cursos de água a partir da 2ª ou 3ª ordem da escala de Stralher, e também os
considerados de importância semelhante, considerando a área da bacia
hidrográfica que drenam.
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b) As zonas ameaçadas por cheias delimitadas são as áreas conhecidas pelos
serviços e pela população. Acrescem as cotas de cheia que, de acordo com os
elementos fornecidos pela CCDRN 26, são de 77,0 m na Foz do Tedo, de 78,0
m na Foz do Távora e de 80,0 m na Foz do Torto (tendo em consideraçã um
caudal de 16.000 m3/s do rio Douro).
c) Albufeiras e faixa de protecção – A Albufeira da Régua tem um NPA de 73,5 m
pelo que foi delimitada a respectiva faixa de protecção com 50 m a partir dessa
cota.
d) Cabeceiras das linhas de água – Para a sua delimitação foi utilizada a planta
de festos e talvegues com a respectiva hierarquia da rede hidrográfica, com
algumas excepções, em que a inserção das linhas de 1ª ordem era já muito
abaixo nas linhas de 2ª ordem da escala de Stralher, por esse motivo, não
justifica a inserção nas Cabeceiras de linhas de água. Devido à proximidade de
diferentes cabeceiras procedemos à respectiva união, por forma a promover a
continuidade do sistema, uma vez que do ponto de vista morfológico a sua
continuidade é patente.
e) Áreas de máxima infiltração - Foram identificados os terrenos permeáveis
existentes na Granja do Tedo. Foi consultada a carta geológica e não se
identificaram áreas susceptiveis de integrar o sistema em causa. Foi, no
entanto, efectuada a verificação da existência, nessas áreas, de declives
suaves (0-5 %), o que permitiu delimitar, desta forma, as áreas identificadas.
Nas Zonas Declivosas:
a) Áreas com risco de erosão –

Procedeu-se à elaboração da carta de declives

através do modelo digital do terreno e, a partir desta carta, foram delimitadas as
áreas com risco de erosão, considerando as áreas de declives superiores a 25
% em áreas de xistos e as áreas de declives superiores a 30 %, em área de
granitos.

Não foram consideradas as áreas dimensão muito reduzida,

considerando-se que não têm, por esse motivo, representatividade.

26 De acordo com os elementos fornecidos pela EDP.
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b) Escarpas – Foram identificadas todas as áreas representativas do sistema,
assim como a respectiva faixa de protecção de 50 metros.
Procedemos à sua delimitação cartográfica através da carta de
declives, seleccionando os declives superiores a 100 %.

Quadro Síntese dos sistemas da REN
A presente REN foi elaborada à escala 1/10.000, apresentando-se, no entanto uma
carta à escala 1/25.000 na qual se demonstrou a continuidade dos sistemas da
REN, nos concelhos contíguos.
A metodologia de trabalho seguida para efectuar as propostas de exclusões dizem
respeito às áreas que coincidem com áreas urbanas previstas no ordenamento do
PDM em revisão, ou seja integram o solo urbano na Planta de Ordenamento da
revisão do PDM de Tabuaço.
Tabela 11 - Quadro Síntese da REN

Sistemas da REN
Zonas ameaçadas
pelas cheias
Albufeiras e faixa de
protecção
Cabeceiras das
linhas de água

Área por
sistema
2
(m )

Área Final
2
(m )

372 767,79

-

372 767,79

2 108 320,54

-

2 108 320,54

28 317 843,47

Áreas de máxima
infiltração

Áreas a
excluir
2
(m )

50 777,47

125 472,00
-

28 192 371,47
50 777,47

Áreas com risco de
erosão

59 619 250,98

-

59 619 250,98

Escarpas e faixa de
protecção

2 483 334,75

-

2 483 334,75

Total

92 952 295,00

125 472,00
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Fundamentação dos Pedidos de Exclusão
A fundamentação para cada uma das propostas de exclusões é efectuada no quadro
seguinte, apresentando-se a numeração que corresponde à numeração da cartografia
no qual se identificam todos os elementos relativos à área.
Tabela 12 - Quadro Síntese da REN

1

Dimensão
2
(m )
1.335,00

2

10.288,00

Cabeceiras das linhas de água

Área Urbana de Expansão

3

5.385,00

Cabeceiras das linhas de água

Área Urbana de Expansão

4

19.507,00

Cabeceiras das linhas de água

5

38.312,00

Cabeceiras das linhas de água

6

20.961,00

Cabeceiras das linhas de água

Área

7
8

16.343,00
5.521,00

Sistema

Justificação

Cabeceiras das linhas de água

Área Urbana de Expansão

Cabeceiras das linhas de
água/Risco de Erosão
Cabeceiras das linhas de água

Área Urbana de Consolidação/
Expansão
Área Urbana de Expansão
Fragmentação/Dimensão da
área
Área Urbana de
Consolidação/Dimensão da
área
Área Urbana de Consolidação

