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1.1. Processo de construção da estratégia para o Vale do Douro Sul 

Compreender para agir e mudar: do diagnóstico prospetivo à estratégia 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 

• O processo de construção da estratégia de desenvolvimento para o Vale do 

Douro Sul, que se apresenta ao longo do presente relatório, foi pensado e 

organizado para responder, com coerência e eficácia, aos objetivos 

explicitados pelos principais atores da região, expressando uma profunda 

convicção sobre a necessidade de encontrar novos caminhos e instrumentos 

para promover o desenvolvimento económico e social.  

• O ponto de partida, numa época de crise económica e financeira onde se 

sucedem profundas transformações e se alargam os fatores de risco e de 

incerteza, não podia deixar de ser fornecido pelo território de referência 

enquanto articulação de uma geografia e de uma comunidade com valores, 

patrimónios e capacidades específicos.  

• Uma estratégia de desenvolvimento só o será verdadeiramente se for 

coerente e eficaz, se for ambiciosa e realista e, sobretudo, se permitir aos 

agentes sociais, políticos e económicos regionais construir uma convergência 

sólida nas ações que projetam o passado no futuro através de escolhas 

rigorosas e difíceis no presente.  

• A metodologia seguida foi, assim, desenhada para permitir, em primeiro 

lugar, transformar toda a informação disponível sobre a região, dos dados 

estatísticos aos elementos disponibilizados em múltiplas sessões de trabalho, 

por diversos atores económicos, institucionais e sociais, em conhecimento 

sobre os problemas, as necessidades e os desafios da região (diagnóstico).  

• A metodologia adotada foi, posteriormente, operacionalizada para permitir a 

construção de uma vontade esclarecida sobre o futuro (os grandes 

objetivos) e de um caminho exequível para o conseguir atingir organizado 

da “frente para trás”, isto é, procurando garantir os passos intermédios que 

tornam o necessário em possível (visão e estratégia). 

• A metodologia desenvolvida focalizou-se, finalmente, na identificação de um 

número restrito de iniciativas e ações capazes de, quando devidamente 

organizadas, encadeadas e concretizadas, permitir a acumulação de forças, o 

ganho de confiança e o reforço e a promoção da atratividade da região 

suscetível de viabilizar uma convergência alargada de todos os protagonistas 

(stakeholders) do seu desenvolvimento traduzida numa partilha ativa de 

decisões, iniciativas e investimentos coerentes (operações 

estruturantes).  

• A construção da estratégia de desenvolvimento para o Vale do Douro Sul 

representa, por outro lado, no plano territorial, um desafio bastante 

específico e complexo na medida em que o “território natural” da estratégia 

de desenvolvimento regional pertinente para o conjunto dos municípios 

abrangidos neste trabalho é um território mais vasto (um “Grande Douro” 

definido pelo seu património, pela sua cultura, pelos elementos 

civilizacionais e naturais únicos que definem a sua identidade e pela 

atualidade das suas atividades e do seu povoamento) e também mais 

complexo (um Douro alargado capaz de funcionar como “corredor de 

desenvolvimento” unindo, em vez de separar, os seus diferentes segmentos 

mais a montante e a jusante, bem como as vivências mais urbanas e as 

vivências mais rurais).  

• A metodologia adotada pressupõe, portanto, que o trabalho desenvolvido se 

projete, numa segunda fase, num quadro regional mais vasto e completo 

onde, nomeadamente, possa ganhar massa crítica e eficácia a procura de 

um novo espaço de intervenção do Poder Local que, conseguindo conjugar a 

intermunicipalidade (construída de “baixo para cima” valorizando as ações 

setoriais) com a transmunicipalidade (construída de “cima para baixo”,, 

valorizando as ações temáticas transversais), poderá assumir um novo e 

muito relevante papel na construção de um novo modelo de 

desenvolvimento económico e social bem mais inteligente, inclusivo e 

sustentável porque descentralizado com condições de eficácia. 



• A construção de uma sólida estratégia de futuro e de ação coletiva para um 

território – e nomeadamente um território com tão fortes sedimentos 

históricos e potencialidades locais e socioculturais como é o Douro – implica 

uma postura ampla e transdisciplinar e a adoção de procedimentos de 

auscultação e de integração de ideias e projetos, conseguindo afirmar-se 

como instrumento de base de ação pública, privada e associativa, 

alimentando as sinergias e externalidades da região. 

• A metodologia adotada pela Augusto Mateus & Associados (AM&A) na 

elaboração de Planos de Desenvolvimento Territorial não contempla uma 

definição rígida e sequencial das etapas de trabalho, pelo contrário, apoia-se 

num processo dinâmico e flexível como garantia da disponibilidade para, 

durante o tempo de elaboração do estudo, aperfeiçoar, corrigir e integrar 

elementos de diagnóstico, estratégicos, projetos e de ações estruturantes. 

• O Diagnóstico Estratégico (ver anexo 2.) corresponde a uma etapa 

(Fase 1) do Plano de Desenvolvimento do Vale do Douro Sul, fase em que se 

constrói um retrato abrangente da região, através de abordagens que 

focam: a leitura do posicionamento do Vale do Douro Sul; a demografia, o 

perfil da população e a qualidade de vida; a dinâmica e potencial turístico; a 

estrutura produtiva e dinâmica económica; o mercado de trabalho; as 

articulações funcionais; a mobilidade e circulação; a dimensão urbana e a 

ocupação do território; a dotação de equipamentos e infraestruturas e as 

diretrizes e orientações de caráter territorial e setorial.  

• Pretende, pois, dar resposta prévia à questão “quem somos, como estamos 

e como chegámos aqui?” e ajudar a “compreender o que se passa na 

envolvente”.  

• Segue-se a definição da Visão e Estratégia (Fase 2) concretizada pela 

especificação de Projetos Estruturantes (Fase 3).  

• A participação (ver anexo 1.) é um elemento de elevada importância em 

todo o processo de construção estratégica e traduziu-se em entrevistas 

dirigidas, trabalho de campo, workshops e sessões públicas.  

• A carta compromisso é o culminar do esforço de concertação e 

entendimento para uma estratégia comum que será assumida sob a forma 

de compromisso solene pelos decisores e atores que pretendam aderir à 

estratégia “Vale do Douro Sul 2025”. 
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1.1. Processo de construção da estratégia para o Vale do Douro Sul 

 
  
Fonte: AM&A 

Figura 1.1. Articulação metodológica das etapas e contributos para o 
planeamento estratégico 
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• O planeamento e gestão estratégica de base territorial é um 

instrumento crucial no fomento da competitividade, da coesão e da 

afirmação territorial, pré-condições para a promoção de um desenvolvimento 

económico e social sustentado. A complexidade resultante da interação de 

fatores de índole variada (nomeadamente, globalização, demografia, 

ambiente, ordenamento, atratividade residencial e empresarial) coloca novos 

desafios que pressupõe decisões no presente com indubitável impacto no 

futuro.  

• O planeamento e a gestão territorial deve ser participado e concertado, 

partindo-se do reconhecimento da relevância que a “pessoa” (residente, 

empresário, visitante, entre outras entidades de relevância regional) possui 

na construção e concretização das estratégias de desenvolvimento territorial.  

• A definição de uma estratégia de desenvolvimento e a elaboração de um 

plano de ação para um território, num horizonte temporal relativamente 

longo, deve ser estruturado e construído obedecendo a um conjunto de 

princípios que integrem os avanços e ensinamentos recentes em matéria de 

planeamento e gestão estratégica de base territorial.  

• Na AM&A, o planeamento estratégico aplicado ao território é entendido como 

um processo de pensar e definir os futuros desejáveis e possíveis para 

um dado território e de procurar concertar as decisões e os projetos 

estruturantes que devem ser implementados visando a melhoria do espaço 

objeto de estudo e de intervenção.  

• A análise da evolução recente do Vale do Douro Sul permite compreender o 

posicionamento da região “hoje” e, partindo deste ponto, projetar 

trajetórias possíveis e prováveis aproximando-as, o mais possível, das 

trajetórias desejadas, por via de orientações estratégicas que pressuponham 

melhorias incrementais e/ou radicais nas diversas dimensões da vida 

económica e social da região. 
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Planeamento e gestão estratégica de base territorial 

 
Fonte: AM&A 

1.1. Processo de construção da estratégia para o Vale do Douro Sul 

Figura 1.2. Planeamento estratégico 
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• O processo de reflexão estratégica ganha neste contexto uma relevância 

decisiva, onde o observar, o compreender, o antecipar e o decidir se 

configuram em dimensões determinantes de forma a garantir que o processo 

de planeamento não seja um mero prolongamento dos dados do passado 

mas construído a partir de hipóteses tendo em vista um “futuro desejável”.  

Esta articulação entre prospetiva e planeamento visa não confundir a 

formulação estratégica com um exercício dominado de forma mais ou menos 

unilateral pelo passado, pelo presente ou pelo futuro, até porque: 

• As formulações estratégicas dominadas pelo passado, ou porque 

se limitam a enquadrar projetos e programas em curso, em 

preparação, ou extensões dos mesmos, ou porque se organizam 

sob motivações suscitadas por problemas ainda não resolvidos, 

por expetativas ainda não satisfeitas ou por objetivos ainda não 

concretizados, tendem a projetar o “passado” no “futuro”, 

desvalorizando o “presente”, com base no efeito de inércia. 

• Este tipo de formulação estratégica, embora suscetível de obter 

forte popularidade e de passar por um exercício exequível e 

apoiado em dose generosa de “realismo” e “bom senso”, 

representa, sempre, uma forma de “rendição” perante o risco da 

mudança, perante o desafio de encontrar novos objetivos e 

instrumentos para responder a velhos e novos problemas, 

configurando-se, como tentativas mais ou menos conseguidas de 

ajustamentos a modelos existentes ou pré-definidos. 

• As formulações estratégicas dominadas pelo futuro, seja porque se 

polarizam em torno de elementos de inovação e mudança 

insuficientemente integrados em modelos sociais e 

organizacionais, seja porque se polarizam em torno de objetivos 

genéricos insuficientemente enraizados na natureza e 

caraterísticas dos agentes económicos, políticos e sociais 

concretos, tendem a procurar criar o “futuro” sem grande respeito 

pelo “passado” e pelo “presente”, isto é, desvalorizando as 

especificidades dos caminhos e dos instrumentos concretos que os 

definem, caindo com facilidade numa espécie de projeto virtual. 

• As formulações estratégicas deverão ter em conta não só “aquilo 

que se quer” mas também e, com a mesma importância, “aquilo 

que não se quer” e “o que se quer” para o território. 

• A interpenetração entre passado, presente e futuro, exige um 

equilíbrio pragmático entre modos de pensar e combinar fins e meios, 

nomeadamente os que permitem situar fronteiras rigorosas para as 

ambições (possível vs. necessário), resultados (cenários tendenciais vs. 

cenários contrastados) e para afinação dos mecanismos de transmissão 

(cadeias de influência “para trás” e “para a frente”), isto é, uma visão 

prospetiva para a ação ancorada numa identificação rigorosa das 

condicionantes relevantes.  

• A dimensão prospetiva no processo de planeamento estratégico tem 

ainda como objetivo aumentar o horizonte temporal das atividades de 

planeamento. O “esticar” dos horizontes temporais parece constituir um 

paradoxo quando confrontado com a expetativa dos atores se referir a 

atividades de curto prazo. No entanto, não existe qualquer aspeto 

contraditório uma vez que a prospetiva territorial deve ser fomentada 

para permitir uma melhor reflexão sobre os futuros possíveis, a fim 

de alterar aquilo que se faz no presente para melhor. “A prospetiva regional 

procura fazer reajustamentos, no presente, para criar regiões mais ágeis no 

futuro”.  

• A formulação estratégica corresponde, finalmente, ao desenvolvimento de 

uma análise completa, global, das diferentes dimensões da vida humana e 

social e das suas articulações com o território (viver, investir e trabalhar, 

aprender e conhecer, visitar). 
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O processo de formulação estratégica 
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• A construção de um Plano de Desenvolvimento deve valorizar as 

diferentes leituras passíveis de serem realizadas num determinado território 

considerando, de forma integrada, as vocações que as tipificam e que 

podem estar consolidadas ou são passíveis de serem consolidadas se os 

trâmites estratégicos necessários forem agilizados, de acordo com o modelo 

concetual apresentado na página seguinte.  

• A metodologia adotada parte da necessidade de articulação das 

diferentes escalas e dimensões de leitura do território, isto é, o Vale 

do Douro Sul, os seus concelhos, os seus centros urbanos (p.e., cidades e 

sedes de concelho), as suas áreas rurais (p.e., foros e aldeias), os seus 

espaços de vocação específica (p.e., áreas de acolhimento empresarial) e as 

relações funcionais estabelecidas com os restantes territórios (p.e., laborais, 

consumo, lazer), bem como com os diferentes espaços macro envolventes 

(p.e., Área Metropolitana do Porto, o Douro Norte, o Vale do Côa e Dão 

Lafões).  
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1.1. Processo de construção da estratégia para o Vale do Douro Sul 

 
  
Fonte: AM&A 

Figura 1.3. Dimensões associadas às estratégias de crescimento e desenvolvimento territorial 
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Elementos de referência  

Figura 2.1. Vale do Douro Sul na região Norte e Centro 

2.1. Enquadramento regional e nacional do Vale do Douro Sul 

 
Nota: *estimativa com base nas remunerações obtidas com recurso a dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social 2009 
Fonte: AM&A com base em PNPOT, PROT Norte e PROT Centro; INE, Censos 2011; Ministério da Segurança e Solidariedade Social 2009 
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• O Vale do Douro Sul é composto por 10 concelhos da margem esquerda 

do rio Douro, distribuídos pelas NUTS III Douro (Armamar, Lamego, 

Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço 

e Tarouca) e Tâmega (Cinfães e Resende), numa localização de transição 

entre o Norte-Centro e o Litoral Metropolitano-Interior. 

 

• Representa 51% da população, 45% do emprego e 44% dos 

estabelecimentos do Douro e é pouco representativo no Tâmega. No contexto 

da região Norte, estas representatividades não são mais do que 2%. 

 

• Em termos de criação de riqueza, medida pelo VAB per capita*, o Vale do 

Douro Sul está 30% e 38% abaixo do Douro e do Norte, respetivamente, 3% 

acima do Tâmega e é metade do valor médio nacional. 

 

• É um território marcadamente rural, onde Lamego, inserido no eixo 

urbano Lamego/Peso da Régua/Vila Real/Chaves, é o polo com maior 

dimensão. 

 

• Atualmente o IP3/A24 é a acessibilidade mais estruturante do Vale do Douro 

Sul. 
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Elementos de referência  

2.2. Pessoas 

 

 

 

 

 

• O Vale do Douro Sul é um território de baixa densidade que testemunha 

as tendências sociodemográficas que tipificam os territórios da interioridade 

portuguesa – desertificação económica e populacional, envelhecimento, 

esvaziamento das bolsas de trabalho e baixos níveis de qualificação.  

 

• Os seus indicadores sociodemográficos revelam problemas estruturantes no 

âmbito da regeneração demográfica, coesão e qualificação. 

 

• A degradação do mercado de trabalho no Vale do Douro Sul é 

sintomática do aumento do desemprego verificado em Portugal.  

 

• Desenvolver uma rede de condições para a atratividade e fixação de 

empresas e a consequente criação de postos de trabalho, é assim um 

desafio central para as estratégias deste território.  

 

• O Vale do Douro Sul revela baixos níveis de vida, apesar de globalmente 

equitativo em matéria de distribuição de rendimento entre géneros, quando 

comparados com as restantes regiões nacionais, incluindo aquelas de 

características mais próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A mitigação deste cenário social só sucederá pelo alavancar das dinâmicas de 

criação e fomento de riqueza de base local e regional, complementadas por 

fortes redes de apoios social e comunitário. 

 

• A estrutura de habilitações deste território indica a necessidade de 

reconversão do sistema regional de qualificação. Será, por isso, 

essencial adequar a oferta formativa à procura do tecido empresarial, bem 

como a motivação da população, independentemente da sua faixa etária 

(jovens ou adultos), a uma aprendizagem contínua providenciando 

diferenciadas e atrativas modalidades de ensino (profissional, superior, 

formação especializada, entre outros). 

 

• Todas estas tendências são particularmente expressivas nos seus territórios 

com menor capacitação endógena de criação de valor acrescentado, entre os 

quais, áreas com menor estrutura urbana e mais excêntricos em relação aos 

principais núcleos populacionais. 

 

• Por estas razões, a resposta aos desafios de recomposição dos fatores de 

equidade social, aumento da qualidade de vida e de atratividade populacional 

será central a qualquer ordem estratégica a construir no Vale do Douro Sul. 
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2.2. Pessoas 

Elementos de referência  

157 idosos por cada 100 

jovens é o índice de 
envelhecimento, contra 114 
no Norte e 129 em 
Portugal.  

106 mil é o número de pessoas residentes 

no Vale do Douro Sul, que perdeu, entre 

2001-2011, 8% dos seus efetivos 

populacionais e 9% entre 1991-2001. 

61 hab./km2 é a 

densidade 
populacional, menos 
de metade do Norte 
(173 hab./km2). 

57% é o 

diferencial positivo 
na taxa de 
desemprego do 
Vale do Douro Sul 
face ao valor 
nacional. 

64% da população está em idade ativa, 

mas com tendências decrescentes entre 

2001-2011 de 7%/ano contra 1%/ano no 

Norte e em Portugal. 

16% da população completou, 

pelo menos, o ensino 

secundário, enquanto 56% 
frequentou apenas até ao 1º 
ciclo do ensino básico, 
desempenhos desfavoráveis 
face aos valores nacional e 
regional. 

31% dos alunos matriculados no ensino 

secundário no ano letivo 2009/2010 
frequentam cursos profissionais 
comparando com os 23% do Norte e 22% 
de Portugal. 

9 dos 10 concelhos do Vale do Douro Sul apresentam, em 2009, um poder de compra per capita em 

torno dos 50% da média nacional. 

26% é a redução da população com 

menos de 24 anos entre 2001-2011, contra 
perdas de 18% na região Norte e 13% em 
Portugal.  

167.ª é a posição ocupada pela primeira escola 

secundária do Vale do Douro Sul que surge no 
ranking das 608 escolas nacionais ordenadas pela 
média de exames a nível nacional 2011/2012. 

Nota: em regra, os dados referem-se a 2011, caso contrário o período temporal está devidamente indicado 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 e IEFP, Estatísticas Mensais por concelho 2011  
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2.3. Atividades económicas 

 

 

• O território do Vale do Douro Sul apresenta-se como pouco industrializado 

e terciarizado, face ao país. Os setores de especialização mais forte são 

a construção, as atividades do setor primário e a indústria alimentar ao qual 

se pode acrescentar, pela relevância praticamente transversal nos concelhos, 

as indústrias extrativas. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: O setor “Material de Transporte” não apresenta relevância estatística que permita a sua representação gráfica  
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 1999 e 2009 
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-22% 

SETORES EM DECADÊNCIA 

Setores de especialização do emprego do Vale  do Douro Sul 

Setores de não especialização do emprego do Vale do Douro Sul 

Setores com potencial de crescimento 

 

 

• Havendo setores em decadência (têxtil, vestuário e calçado, madeira, 

cortiça e imobiliário e químicas), por outro lado, são de realçar setores com 

potencial de crescimento: Distribuição e comércio, Serviços empresariais e 

Hotelaria e restauração. Este último assume redobrada importância, dado o 

franco potencial patrimonial e turístico ainda em aberto no território. 

 
Gráfico 2.1. Dimensão e crescimento dos setores de especialização do Vale do Douro Sul 

Elementos de referência  
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2.3. Atividades económicas 

 

 

 

 

 

• Embora detendo um conjunto de produtos endógenos de elevada qualidade, 

bem como determinadas dinâmicas económicas em setores de suporte, a 

especialização produtiva do Vale do Douro Sul encontra-se pouco 

capacitada de fatores-chave de alavancagem e retenção de riqueza de 

base local e regional. 

 

• O tecido empresarial do Vale do Douro Sul é consideravelmente polinucleado 

ou mesmo atomizado. Assume um peso económico reduzido na região 

Norte (2% do emprego e dos estabelecimentos), principalmente concentrado 

em Lamego, Cinfães, Moimenta da Beira e Tarouca, que agregam, em 

conjunto, mais de metade dessa relevância económica.  

 

• Com elevado capital patrimonial e paisagístico, este território tem 

demonstrado uma reduzida capacidade de aproveitamento destes valores e 

uma frágil capacidade de retenção de valias turísticas. O Douro é uma região 

prioritária de desenvolvimento turístico reconhecida no PENT, 

destacando como fatores distintivos o vinho do Porto, a gastronomia, o rio 

Douro e as encostas, as quintas e aldeias vinhateiras, o património 

natural/arqueológico, a cultura e o cross-selling com o Porto. 

 

 

 

 

 

 

• Coloca-se uma evidente necessidade de promoção, de internacionalização e 

reforço global da atratividade turística e de maior permanência e integração 

do turismo no Vale do Douro Sul. 

 

• Ao nível da agricultura, no que diz respeito à estrutura das explorações 

agrícolas e à sua tendência, reflete-se o dilema entre a qualidade dos seus 

produtos e a adiada capacitação de valorização local e regional destes.  

 

• Este desafio poderá ser vencido por via de uma maior organização da 

produção em lógicas virtuosas de fileira e da sua orientação para os 

diversos canais de distribuição nos mercados doméstico e internacional. 

 

• Para além da vinha, os produtos de base primária que detêm maior 

potencial de valorização e ganho de escala são a maçã, a cereja e a 

castanha. 

 

 

Elementos de referência  
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2.3. Atividades económicas 

Notas: dados sobre o turismo relativos a 2010; estatísticas agrícolas referem-se a 2009; dados empresariais relativos a 2009  
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo, Recenseamento geral da Agricultura e IPTM – Delegação do Norte e Douro 

Elementos de referência  

185 mil utilizadores da via navegável 

do Douro, em 2011, 153 mil dos 

quais clientes de embarcações fluvial-
turísticas. 

2/3 dos produtores 

singulares têm 55 ou 
mais anos, abaixo dos 
68% no Norte. 
  

2 dias de estada média (short breaks), 

metade do país. 

77% das dormidas 

no Douro são 
nacionais, face a 
57% no Norte, o que 
indica um baixo grau 
de 
internacionalização. 

70 hóspedes/100 

hab. no Douro 
pouco mais de 
metade do valor 
nacional. 

109 

dormidas/100 
hab. no Douro, 
menos de um 
terço do valor 
nacional. 