REN Final Proposta
Por forma a estabelecer uma leitura mais sistemática entre as áreas de cada
sistema – REN em vigor e REN proposta - apresenta-se neste ponto um quadro
síntese com a informação sobre as áreas ocupadas por cada um dos sistemas e
sobre a área total de sobreposição da REN . Verifica-se que a área de REN
proposta, é superior à REN em vigor.
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Tabela 13 - Quadro Síntese da REN Final

Tabuaço
REN em vigor
2
(m )

REN 0 (sem as áreas
objectivamente comprometidas
2
e/ou sujeitas a servidões) (m )

REN Final
2
Proposta (m )

148 840,61

372 767,79

372 767,79

Albufeiras e faixa de
protecção

1 129 691,24

2 108 320,54

2 108 320,54

Cabeceiras das
linhas de água

7 038 103,73

28 317 843,47

28 200 191,47

79 728,41

50 777,47

50 777,47

-28 950,94

-36,31

63 244 127,80

59 619 250,98

59 619 250,98

-3 624 876,82

-5,73

-

-

-

-

-

614 696,99

2 483 334,75

2 483 334,75

Total por Sistemas

72 255 188,78

92 952 295

92 834 643,00

20 579 454,22

28,48

Total Sobreposição

70 431 046,74

-

83 007 132,34

12 576 085,60

17,86

Sistemas
Zonas ameaçadas
pelas cheias

Áreas de máxima
infiltração
Áreas com risco de
erosão
Leitos dos cursos de
água
Escarpas

Variação
m

2

%

223 927,18 150,45
978 629,30

21 162 087,74 300,68

1 868 637,76 303,99

c) Anexos à Planta de Condicionantes
Por forma possibilitar uma melhor leitura da informação e da sua espacialização,
separamos a informação a incluir na Planta de Condicionantes, nas seguintes plantas
anexas:
-

Anexo I, Planta de Zonas Acústicas de Conflito (1/25.000), que resulta do Mapa de
Ruído e do seu cruzamento com as funções propostas no solo urbano. Para estas
zonas de conflito propõem-se, no Programa de Execução do PDM, de acordo com
a Lei do Ruído, a elaboração de um Plano Municipal de Redução do Ruído;

-

Anexo II, Planta de Áreas Florestais percorridas por incêndios (1/25.000);
espacializam-se as áreas florestais percorridas por incêndios, disponíveis no site
da www.afn.min-agricultura.pt/portal, relativa aos anos de 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

e 2011. Estas áreas devem actualizadas

anualmente durante a vigência do presente plano. Foram verificadas todas as
situações de conflito existente entre solo urbanizável e áreas florestais percorridas
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por incêndios que correspondiam a povoamento florestais, tendo sido as mesmas
retiradas da proposta.
Relativamente ao ano de 2010, no que se refere à área percorrida por incêndios,
importa referir que a área oficial espacializada no anexo II, integra a localidade de
Pinheiros e de Vale Figueira. Contudo, após verificação no local e por análise
cartográfica, que junto se anexa, verifica-se que as áreas percorridas por incêndio
não atingiram a referida localidade, pelo que se trata de um erro carrtográfico.
No que diz respeito ao ano de 2011, verifica-se que a área ardida demilitada,
abarca uma parte urbana de Sendim e uma área da UOPG 7, contudo também
aqui se trata de um erro de delimitação cartográfica.
Figura 8 – Imagem do Google Earth – Pinheiros, 2011

Fonte: Imagem relativa a Junho de 2011, Google Earth, 2012.
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-

Anexo III, Carta das classes de perigosidade Elevada e Muito Elevada de Incêndio
Florestal (1/25.000), estas áreas foram determinadas no Plano Municipal de
Defesa da Floresta contra Incêndios de Tabuaço (PMDFCI, 2011) e posteriormente
espacializadas no presente anexo. Estas áreas devem ser actualizadas de acordo
com o PMDFCI em vigor no Município. Foram verificadas todas as situações de
conflito entre solo urbanízavel e a perigosidade registada e foram todas as
situações devidamente retiradas. Mantém-se, contudo, como solo urbanizável, na
proposta de ordenamento, áreas que coincidem com áreas de perigosidade e que
dizem respeito à programação de UOPG´s com destino a Actividades Económicas.
Estas áreas evidentemente que quando forem objecto de programação (solo rural
para solo urbano) deixam de ter o coberto vegetal actual e passam a estar
devidamente infra-estruturadas e a incluir o solo urbano pelo que perdem a
perigosidade actual.

-

Relativamente às espécies protegidas por legislação específica e que constam do
articulado do regulamento, as mesmas não se encontram cartografadas na Planta
de Condicionantes, devido à sua pequena dimensão e à escala de elaboração da
revisão do PDM, contudo, deverão ser delimitadas cartograficamente de acordo
com a legislação em vigor, para todas as classes de espaço.
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