27% de taxa de ocupação – cama 

contra 39% em Portugal. 

11% é o crescimento da procura de 

barcos hotel entre 2007-2011. 

29% do território do 

Vale do Douro Sul 
encontra-se afeto à 
classificação de 
Superfície Agrícola 
Útil. 

79% das explorações 

agrícolas têm menos de 5 
ha, valor alinhado com os 
76% do Norte. 

50% da área agrícola afeta a culturas permanentes 

está destinada à vinha, seguida do olival com 18% e 
dos frutos secos com 16%, valores acima do 

observado no Norte. 

3.300 é, por 

aproximação, o 
número de 
unidades 
empresariais 
localizadas no Vale 
do Douro Sul que 
geram cerca de 

18.000 postos de 

trabalho. 

8% e 6% são 

respetivamente, o crescimento 
médio dos estabelecimentos e 
do emprego entre 1999-2009. 

45% do emprego 

está em 
estabelecimentos 
com 9 ou menos 
trabalhadores, 12 
p.p. acima do 
nacional. 

4 vezes mais especializado 

é o Vale do Douro Sul face 
ao país nas atividades 
económicas primárias. 
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2.4. Território 

 

 

 

• O Vale do Douro Sul é um território de potencial reconhecido, sobretudo na 

sua inserção no conceito forte e alargado de territórios do “Douro”. 

 

• Encontra-se num ponto de charneira e confluência entre diferentes e 

relevantes realidades territoriais: a) a Área Metropolitana do Porto; b) o 

corredor Viseu/Vila Real/Chaves; c) todo o território correspondente ao 

Douro Superior onde se integram relevantes elementos de património da 

humanidade; d) as áreas da região centro envolventes a Dão-Lafões, Vouga, 

Beira Interior Norte e Vale do Côa. 

 

• O Sistema Urbano do PROTN coloca este território como sistema de caráter 

policêntrico, estruturado com base num conjunto diverso de aglomerações, 

centros e núcleos urbanos com diversas funções.  

 

• As tendências da última década refletem as tendências do país: contínua 

urbanização conjugada com estagnação demográfica. 

 

• O Vale do Douro Sul detém inconsistências de base funcional, quando 

compreendido de forma demasiado isolada e face às suas próprias estruturas, 

núcleos e mobilidades espaciais. 

 

 

 

Elementos de referência  

13% e 15% 
são as variações 
(2001-2011) do 
número de 
alojamentos no 
Vale do Douro Sul 
e no Norte, 
respetivamente. 

41% é a variação, 

2001-2011, dos 
alojamentos vagos no 
Vale do Douro Sul, 
superior aos 21% do 
Norte. 

15% da população 

residente, 14% das 

famílias clássicas e 

7% dos edifícios 

estão localizados em 
Áreas 
Predominantemente 
Urbanas. 

No contexto das 
diretrizes ambientais 
destaca-se a Rede 
Natura 2000.  
Em alguns concelhos 
a proporção de 
RN2000 é superior a 

50% da área total. 

34% é o peso dos 

alojamentos sazonais no 
total do Vale do Douro 
Sul, superior aos 18% do 
Norte. 

Grandes números 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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Elementos de referência  

2.5. Cultura, identidade e património 

 

 

 

 

• O Vale do Douro Sul detém elevada excelência nos seus elementos de  

base histórica, patrimonial, cultural e paisagística. 

 

• A Região Demarcada de Vinhos do Douro foi a primeira a ser 

reconhecida a nível mundial (1756), concedendo-lhe um estatuto 

histórico de região vinícola de reconhecimento internacional e território de 

referência na produção de vinho. A classificação do Alto Douro 

Vinhateiro como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, 

tornou-a a 13.ª zona classificada do país e 5.º elemento do grupo vitivinícola. 

 

• É numa harmoniosa conjugação das valias histórica e cultural, com a 

valia natural e ambiental, que se coloca um dos maiores, senão o maior 

ativo integrado deste território. O potencial de projeção interna e externa, 

com resultados económicos, sociais e culturais é evidente. 

 

• Com grandes valias patrimoniais, o Vale do Douro Sul tem 113 registos de 

património no IGESPAR (2010), o equivalente a 9% do património 

classificado no Norte. 

 

• Parte central da qualificação socioeconómica do Vale do Douro Sul passará, 

assim, inevitavelmente por uma capacitação estratégica e integrada, e 

num consequente reconhecimento interno, bem como num aumento da 

atratividade externa. 

 

 

 

 
Fonte: Com base no “Plano de desenvolvimento turístico do Vale do Douro Sul – Relatório do Centro Mundial de Excelência dos Destinos”; “Aldeias Vinhateiras: Requalificação Urbana, Turismo e Desenvolvimento Local no Douro” ; site  do “Turismo do Douro” e sites das 
Câmaras Municipais 
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Figura 2.2. Os “patrimónios” do Vale do Douro Sul 
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3. Visão e grandes desafios 



VISÃO 

• A análise de caraterização e diagnóstico territorial desenvolvida, do ponto de 

vista quantitativo e qualitativo, bem como as entrevistas e workshops 

efetuados, permitiram orientar uma visão estratégica e um conjunto de 

grandes desafios para o território do Vale do Douro Sul, considerando, em 

particular, um quadro alargado de oportunidades e ameaças que este 

território enfrenta hoje e enfrentará no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A visão delineada para o Vale do Douro Sul reforça a necessidade de 

(re)pensar o território de forma integrada e alargada numa perspetiva de 

dotação de escala, nas suas diversas componentes (social, empresarial, 

turística, patrimonial, institucional e de governação) evidenciando grandes 

desafios que consubstanciam apostas estratégicas transversais.  

• Neste contexto, são enunciados um conjunto de grandes desafios de 

afirmação que estruturam, no essencial, a Visão 2025 do Vale do Douro Sul: 

A. Consolidar e articular interna e externamente um território que 

se integra no “Douro Alargado”: 

i. Projeção do território do Vale do Douro Sul no contexto do “Douro 

Alargado”, que se define, desde logo, pela relação intrínseca do Douro Sul 

com o Douro Norte e ao qual se agrega a conexão com o Vale do Côa e 

com os diferentes patrimónios da humanidade. Neste contexto, o rio 

Douro surge como o elemento catalisador e estruturante que potencia a 

conjugação entre as diferentes realidades espaciais que, no seu conjunto, 

partilham fatores de afirmação social e económica semelhantes. 

ii. A articulação com a Área Metropolitana do Porto (AMP), estimulada pela 

coerência urbana da rede de pólos que formam a grande metrópole, pelo 

potencial de mercado que este território possui e pela relação direta que 

se estabelece com o Arco Patrimonial do Porto. 

iii. A relação que se estabelece com a Beira Interior Norte e Dão-Lafões, em 

particular com a rede de Aldeias Históricas de Portugal. Neste âmbito, as 

diversas lógicas de articulação passam por estruturar novas formas de 

relação e de conetividade empresarial, turística, cultural e patrimonial, 

assente num território amplo e possuidor de vantagens competitivas. 

Nesta ótica, é essencial que os atores públicos e privados encarem o 

desafio de formarem parcerias estratégicas, indutoras de especialização, 

complementaridades, sinergias e escala, no sentido de promover as bases 

de um projeto coletivo e agregador. 
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3. Visão e grandes desafios 

 
Fonte: AM&A 

“Vale do Douro Sul 2025:  

território inclusivo, solidário, 

 inteligente e sustentável que se  

projeta numa região alargada  

e de referência à escala  

nacional e internacional” 

Articulação 
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Desenvolvimento 
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 Modelo 
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Coesão social e 

criação de 

condições para 
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e qualificada 

Acesso da região 

aos grandes 

mercados 

Figura 3.1. Visão e grandes desafios 
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B. Apostar no desenvolvimento competitivo das fileiras estratégicas 

da região: 

i. O desenvolvimento turístico enquanto base de desenvolvimento 

fundamental e de relação da esfera ambiental, patrimonial, cultural, 

gastronómica e dos produtos endógenos. Esta lógica promove uma 

abordagem que relaciona o Vale do Douro Sul com o território do “Douro 

Alargado” numa perspetiva de afirmação e de dotação de escala. 

ii. O setor agroalimentar dotado de forte potencial de desenvolvimento 

estratégico, em particular, ao nível dos produtos primários como a maçã, 

a castanha, a cereja, a uva e o azeite. Este setor enfrenta um conjunto de 

desafios urgentes ligados com a (re)organização de fileiras, numa 

perspetiva de dotação de escala, de organização, de capacidade de 

transformação, inovação e de colocação nos mercados. 

iii. A indústria extrativa aproveitando as condições naturais existentes e a 

capacitação que o tecido empresarial possui (essencialmente ligada com a 

extração de granitos e tungstênio). Neste sentido, a estratégia deve 

assentar na necessidade de fomentar a atração de empresas, emprego e 

do estímulo da produtividade. Para o efeito, é essencial a dotação de 

massa crítica e de escala das fileiras de produção ao nível produtos 

endógenos e de valor acrescentado da região. 

iv. Constata-se, ainda, a necessidade de promover a conformidade associada 

à organização da produção, assente em modelos de cooperação entre 

produtores e organizações.  

C. Reforçar as condições para a qualificação do seu capital 

sociocultural e fixação de população jovem e qualificada: 

Considerando, em particular, a forte dinâmica de retração demográfica que 

marca o território do Vale do Douro Sul ao longo das últimas décadas. Neste 

contexto, impõe-se a necessidade de aproximar os níveis de vida da 

população com a média nacional, tendo por base a definição de estratégias 

de desenvolvimento empresarial, assente na base produtiva local, que 

permitam atrair população jovem e qualificada. Nesta ótica, é essencial 

fomentar uma relação estreita entre as estruturas ligadas ao ensino 

profissional e superior com as empresas, no sentido de potenciar a fixação 

dos formandos no tecido produtivo local. A capacidade das pessoas e 

instituições para o desenvolvimento, empreendedorismo e inovação é aqui 

determinante. 

D. Mobilizar energias e conhecimento para o acesso da região aos 

grandes mercados: 

Afirmação de um modelo de mobilidade e funcional que promova a relação 

da região com os mercados externos de consumo tanto na ótica da 

comercialização dos produtos endógenos como na componente ligada com o 

desenvolvimento turístico. Neste âmbito, destaca-se a necessidade de 

afirmar qual a opção estratégica de posicionamento regional considerando a 

“viragem” em direção às grandes centralidades do sistema urbano nacional, 

para as quais a relação com o eixo da A24 é fundamental, ou, numa lógica 

distinta, a da vertente internacional, onde o eixo que ganha maior 

relevância estratégica consiste no IP4 (relação com a fronteira de 

Quintanilha). Paralelamente, afirma-se como essencial a necessidade de 

fortalecer a rede de infraestruturas rodoviárias internas no sentido de 

fomentar e fortalecer a relação intraconcelhia entre os diferentes territórios. 

E. Potenciar um novo modelo institucional e de governação: Desafio 

constatado pelo conjunto de instituições e de organizações que possuem 

competências no domínio da gestão do território e na definição de 

estratégias de desenvolvimento ao nível local/regional. Neste âmbito, 

deverá ser efetuado um esforço no sentido de promover um modelo de 

governação concertado entre os atores da esfera pública e privada. 
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• A visão desenhada para o Vale do Douro Sul tem na sua essência três 

vetores de direção essenciais: 

• Um território que se projeta para o exterior - no sentido de dar a 

conhecer os seus fatores diferenciadores e distintivos tendo em vista captar 

e atrair residentes e funções urbanas que permitam ganhar escala e 

melhorar o seu posicionamento hierárquico no contexto do sistema urbano 

do norte de Portugal. Uma projeção que do ponto de vista das escalas de 

atuação possui um ligação regional unívoca, uma forte relação com o país e 

uma interligação com a dimensão internacional. 

• Um território que se projeta para o interior – tirando necessariamente 

partido do seu posicionamento no “Douro Alargado”, enquanto território com 

quem partilha elementos de força e de diferenciação à escala mundial. Por 

outro lado, um território que se projeta no sentido de tirar proveito do 

potencial aliado aos seus recursos endógenos, da sua forte identidade 

cultural e territorial e da vasta rede patrimonial que possui, estimulando, por 

isso, um potencial de atração em torno do turismo e da visitação. Ainda um 

território que incorpora novos objetivos de desenvolvimento essencialmente 

ligados à inovação, qualificação e promoção dos seus recursos endógenos 

com potencial produtivo e de criação de fileiras estratégicas para a região. 

• Um território que se projeta em ambos os sentidos - isto é, a região 

que compreende a necessidade de possuir um papel criativo e dinâmico, em 

particular no contexto do Douro Alargado e do norte de Portugal, procurando 

posicionar-se, do ponto de vista do marketing e dos fatores aliados à 

promoção territorial, de forma pró-ativa, marcando uma posição e definindo 

uma imagem forte e atrativa. Neste âmbito, é fundamental promover as 

bases de um projeto integrador onde os vários atores possuem um objetivo 

comum e consensualizado entre si e que, nesse sentido, todos, sem 

exceção, trabalham no sentido de atingirem a concretização de objetivos 

comuns, que são dirigidos ao desenvolvimento integrado do Douro Sul como 

um todo. 
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Fonte: AM&A 

Para o exterior… Para o interior… Em ambos os sentidos... 

Figura 3.2. A integração do Vale do Douro Sul no território “alargado” 

Uma estratégia que se 

projeta da escala local 

para a escala global… 

O “Douro Alargado”  

Portugal 

A Península Ibérica 

A Europa  

e o Mundo 

Tirar partido da 

capacidade produtiva em 

torno dos recursos 

endógenos… 

E da forte identidade 

cultural e territorial… 

Incorporando fatores de 

inovação e qualificação 

nos recursos endógenos… 

Tendo necessariamente 

presente o princípio 
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4. Eixos estratégicos 



• A formulação do quadro estratégico elenca, a partir da visão e dos grandes 

desafios, três grandes eixos de valorização estratégica. Estes eixos 

correspondem, no essencial, às dimensões que se afirmam como 

estruturantes e fundamentais para o desenvolvimento e afirmação 

da região, numa perspetiva interna e externa (de relação mais direta com o 

já referido “Douro Alargado”) e consequente reforço do seu posicionamento. 

• É importante ter presente que a definição desta estratégia parte 

essencialmente do suporte físico que o Vale do Douro Sul possui (o 

território e as atividades relevantes que aí se desenvolvem), 

permitindo a esta região projetar-se e enquadrar-se num território alargado 

com caraterísticas semelhantes, definindo o seu rumo, papel, prioridades e 

projetos, o que reforça um princípio de organização, de trajeto estruturado e 

concertado. 

• Assim sendo, mais importante do que elencar já um conjunto de projetos 

estruturantes, afirma-se como fundamental que este território, as suas 

entidades, organismos e residentes se organizem e definam um 

trajeto comum e partilhado numa perspetiva de projeto coletivo e 

integrado e que seja reconhecido no seu conjunto. 

• Neste contexto, o desenho do quadro estratégico do Vale do Douro Sul foi 

desenvolvido tendo por base as seguintes dimensões de valorização 

estratégica: uma primeira, assente na valorização económica e 

sustentável dos recursos produtivos e territoriais (a paisagem, a 

cultura, o património e os recursos produtivos); uma segunda, assente na 

valorização da componente social e cultural (onde se integra a 

componente social, demográfica e de coesão); uma terceira, que se 

consubstancia com a vertente do posicionamento territorial e de 

governação (em que se evidencia o princípio de articulação das entidades e 

organismos públicos e privados). 

• A definição destes eixos reforça a necessidade de estruturar, nas derradeiras 

etapas do estudo, projetos de valor acrescentado em torno destas 

dimensões, permitindo à região ganhar escala e dimensão do ponto de vista 

social, económico, cultural e ambiental. A lógica ligada à formulação dos 

projetos ficará definida em função de um conjunto reduzido de ações, mas 

que assumem um caráter estruturante intermunicipal dado que se alargam a 

todo o território em estudo.  

 

 

 

26 

Enquadramento dos eixos estratégicos 

4.1. Formulação e definição dos eixos estratégicos do Vale do Douro Sul 

 
Fonte: AM&A 

Figura 4.1. Esquema de suporte da visão e eixos estratégicos 

3. Valorização do posicionamento territorial e da 
governação 

B. Três grandes EIXOS de valorização estratégica  

1.1. Recursos produtivos 
endógenos  

1. Valorização económica 
e sustentável 

2. Valorização social e 
cultural 

A. VISÃO 
Projeção do Vale do Douro Sul para 2025 

1.2. Paisagem, cultura e 
património 

1.3. 
Desenvolvimento turístico 

2.1. Capital social e 
qualificação humana 

2.2. Capital cultural 
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• Este eixo tem como tónica três sub-dimensões essenciais (recursos 

produtivos endógenos, paisagem, cultura e património e desenvolvimento 

turístico). 

• A base deste eixo é estabelecida a partir da valorização da base económica e 

territorial onde se integram os recursos produtivos endógenos da região. 

Neste contexto, destacam-se os produtos agrícolas, agroalimentares e 

alimentares provenientes da pecuária que possuem um potencial estratégico 

de base competitiva e de reconhecido valor, bem como as técnicas, os 

saberes e as tradições ancestrais utilizadas no manuseamento dos solos ao 

longo das décadas. 

• A dimensão seguinte é baseada no suporte físico (o território) que consiste, 

neste caso, na designada paisagem, cultura e património. Trata-se, com 

efeito, da riqueza inerente aos recursos naturais (ar, água e solos) que 

permitem potenciar o desenvolvimento do setor produtivo agrícola, florestal 

e da pecuária. Esta dimensão é fortemente marcada pela ação do homem o 

que potenciou a transformação da paisagem em socalcos utilizados para a 

prática agrícola. Esta “marca” permite distinguir hoje o Vale do Douro Sul 

como parte de um território “alargado” classificado como património mundial 

da humanidade. Cumulativamente, é importante destacar a componente 

hídrica (rio Douro e seus afluentes) o que marca fortemente a expressão da 

paisagem em toda a sua dimensão. 

• Na conjugação das duas dimensões identificadas surge o desenvolvimento 

turístico enquanto domínio que se promove a partir da relação entre 

atividades produtivas e o suporte físico. A componente do turismo é 

possuidora de  potencialidades que são transversais a um conjunto amplo de 

segmentos e produtos. 

• Este eixo projeta uma ideia fundamental que assenta na questão de que o 

Vale do Douro Sul é um território com passado, um passado marcado 

pela ação do homem, pela definição de um conjunto de formas de 

valorização produtiva e territorial. Por outro lado, pelo facto de ser um 

território com futuro que se projeta a partir das oportunidades do 

presente, este futuro deverá ser estruturado a partir dos valores que o 

território detém e gera e que por conseguinte devem ser respeitados. 

Recursos 
produtivos 
endógenos 

Paisagem, 
cultura  

e património 

Desenvolvimento 
turístico 
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Contextualização das três sub-dimensões 

4.2. Eixo 1: Valorização Económica e Sustentável 

 Produtos agrícolas, agro-
alimentares e pecuária; 

 Produtores agrícolas locais; 

 Técnicas e os saberes ligados à 
agricultura; 

 Tradições ancestrais no 
manuseamento da terra; 

 Qualidade dos produtos. 

 Riqueza dos recursos naturais (ar, 
água e solo); 

 Património identitário, cultural e 
histórico; 

 Modelação da paisagem 
desenvolvida pela ação do homem; 

 Relação direta com um território 
“alargado”. 

• Íntima relação que se 
estabelece entre as duas 
dimensões acima expostas; 

• Multiplicidade dos segmentos 
turísticos que a região possui do 
ponto de vista estratégico; 

• O potencial inequívoco do 
desenvolvimento turístico.   

Passado Presente Futuro 

Figura 4.2. Suporte ao eixo estratégico de valorização económica e 
sustentável 

 
Fonte: AM&A 
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• Tendo como base de partida as dinâmicas produtivas do Vale do Douro Sul e 

a sua especialização produtiva, verifica-se que é fundamental a definição de 

um eixo estratégico específico para o domínio dos recursos 

produtivos. O peso do setor e a tradição da agricultura nesta região 

determina um conjunto de desafios a desenvolver no futuro. 

• O setor dos produtos agrícolas é hoje marcado por um conjunto de desafios 

expressivos tendo em consideração um conjunto de constrangimentos, 

como são: os baixos volumes de produção (de alguns produtos), a dispersão 

da produção, o envelhecimento dos produtores, a falta de modernização e a 

articulação entre produtores e consumidores. 

• Paralelamente, verifica-se, hoje, a existência de um conjunto de produtos 

agrícolas que se encontram em diferentes estados de afirmação do ponto de 

vista comercial. Os produtos que se encontram numa ótica consolidada 

como é o caso do vinho e do espumante, a maçã, a cereja e a castanha, 

deverão ser alvo de um conjunto de ações específicas que permitam 

consolidar o seu valor e reconhecimento, tanto a nível nacional, como 

internacional. Neste contexto, ressalta a forte necessidade de proceder ao 

aumento da escala de produção numa lógica de projetar os produtos 

para os mercados nacionais e internacionais e dotá-los de valor 

acrescentado e de alargamento da cadeia de valor agroalimentar. 

• Existem a outro nível um conjunto de produtos igualmente com potencial, 

embora se encontrem em situação embrionária. Produtos como a carne 

arouquesa, o fumeiro, o queijo, o azeite, a amêndoa, a doçaria e a baga de 

sabugueiro deverão ser objeto de ações de promoção e divulgação. 

• A definição de um compromisso organizativo entre produtores assume-

se como elemento estruturante desta estratégia. Neste sentido, deverão ser 

fomentados acordos no sentido de combater a atomicidade da produção de 

forma a corresponder às necessidades da distribuição e dos mercados tendo 

por base a articulação e o trabalho em parceria entre produtores locais. 

• Complementarmente, o Vale do Douro Sul, em articulação com outros 

concelhos da NUTS III Douro, deverá ser capaz de estruturar um conjunto 

de condições de suporte que são fundamentais. A questão ligada à 

transformação do excedente de produção proveniente das culturas 

(com potencial de integração em fileiras distintas); a implementação de uma 

área logística e de acolhimento empresarial, dotada de condições 

transversais e de serviços comuns, de escala regional, que permita integrar 

empresas, operadores e distribuidores, afirma-se como aspeto fundamental 

numa perspetiva de diversificar circuitos e canais de distribuição e, ainda, 

aumentar a visibilidade e orientação comercial da produção. 

• Outro aspeto prende-se com a componente ligada com a investigação e a 

inovação associada aos produtos agrícolas. Neste contexto, reforça-se a 

necessidade de estreitar a ligação entre o tecido empresarial e as 

instituições de ensino superior da região numa perspetiva de acrescentar 

valor aos produtos, oferecer produtos e serviços de melhor qualidade e 

maior conteúdo diferenciador, promover a transferência de tecnologia e 

resolver problemas concretos que se colocam às produções endógenas. 

• A lógica associada à certificação dos produtos endógenos por via dos 

mecanismos institucionais de obtenção de qualificações (por Denominação 

de Origem ou Indicação Geográfica) é essencial no sentido de diferenciar o 

produto no mercado e de acrescentar valor ao seu reconhecimento. 

• Noutro âmbito, é importante compreender que existem outros nichos de 

mercado que poderão ser igualmente alavancados, essencialmente na ótica 

da vertente gourmet e de canais de distribuição de escala mais local e 

circuitos curtos de abastecimento, fator que promove a criação de laços 

mais fortes entre os setores agrícola, do turismo e do abastecimento. 

• As organizações de produtores terão necessariamente de desenvolver um 

esforço acrescido no sentido de melhorar a sua estratégia de comunicação 

para o exterior, participando em feiras e eventos internacionais em parceria. 
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Recursos produtivos endógenos 

4.2. Eixo 1: Valorização Económica e Sustentável 
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Recursos produtivos endógenos 

4.2. Eixo 1: Valorização Económica e Sustentável 

Os produtos agrícolas deverão 
possuir uma lógica de inovação e 
diferenciação face à concorrência. 
Verifica-se a forte necessidade de 
estabelecer protocolos com centros 
de investigação e desenvolvimento 
com o sistema de ensino superior 
da região. 

Com base uma estratégia de 
desenvolvimento partilhado entre 
os diversos produtores agrícolas, 
deverão ser  organizados em rigor, 
os canais de distribuição e 
comercialização.  
Neste contexto, evidencia-se a 
necessidade de promover a 
definição de uma área logística no 
Vale do Douro Sul. 

Estruturação 
das fileiras 
produtivas 

 

Organização  
dos produtores 

locais 
 

Dotação  
de escala 

 

Qualificação e 
certificação de 

produtos 

Investigação e 
inovação 

Capacidade  
de transformação 

 do excedente 

Ordenamento  
dos canais  

de distribuição  
e comercialização 

Processo gradual e dinâmico que se desenvolve com base na definição de uma estratégia integrada e partilhada 

Reforçar a aposta nos produtos 
regionais de valor acrescentado e 
de base diferenciadora, para os 
quais deverá ser estabelecida uma 
visão e estratégia de mercado.  
A otimização dos processos de 
produção constitui-se como uma 
tónica essencial que deverá ganhar 
escala regional. 

Afirmar os produtos agrícolas 
regionais de qualidade numa 
perspetiva de aumento dos níveis 
de produção e de expansão da 
cadeia de distribuição.  
Será fundamental assegurar níveis 
de produção compatíveis com as 
solicitações do mercado nacional e 
internacional. 

Desenvolvimento de processos de 
certificação de produtos agrícolas e 
de géneros alimentícios 
(Denominação de Origem Protegida 
– DOP e Indicação Geográfica 
Protegida - IGP), com particular 
incidência na cereja, uva, azeite e 
vitela de Lafões (em processo de 
certificação a nível nacional).  

O excedente produzido ao nível das 
fileiras produtivas deverá ser 
canalizado para processos de 
transformação industrial alinhado 
com as solicitações e tendências 
dos mercados. Deverão ainda ser 
desenvolvidos protocolos entre as 
organizações de produtores e 
empresas ligadas ao setor. 

A organização dos produtores 
locais em lógica de cooperação é 
fundamental no sentido de 
“agregar” a produção e canalizar a 
mesma para os mercados. Neste 
contexto, a figura da cooperativa 
de produtores deverá ser 
incrementada no sentido de 
obtenção de qualidade e escala. 

Figura 4.3. Processo de estruturação das fileiras estratégicas da região 

 
Fonte: AM&A 
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• Carne Arouquesa DOP 

• Castanha dos Soutos 

da Lapa DOP 

• Maçã Bravo de 

Esmolfe DOP 

• Maçã da Beira Alta 

IGP 

• Carne Arouquesa DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

• Mel das Terras Altas do 

Minho DOP 

• Castanha dos Soutos 

da Lapa DOP 

• Maçã Bravo de 

Esmolfe DOP 

• Maçã da Beira Alta 

IGP 

• Castanha dos Soutos 

da Lapa DOP 

• Maçã Bravo de 

Esmolfe DOP 

• Maçã da Beira Alta 

IGP 

• Amêndoa Douro DOP 

• Borrego Terrincho DOP 

• Castanha dos Soutos da 

Lapa DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

• Queijo Terrincho DOP 

• Castanha dos Soutos da 

Lapa DOP 

• Maçã Bravo de Esmolfe 

DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

• Borrego Terrincho DOP 

• Castanha dos Soutos da 

Lapa DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

• Carne Arouquesa DOP 

• Castanha dos Soutos da 

Lapa DOP 

• Maçã Bravo de Esmolfe DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

• Carne Arouquesa DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

• Mel das Terras Altas do 

Minho DOP 

• Castanha dos Soutos da 

Lapa DOP 

• Maçã Bravo de Esmolfe 

DOP 

• Maçã da Beira Alta IGP 

Legenda: Da esquerda para a direita: Castanha dos Soutos da Lapa DOP; Maçã Bravo de Esmolfe DOP; Maça da Beira Alta IGP; Carne Arouquesa DOP; Mel das Terras Altas do Minho DOP; 
Queijo Terrincho DOP; Borrego Terrincho DOP; Amêndoa Douro DOP.  
 
Fonte: AM&A com base em Gabinete de Planeamento e Políticas – Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas  

Recursos produtivos endógenos 
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Figura 4.4. Produtos com protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos  

4.2. Eixo 1: Valorização Económica e Sustentável 
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• Evidencia-se ainda uma ótica que se define pelo ordenamento, proteção e 

valorização da esfera paisagística, ambiental, hídrica e patrimonial.  

• A região do Vale do Douro Sul constitui-se como um território onde 

emergem um conjunto de valores naturais e patrimoniais de relevo 

(classificados e a classificar) o que lhe valeu a consagração como património 

da humanidade. Esta distinção constitui-se como uma responsabilidade e um 

desafio acrescido no que corresponde às matérias de gestão ambiental e 

ordenamento do território, atendendo à necessidade de promover uma 

correta gestão ambiental e dos recursos, numa perspetiva de respeito pelas 

gerações vindouras e, acima de tudo, para com os “antigos” que foram os 

pais desta região e a moldaram do ponto de vista paisagístico. 

• A região deverá efetuar um esforço no sentido de conservar os seus 

padrões ambientais e de biodiversidade através de uma monitorização 

rigorosa, regular e persistente, tendo como referência a implementação das 

disposições que estão definidas nos vários instrumentos de gestão 

territorial, diretrizes e programas. As alterações ao uso e ocupação do solo 

deverão ser rigorosamente acompanhadas pelos organismos competentes no 

sentido de avaliar as dinâmicas do povoamento, transportes e equipamentos 

e das atividades económicas na sua incidência social e ambiental, tendo em 

vista contrariar a dinâmica da dispersão de usos e funções de índole urbano. 

• Não obstante, verifica-se que é importante efetuar um esforço no sentido de 

clarificar as competências das várias entidades que regulam a gestão do 

território face ao elevado número de condicionantes e diretrizes que se 

intersetam em determinadas zonas, em especial ao longo da frente 

ribeirinha. Este desafio fica necessariamente integrado no domínio da 

clarificação de competências na esfera do ordenamento do território, 

urbanismo e ambiente. 

• No tocante à componente energética, deverá ser efetuada uma elevada 

aposta no sentido de produzir energia a partir de uma fonte renovável, 

nomeadamente a partir do rio Douro. Com efeito, a produção de origem 

termoelétrica é causadora de emissões atmosféricas poluentes, assim como 

da saída de divisas para aquisição de combustíveis fósseis. 

• Deverá ser desenvolvido um plano intermunicipal ligado ao 

aproveitamento das energias renováveis na Serra de Montemuro, 

nomeadamente da energia eólica, atendendo à existência de energia 

proveniente de ventos abundantes e ao facto de ser uma fonte não poluente 

e renovável. 

• No que concerne aos recursos hídricos, destacam-se ainda dois desafios. A 

criação de reservas de água destinadas ao abastecimento das 

propriedades agrícolas assume-se como um desafio essencial para a 

sustentabilidade do setor no Douro Sul, dado existir um défice existente no 

tocante ao regadio das culturas agrícolas. Por outro lado, a constituição de 

reservas de água permitirá a introdução de novas culturas, mais exigentes 

em água, aumentando diretamente as opções produtivas e a rentabilidade. 

• O outro desafio está associado à qualificação urbana, ambiental e 

paisagística da frente ribeirinha do Douro, enquanto eixo de “relação e 

conexão” dos vários concelhos ribeirinhos. Este corredor, associado à 

EN222, a denominada “estrada romântica” ou “porta de acesso ao Douro”, 

deverá ser alvo de ações de qualificação no sentido de potenciar o 

desenvolvimento turístico, o aumento da segurança rodoviária e assegurar a 

funcionalidade eficaz dos meios de emergência. 

• Por último, destacar a necessidade de proceder ao melhoramento das 

condições de acessibilidade internas e externas da região, 

nomeadamente através da beneficiação da rede de relação entre municípios 

do Vale do Douro Sul (rede  de estradas municipais), bem como promover o 

diálogo necessário no sentido de se proceder à construção do IC26, 

enquanto corredor externo estruturante para o Vale do Douro Sul. Acresce 

um maior aproveitamento da ferrovia. 
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Paisagem, cultura e património 

4.2. Eixo 1: Valorização Económica e Sustentável 
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Paisagem, cultura e património 

4.2. Eixo 1: Valorização Económica e Sustentável 

Ordenamento Proteção 

Valorização O suporte físico territorial 

Património 

Recursos hídricos 

Solos agrícolas e florestais 

Paisagem 

Ambiente 

As tónicas de suporte 
competitivo 

A extensa rede patrimonial 
classificada  

O rio Douro e seus afluentes 

Os produtos primários endógenos 

A intervenção humana na 
modelação da paisagem (os 

socalcos e as quintas do Douro) 

Qualidade da água, do solo e do ar 

Douro Património da Humanidade | UNESCO | 2001 

Planeamento 
territorial 

Gestão 
ambiental, dos 

recursos naturais 
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biodiversidade 

Monitorização  
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transformação 
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Aproveitamento 
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A ancestralidade da região do Douro, das suas atividades, técnicas, tradições e costumes  
como elementos de estruturação, suporte e modelação territorial    

Figura 4.5. Grandes desafios no domínio da paisagem, cultura e património 

 
Fonte: AM&A 
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• Na combinação das duas dimensões identificadas (recursos produtivos 

endógenos e paisagem, cultura e património) surge uma de âmbito 

estruturante que consiste no desenvolvimento turístico. Com efeito, as 

potencialidades que o Vale do Douro Sul possui no domínio do turismo são 

indiscutíveis e definidas, desde logo, pela forte relação que se estabeleceu, 

ao longo dos anos, entre o suporte físico e as atividades económicas que aí 

se desenvolvem em torno do setor primário. A região é marcada pelas 

potencialidades associadas a um conjunto alargado de segmentos de 

turismo, tais como: histórico-cultural, religioso, enoturismo, fluvial, náutica 

de recreio, natureza, gastronomia e vinhos, saúde e bem-estar.  

• Neste âmbito, reforça-se a necessidade dos recursos às parcerias de 

atores da esfera pública (as instituições ligadas ao desenvolvimento, 

promoção e ordenamento) e privada (os empresários ligados à esfera do 

turismo) numa perspetiva de rede, aproveitando ainda a relação de 

proximidade que a região detém face à Área Metropolitana do Porto e, 

ainda, um conjunto de infraestruturas de relação com o exterior (Porto de 

Leixões e Aeroporto Francisco Sá Carneiro). Tendo por base estas relações 

será possível estabelecer plataformas colaborativas que permitam 

“canalizar” turistas para a região de forma organizada e planeada. 

• Especificamente no que se reporta ao segmento do turismo fluvial deverá 

ser desenvolvida uma plataforma de entendimento entre operadores e 

entidades ligados ao domínio do planeamento turístico e promoção 

no sentido de ampliar a esfera da visitação a locais no interior da região que 

possuem interesse. 

• Um aspeto fundamental prende-se com a estruturação de redes turísticas de 

âmbito intermunicipal. O turista ou visitante na sua chegada à região deverá 

ter possibilidade de aceder a um roteiro turístico de âmbito territorial 

alargado que o informe dos locais de interesse de turístico de acordo com os 

diversos segmentos, locais para pernoitar, restauração e equipamentos e 

serviços públicos. Este recurso é central para a implementação de uma 

estratégia de desenvolvimento turístico, tendo necessariamente de estar 

disponível pelos postos de turismo, bem como nas unidades hoteleiras. 

• Um aspeto transversal prende-se com a sinalética turística. Neste 

contexto, a sinalização assume particular importância atendendo a que a 

partir desta desenvolve-se o correto uso público dos territórios e seus 

recursos. A sinalética a implementar deverá ser baseada num programa de 

organização comum, dotado de regras gráficas uniformes para todo o 

território e implementada em locais específicos de contato direto e 

espontâneo com os visitantes e turistas. A questão associada às diferentes 

componentes da visitação deverá ser realçada (seja no contexto do 

património natural, cultural e histórico ou de conservação da natureza).  

• No domínio do marketing territorial e da promoção deverá ser reforçada 

a marca “Douro” no sentido de desenvolver um processo de promoção 

com o objetivo essencial de difundir o desenvolvimento local, mobilizando 

recursos e tirando partido das vantagens comparativas e competitivas do 

território, no sentido de potenciar o seu desenvolvimento económico e 

social. A estratégia de marketing a desenhar deverá refletir o 

posicionamento específico do Vale do Douro Sul no contexto do “Douro 

Alargado”, definindo, com rigor, as suas especificidades espaciais e 

produtivas e as suas funções no contexto do território alargado em que se 

insere. 

• Realça-se ainda um aspeto ligado ao domínio da formação na área do 

turismo e da restauração permitindo, numa primeira linha, promover a 

fixação da população mais jovem e proporcionar formação específica ligada 

aos serviços de informação, animação e organização de eventos e em 

unidades turísticas. Por outro lado, constata-se que deverá ser efetuada 

uma aposta forte na formação nos domínios da segurança e higiene 

alimentar, bem como na confeção de refeições ligadas à gastronomia 

regional. 
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• O turismo assume-se como atividade económica com capacidade 

comprovada na criação de riqueza e emprego e como instrumento de 

valorização sustentável do património natural e histórico-cultural. 

Esta convicção é de elevada importância no Vale do Douro Sul, território de 

múltiplas valências naturais e culturais que deverão ser, simultânea e 

harmoniosamente, preservadas e colocadas ao serviço do desenvolvimento 

sustentável da região. O “Plano de Marketing Estratégico ERT - Turismo do 

Douro” (2012) indica como vetores de ação estratégica para a NUTS III 

Douro os seguintes tópicos: estruturação do produto turístico; criação do 

valor junto da procura nacional e internacional; promover uma alteração do 

tipo de operação e modelo de negócio predominante na região; estruturar e 

comunicar a oferta turística duriense; e intensificar as ações de promoção 

em eventos de escala internacional. 

• Os recursos endógenos primários e secundários – património natural; 

património monumental; gastronomia; vinho; equipamentos; eventos; 

artesanato e festas e romarias – são os principais trunfos que, quando 

diferenciados e devidamente estruturados, permitirão a emergência de um 

destino turístico de excelência competitiva perante a acérrima concorrência, 

principalmente internacional. A aposta turística deverá assentar na: 

• seletividade dos produtos turísticos a potenciar evitando os 

custos do “desfoque” de prioridades, especialmente num território 

de vocação praticamente inequívoca; 

• concentração de investimentos em segmentos de maior 

viabilidade económica e pertinência tendo em conta as 

especificidades internas e da envolvente;  

• Cooperação e redes (público-privada e transregional) como 

fórmula de consolidação da massa crítica e das teias de projeção;  

• aderência territorial (apropriação social, económica e ambiental) 

como condição básica para o envolvimento efetivo dos atores, 

elevando as probabilidades de sucesso da operacionalização da 

estratégia; 

• capacitação (institucional, empresarial, política, infraestrutural, 

social), preparando o terreno para a receção e sustentação da 

atividade turística.  

• Tendo por base os produtos turísticos indicados no mais recente estudo para 

o turismo do Douro, conciliados com os dados recolhidos em termos de 

diagnóstico e sensibilidade dos atores locais, realizou-se, no âmbito deste 

estudo, um inquérito na Conferência do Douro Sul 2012, obtendo-se 131 

respostas. Pedia-se a classificação - de baixo a elevado - da relevância e 

estádio de desenvolvimento atual e do potencial de crescimento da procura 

de um conjunto de produtos turísticos, donde resultou a matriz 

apresentada na figura seguinte, donde se conclui acerca da seguinte 

subdivisão: 

• Estruturantes: turismo fluvial, enoturismo e gastronomia e 

vinhos que são os produtos turísticos que acumulam uma elevada 

relevância atual, níveis de desenvolvimento consideráveis e 

perspetivas de crescimento da procura assinaláveis;  

• Expansionistas: turismo histórico-cultural e de natureza, 

assim classificados pela relevância atual média, pelo baixo nível de 

desenvolvimento mas com elevadas perspetivas de crescimento da 

procura no futuro;  

• Complementares: turismo de náutica de recreio e saúde e 

bem-estar assim classificados devido à sua relevância e 

desenvolvimento atual baixos, mas com potencial de crescimento 

médio e de aplicabilidade transversal no território; o turismo 

religioso, com uma relevância atual elevada, revela um 

desenvolvimento e procura potencial baixos, muito justificado pelo 

caráter localizado dos recursos que concorrem para este produto. 
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• Uma estratégia para o turismo do Vale do Douro Sul não pode ser pensada, 

exclusivamente, tendo como referência esta delimitação territorial, mas 

antes, desenhada em articulação com a área de proximidade direta e 

regional alargada, com intuito de conceder sentido, densidade e massa 

crítica à oferta, para além de visibilidade e projeção integrada nos 

mercados-alvo. 

• Os produtos turísticos foram já apresentados e sistematizados na matriz 

de posicionamentos estratégicos. A principal convicção é a de que à 

endogeneidade de potencialidades existentes terá que se adicionar valor 

acrescentado, diferenciação e escala com enfoque nos segmentos 

considerados relevantes para o território, objetivo alcançável tendo por base 

uma região alargada pertinente. 

• Os diálogos turísticos que o Vale do Douro Sul pode estabelecer são 

múltiplos. A figura seguinte traduz a teia de ligações, obviamente não as 

esgotando, que o território pode estabelecer com a região de proximidade 

direta ou alargada, tendo como elo o produto turístico a desenvolver.  

• Os “nós” estratégicos identificados no Vale do Douro Sul correspondem a 

territórios-líder que, pelo seu percurso e especificidades, podem servir de 

motor ao desenvolvimento dos produtos turísticos indicados e, por essa via, 

ancorar os restantes territórios.  

• Os pontos de “amarração regional” correspondem a áreas de acoplação 

estratégica pela proximidade física ou temática, pela coincidência de 

vocações ou pela extensão do modelo de desenvolvimento turístico à 

totalidade ou a alguns dos territórios do Vale do Douro Sul. Aqui, as relações 

com o Douro Norte e os principais centros urbanos de proximidade direta ou 

alargada (Peso da Régua, Vila Real, Viseu, Chaves, Porto e Braga), a 

inserção ou consolidação de posições em rotas já definidas e as ligações 

exclusivamente por extensão do produto, como São Pedro de Sul no turismo 

de saúde e bem–estar, assumem destaque. 
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• A valorização social e cultural do Vale do Douro Sul coloca-se como um dos 

eixos estratégicos principais para o seu futuro. Como território com 

tendências pesadas de despovoamento sociodemográfico e de desvitalização 

comunitária e formativa, nas últimas três décadas, exigir-se-á para o Vale 

do Douro Sul um fortalecimento das suas dinâmicas de qualidade de vida, de 

sociabilidade, de providência e de escolaridade da população, bem como um 

desenvolvimento dos seus elementos constantes e funcionais de coesão 

social e territorial. Inclusive no sentido de, também nestes âmbitos, o Vale 

do Douro Sul se colocar como território de paulatina (re)atração de 

determinados seguimentos populacionais e de conhecimento. 

• As estratégias para este eixo deverão incidir em dois tipos de conjugações: 

1. Na conjugação do reforço dos elementos do seu capital 

social e cultural com as oportunidades de valorização 

económica a nascerem no seio deste reforço estratégico. 

2. Na conjugação da valorização sociocultural e política com 

a construção de fatores sustentados de empregabilidade. 

• A primeira ordem de conjugações liga o capital sociocultural com as 

ações de valorização económica: 

 A capacitação do capital social e cultural do território do Vale do 

Douro Sul passa por uma série de dimensões concretas de ação, 

das áreas da providência, das famílias, da cidadania e da ação 

cultural, às áreas do empreendedorismo, das redes de empresas 

e dos projetos partilhados. 

 Dinâmicas de ação estas que, por sua vez, permitirão o 

desenvolvimento sustentado de uma cidadania social e 

económica com atitudes mais criativas e coletivas, na formação 

de laços mais profundos de identidade e de conhecimento, bem 

como de construção de estratégias conjuntas de criação de voz e 

de valor próprios. Este é obviamente um caminho longo, com 

resultados tanto mais estruturantes quanto mais alongados no 

tempo; que pode ter, não obstante, conquistas bem visíveis a 

médio prazo, notavelmente nas áreas da coesão e da 

solidariedade. 

• Os elementos-chave de coesão sociocultural de um território passam por 

determinadas áreas de ação bem concretas. Propõe-se uma sistematização 

estratégica em 6 áreas: 

a) Complexidade do território: O Douro-Sul é um território 

(como acima diagnosticado) com bons níveis de reconhecimento 

na sua inserção no conceito “Douro”. Não obstante o seu carácter 

policêntrico (diversos núcleos urbanos e pro-urbanos), este não 

se traduz ainda numa estrutura socio-territorial consistente. Os 

processos de contínua urbanização e de determinadas melhorias 

nos equipamentos públicos e nos eixos de acessibilidade não se 

traduziram numa evolução demográfica e social positiva. 

Mantêm-se assim importantes inconsistências de base territorial e 

funcional, muito nomeadamente quando este território é visto de 

forma isolada. O aumento da complexidade do território do Vale 

do Douro Sul exigirá assim, por um lado, a sua mais plena 

integração no território alargado do Douro; e, por outro lado, a 

assunção de uma estratégia de valorização territorial interna. 

Esta última assente em determinados pressupostos, muito 

nomeadamente num reforço de um policentrismo assumido de 

diferentes escalas; e num ordenamento de território gerido à 

pequena escala, para melhor mix de funções de proximidade. Do 

núcleo urbano de primeira instância que é Lamego às 

centralidades urbanas cabeças de município, aos núcleos urbanos 

de menor escala mas com a exigência de uma clara complexidade 

mínima de serviços sociais e funcionais. 

38 

Conjugação das dimensões de valorização social e cultural 

4.3. Eixo 2: Valorização Social e Cultural 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 



b) Laços de identidade: O reforço dos laços de identidade na 

sociedade do Douro passam em primeiro lugar pelo aumento das 

oportunidades de inserção social e pelo atenuar das desigualdades e 

das carências sociais. Tal exige uma assunção dos agentes sociais 

como agentes de solidariedade, de desenvolvimento e 

empregabilidade local, bem como por programações mais 

permanentes nas redes de equipamentos (de educação, saúde, 

desporto, segurança social). Serão charneira determinados projetos 

de interdisciplinaridade solidária; bem como os projetos de afirmação 

identitária e cultural; todos eles construídos e geridos em redes de 

governança de diferentes agentes, embora com uma exigência de 

clara liderança e suporte estratégicos e financeiro respetivo. 

c) Lideranças culturais e educativas: A valoração cultural de um 

território passa também, e de forma relevante, pela qualificação das 

vivências e expectativas das suas lideranças com maior capacidade 

empreendedora e educativa. A capacitação estratégica dos agentes 

socioculturais e económicos, bem como das instituições públicas e 

associativas do Vale do Douro Sul, passará, sobretudo, pelo reforço 

acentuado das suas redes de ação conjunta (reforço da governança 

territorial). Tal traduz-se pela construção conjunta de projetos e 

estratégias concretas, e em compromissos publicamente assumidos 

pelas principais instituições, empresas e associações do território. 

d) Estruturas de qualificação e de conhecimento: No reforço do 

papel das escolas e estruturas formativas como atores charneira da 

coesão social e da emancipação económica com base nos recursos e 

populações locais. Face às condições diagnosticadas afigura-se de 

relevância decisiva a construção de apostas e de projetos concretos 

nas áreas da formação básica (níveis três a cinco) e da aprendizagem 

ao longo da vida. As instituições de ensino profissionalizante e 

superior deverão construir estratégias formativas conjuntas com o 

tecido social e económico. 

e) Associativismo e mobilização territorial: Deverá ser atendida 

uma perspetiva de dar prioridade aos projetos de âmbito associativo 

e em construção por redes de atores. Por exemplo, na capacitação 

económica dos produtos endógenos, os projetos desenvolvidos em 

sede cooperativa e/ou ‘poules’ de agentes nas diferentes 

componentes das cadeias de produção, de valoração, de distribuição 

e comercialização dos respetivos produtos. A mesma lógica para 

outras áreas de desenvolvimento, como na capacitação turística e na 

coesão social. 

f) Projetos de governança: Estes projetos deverão integrar uma 

plataforma alargada de construção e compromisso estratégico para o 

Douro-Sul. Que por sua vez se poderá detalhar em diferentes campos 

de compromisso. No ponto seguinte, propõem-se exemplos deste tipo 

de compromisso, como o ‘pacto para a qualificação e 

empregabilidade’, a incluir os principais agentes públicos, 

económicos, de qualificação e de solidariedade. Esta é uma visão 

processual e comprometida - ou ‘de governança’ - de 

desenvolvimento, que exige uma liderança forte e ativa, abarcando 

todo o território e suas principais perspetivas e assunções de futuro. 

Uma cultura de governança implica ainda a participação e inclusão 

cívica nos processos de desenvolvimento, o que pode ser potenciado 

de forma racional por conhecidas ferramentas como a Agenda Local 

21, que poderá ser aplicada a todo o território, numa base de escala 

municipal ou mesmo de freguesia. 

• A segunda ordem de conjugações liga a valorização sociocultural e 

política com a construção de fatores sustentados de empregabilidade, 

construindo estruturas de sustentação local, bem como de atração e fixação 

de emprego qualificado, de emprego jovem e ainda de emprego sénior. 
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• Elementos-chave de intervenção coletiva para o emprego: 

a) Reforço do mercado de trabalho, adequando as políticas locais e 

intermunicipais às condições e mais-valias endógenas do 

território e, por sua vez, aos eixos estratégicos entretanto 

definidos. Tal significa desenvolvimento de uma programática 

educativa e política concreta na área da inovação social e 

económica no tecido empresarial existente; e uma (já referida) 

interligação mais permanente entre os tecidos 

educativos/formativos e de empregabilidade local, notavelmente 

nos sectores mais estratégicos de qualidade endógena (referidos 

no eixo 1). 

b) Maior adequação e integração das políticas públicas às 

especificidades do território do Vale do Douro Sul. O que surge 

suportado, em primeira instância, por este presente processo de 

construção estratégica, a comprometer com as instituições 

públicas; pela capacitação da respetiva coordenação estratégica e 

operacional; e pelos respetivos programas e políticas de 

desenvolvimento económico de base local e regional. 

c) Reforço do papel das instâncias de socialização. Por programas 

concretos de apoio às famílias, às escolas e ao associativismo de 

base cívica e empresarial; pelo reforço dos agentes e dos 

instrumentos de intermediação social; e pela cuidada dedicação a 

projetos de promoção da equidade socio-territorial. 

d) Capacitação da elaboração de projetos de base local e regional. 

Dedicando-se uma atenção concreta à estruturação de 

mecanismos de governança e de interação entre os atores 

públicos e privados do território, muito nomeadamente nos 

sectores empresariais com evidente capacidade de qualificação. 

Conseguindo estes mecanismos produzir soluções em conjunto 

com a sociedade civil e assim também a capacitando. E ainda, 

pelo reforço de determinados elementos de democracia mais 

local, como a maior capacitação dos papéis de intermediação com 

o tecido empresarial das Juntas de Freguesia e o 

desenvolvimento de reconhecidos instrumentos de ação coletiva 

local como é o caso da Agenda Local 21. 
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Fonte: AM&A com base no estudo “À Tona de Água” (CET/TESE, 2010) 

Figura 4.9. Capital sociocultural e intervenção coletiva no Vale do 
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• A valorização do posicionamento territorial e governativo do Vale do Douro 

Sul obriga antes de tudo a um primeiro equacionar do seu real ou hipotético 

reconhecimento como território pertinente de identidade sociocultural, 

económica e enfim política. Integrado sobretudo numa região com amplo 

reconhecimento simbólico - o Douro - mas com evidentes fragilidades na 

dotação de elementos estruturantes e com capacidade centrípeta (fortes 

núcleos urbanos ou eixos económicos e culturais vibrantes), o 

posicionamento do Vale do Douro Sul somente se poderá valorizar na 

conjugação das suas redes internas - a unificar em visão e estratégia 

comum - com os territórios mais alargados dos quais faz parte - por sua vez 

a cooperar e pertencer de forma mais efetiva. 

• Nestes sentidos, colocam-se aqui três vetores de ação estratégica: o 

posicionamento do Vale do Douro Sul nas suas respetivas escalas macro 

envolventes; a sua racionalidade interna; os seus modelos de governação. 

1. O Vale do Douro Sul como espaço de articulação interterritorial, 

notavelmente face a duas macro escalas: 

a) As escalas internacional e nacional: Europa, Ibéria, Portugal. Os 

elementos simbólicos, patrimoniais e de capacitação agrícola e 

produtiva do Vale do Douro Sul permitem-lhe poder deter um 

papel relevante na afirmação do Douro alargado para as escalas 

nacional e internacional. Esta capacitação passará sobretudo pela 

afirmação das suas “marcas” com maior qualidade: i) o rio e a 

paisagem; ii) os elementos e rotas patrimoniais; iii) o vinho, a 

maçã, a cereja, a castanha e o azeite. 

b) As escalas intranacionais, nomeadamente entre Norte-Centro, 

entre Litoral-metropolitano e Interior/Espanha. A articulação com 

a Área Metropolitana do Porto deve ser sustentada numa dupla 

base de alargamento: i) consolidando um arco patrimonial 

Porto/Douro; ii) consolidando um território de produção e de 

valorização mercantil em torno dos seus melhores produtos e 

capacidade de abastecimento e mesmo exportação. Por sua vez, 

a relação que se estabelece com as sub-regiões da região Centro 

é de valorizar (Dão-Lafões e Beira Interior Norte). 

2. O Vale do Douro Sul como “sistema territorial integrado”: 

a) Um território policêntrico cujo objetivo central se coloca na 

integração plena das suas atividades humanas, socioculturais e 

económicas, devendo assim ser promovido o policentrismo deste 

território, agora de forma assumidamente estratégica: 

prefigurando diferentes níveis e tipos de prioridades e de 

investimentos para cada diferente tipo de centralidade; bem 

como na redução de excessivas monoespecializações territoriais, 

ou seja, na promoção - nomeadamente em sede de gestão e 

ordenamento territorial - de uma diversidade multifuncional 

mínima à pequena escala, para todas as suas áreas urbanas e 

periurbanas, inclusive até às de menor dimensão. 

b) A inserção do Vale do Douro Sul no sistema do “Douro Alargado”. 

A projeção do território do Vale do Douro Sul neste contexto mais 

amplo e reconhecido do Douro (abarcando o território que vai do 

Tâmega e Litoral, ao Côa e mesmo ao Duero) é decisiva, quando 

uma larga maioria das caraterísticas e dos elementos de maior 

valor e potencial para o Vale do Douro Sul se estruturam por este 

território alargado do Douro, exigindo, assim, posicionamentos, 

estratégias e políticas comuns e integrados. Acresce a 

estruturação de ativas relações e conetividades de base 

empresarial, turística, cultural e patrimonial. Os principais 

projetos a definir como de primeira linha estratégica e a 

implementar em rede de agentes devem ter a escala do Douro 

alargado como escala principal de ativação. 
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3. O modelo de Governação do Douro:  

a) Finalmente, uma estrutura de governação e de ação coletiva para 

o Vale do Douro Sul que assente não só na concertação das 

premissas estratégicas entretanto construídas e 

consensualizadas, como ainda em lógicas amplas de articulação 

entre os atores pertinentes do território e da sociedade Duriense. 

Numa perspetiva que exigirá uma visão integrada da governação 

territorial do Douro-Sul, considerando-se: as suas instituições de 

governo; os projetos desenvolvidos em governança, entre atores 

públicos, privados e associativos; e as componentes de 

fortalecimento do capital social e cultural do território (como 

atrás explicitado, no eixo 2). 

b) Uma visão integrada que incluirá as suas instituições (as NUTS, a 

CIM, a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, a 

Estrutura de Missão do Douro, o Turismo do Porto e Norte, entre 

outros); os projetos e estratégias construídos em parceria e em 

rede, entre os diferentes atores da esfera pública e privada; e 

evidentemente a própria sociedade, suas associações e dinâmicas 

mais ativas ou potencialmente ativas, no âmbito da capacitação 

do seu capital sociocultura. 

c) Uma governação próxima dos espaços reconhecidos da região - 

nomeadamente, o seu ativo territorial e paisagístico que é o 

“Douro” - e como tal com efetiva capacidade política e ainda de 

mobilização económica, cultural e cívica. Por sua vez, uma 

governação integrada sustentada em cascata racional por 

estratégias políticas, projetos e respetivos recursos. 

d) Uma governação que envolva instrumentos e uma capacidade de 

estabelecimento de compromissos, de responsabilização e de 

autoavaliação. 
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4.4. Eixo 3: Valorização do Posicionamento Territorial e da Governação 

 
Fonte: AM&A 

Figura 4.10. Relações estratégicas de base territorial 
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5. Socalcos para um Vale Douro Sul competitivo, coeso e conectado 

• Os nove socalcos para um Douro Sul competitivo, coeso e conectado 

consubstanciam os projetos de suporte estratégico da região do Douro Sul 

para o horizonte 2025. Trata-se de um número restrito de operações 

alavancados por um número alargado de atores com peso nas dinâmicas 

institucionais e de governação da região do Douro/ Tâmega e, em particular, 

do Douro Sul. 

• As operações desenhadas encontram-se intimamente ligados à dinâmica 

produtiva dos recursos endógenos, aos valores ambientais e paisagísticos, à 

qualificação dos recursos humanos, aos fatores de acesso e de ligação com o 

território alargado do norte de Portugal e à formulação de uma nova 

dinâmica ligada à governação e de plataformas de compromisso. 

• O ponto de essencial deste conjunto de operações parte do princípio 

associado à liderança, ao projeto coletivo e à integração dos vários atores 

numa esfera de entendimento e de partilha de objetivos, tónica essencial do 

planeamento estratégico de base territorial. A missão e a ambição 

partilhada, entre os vários atores envolvidos nesta estratégia, é essencial no 

sentido de promover uma lógica de eficácia ao nível da implementação e 

monitorização de cada uma das operações. É fundamental promover a 

adesão, vincular, estimular e fomentar a ligação em torno de um objetivo 

central que se manifesta na ambição da visão e dos eixos estratégicos. 

• As operações em questão, integrados com cada um dos eixos estratégicos 

desenvolvidos, são os elementos centrais de alavancagem da estratégia 

global do plano estratégico de desenvolvimento. Através do 

desenvolvimento deste conjunto de ações, que detêm entre si uma base de 

plataforma de entendimento, será possível implementar as bases de uma 

região mais inteligente, sustentável e inclusiva. 

• De seguida passamos a expor cada um dos nove socalcos, efetuando uma 

descrição detalhada do espírito da operação e ações fundamentais na sua 

implementação. 

 

 
 Pacto para a qualificação e empregabilidade (para 

uma região qualificada e integrada) 

 Desenvolvimento competitivo da fileira turística 
(para um região ganhadora e atrativa) 

 Desenvolvimento competitivo da fileira 
agroalimentar (para um região que aproveita o seu potencial 

endógeno) 

 Plataforma de negócio/ A24 – “via verde para o 
desenvolvimento” (para uma região empresarial) 

 Plataforma de compromisso para um Douro 
Património Mundial Sustentável (para uma região de 

oportunidades e de criação de riqueza) 

 Eficiência energética (para uma região sustentável e 

duradoura) 

 Plataforma digital para uma região conectada 
(para uma região sustentável e duradoura) 

 Criação da rede de vizinhos de proximidade (para 

uma região solidária e empreendedora) 

 Práticas D’Ouro (para uma região de partilha) 

 Governação territorial (para uma região com articulada e 

com projeto coletivo) 

Figura 5.1. Socalcos para um Vale do Douro Sul competitivo, coeso e 
conectado 

 Pacto para a qualificação e empregabilidade 
(para uma região qualificada e integrada) 

 Rede de vizinhos de proximidade (para uma região 

solidária e empreendedora) 

 Plataforma de conectividade e acessibilidade 
(para uma região de proximidade) 

 Plataforma de negócios da fileira 
agroalimentar/A24 (para uma região empresarial que 

aproveita o seu potencial endógeno) 

 Plataforma de compromisso para um Douro 
Património Mundial Sustentável (para uma região 

que valoriza o seu património) 

 Pacto para a qualificação, estruturação e 
promoção da fileira turística (para uma região 

atrativa que cria riqueza e emprego) 

 Rede de eficiência energética (para uma região 

sustentável e duradora) 

 Promoção e reconhecimento de práticas de 
mérito (para uma região que partilha valor) 

 Rede para a governação territorial (para uma 

região articulada e com um projeto coletivo) 
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Figura 5.2. Da visão e eixos estratégicos aos Socalcos para um Douro Sul competitivo, coeso e conectado 

A - VISÃO 

3. Valorização do posicionamento 
territorial e da governação 

2.1. Capital social  
e qualificação humana 

2. Valorização social e cultural 
1. Valorização económica e 

sustentável 

B
 -

 E
I
X

O
S

 
C

 –
 S

O
C

A
L
C

O
S

 P
A

R
A

  

O
 V

A
L
E

  
D

O
U

R
O

 S
U

L
 

Uma região competitiva Uma região coesa Uma região conectada 

1.1. Recursos produtivos endógenos  

1.2. Paisagem, cultura e património 

1.3. Desenvolvimento turístico 
2.2. Capital cultural 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 

Articulação da visão, eixos e socalcos para um Vale do Douro Sul competitivo, coeso e conectado 

 
  
Fonte: AM&A 

Rede para a 
governação 

territorial (para 
uma região 

articulada e com 
um projeto 
coletivo) 

Pacto para a 
qualificação, 

estruturação e 
promoção da fileira 
turística (para uma 
região atrativa que 

cria riqueza e 
emprego) 

 

Plataforma de 
negócios da fileira 
agroalimentar/A24 
(para uma região 
empresarial que 
aproveita o seu 

potencial 
endógeno) 

Pacto para a 
qualificação e 

empregabilidade 
(para uma região 

qualificada e 
integrada) 

Promoção e 
reconhecimento de 
práticas de mérito 
(para uma região 
que partilha valor) 

Rede de eficiência 
energética (para 

uma região 
sustentável e 

duradora) 

Plataforma de 
compromisso para 

um Douro 
Património Mundial 
Sustentável (para 
uma região que 
valoriza o seu 
património) 

Plataforma de 
conectividade e 

acessibilidade (para 
uma região de 
proximidade) 

Rede de vizinhos de 
proximidade (para 

uma região 
solidária e 

empreendedora) 

5. Socalcos para um Vale Douro Sul competitivo, coeso e conectado 



Enquadramento 

• Numa situação de crise e de elevado desemprego é recorrente procurar-se 

encontrar “bodes expiatórios”. Entre eles aparece a incapacidade da escola 

(aos seus diferentes níveis e tipos de formação) dar resposta às 

necessidades do tecido empresarial (procura) e do país. Temos  “pessoas 

qualificadas sem emprego“ e “empresas sem pessoas qualificadas “. 

A partir deste aparente paradoxo recaem, maioritariamente, críticas sobre a 

“escola”, nomeadamente:  não preparar e qualificar para o sucesso escolar e 

para a procura empresarial; não reduzir a indisciplina e o abandono escolar; 

não educar para os valores e comportamentos dominantes da sociedade; 

não garantir a segurança e “controle” dos alunos, no período escolar; 

demissão na procura de uma relação com a comunidade envolvente. 

• Se é verdade que a escola se encontra socialmente fragilizada é necessário 

reconhecer que a sua missão não é tarefa só dos professores e dos 

responsáveis das políticas educativas. As famílias, as empresas e a 

comunidade em geral são pilares essenciais para que a missão da escola. 

• Temos de reconhecer que, em termos gerais, as famílias, as empresas e 

os empresários se têm demitido, na grande maioria, das suas 

responsabilidades. Torna-se necessário envolver os principais atores do 

processo educativo/formativo (escola, responsáveis das políticas educativas, 

famílias, empresários e outros atores do desenvolvimento local) na 

corresponsabilização da deteção dos problemas e na concertação para a 

implementação das soluções. 

• Se é verdade que a educação básica se apoia, no fundamental, nas famílias, 

na escola e nas novas redes de aprendizagem (internet, TV e diferentes 

TICS) as qualificações profissionalizantes, para além da formação em 

espaço escolar, devem recorrer e suportar-se na “formação em 

contexto de trabalho”, onde o “espaço empresa” tem um papel 

insubstituível. Só com o empenho dos empresários, que reconhecem a 

importância da formação e qualificação dos recursos para o desenvolvimento 

do seu negócio, é possível a escola desempenhar cabalmente uma das suas 

funções sociais: preparar os jovens  para uma vida ativa. 

• Um Pacto para a Qualificação e Empregabilidade torna-se um 

instrumento de particular necessidade já que procura articular e 

envolver os principais atores que colaboram para um amortecimento do 

desfasamento entre “empresas sem jovens qualificados” e “ jovens 

qualificados sem empresas para trabalhar”. 

Ações 

 Dinamizar e concretizar parcerias escola-empresa com co-

responsabilização mútua; 

 Potenciar o diálogo entre entidades educativas/formativas; 

 Apoiar empresários ao nível da gestão e  do incremento da 

inovação; 

 Criar uma bolsa que cruze a oferta formativa com a procura de 

recursos humanos; 

 Incrementar a partilha de recursos (humanos e físicos) escolas-

empresas; 

 Dinamizar a participação da Comunidade no processo 

educativo/formativo; 

 Colaborar na transformação das escolas em Comunidades de 

Aprendizagem/ Incubadora de empresas; 

 Criar rede de Empresários pela Inclusão Social 

(EPIS)/Apadrinhamento de Escolas; 

 Incrementar, com apoio das famílias e comunidade, o modelo de 

TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). 
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Enquadramento 

• As mudanças e incertezas que trespassam a sociedade atual reforçam a 

necessidade de aprofundarmos e encontrarmos novas formas de 

exercício de cidadania ativa que colabore no encontrar de respostas para 

as situações de fragilidade social que predominam na região, e com 

tendência a agravar-se. 

• Para além das responsabilidades inerentes aos compromissos de um estado 

social, a atual situação compromete-nos a todos cidadãos, a estarmos 

próximos e ser solidários com os mais frágeis socialmente. E destes, 

estamos a falar de idosos, deficientes e toxicodependentes. E do que precisa 

a região é de uma Rede de Vizinhos Voluntários que se organize e 

estruture de forma a dar respostas de proximidade e combate à exclusão. 

• Partindo das boas práticas, atomizadas, que a região já desenvolve, através 

de iniciativas como: apoio domiciliário, centros de atividades ocupacionais 

para deficientes, cuidados continuados e apoio à inclusão social, torna-se 

premente tecer uma rede que se amarre aos nós existentes (e outros 

que se venham a criar) e configure uma densa malha de participação ativa 

de cidadãos da região do Vale do Douro Sul.  

• Se os municípios e a Associação de Municípios são atores de particular 

importância para dar corpo a esta Rede, os nós de apoio deverão estar 

centrados nas várias IPSS existentes e outras entidades que dinamizem 

e comprometam os cidadãos em geral, dos mais jovens aos mais idosos. A 

vontade e disponibilidade para a partilha de afetos e apoio voluntário 

são critérios essenciais para adesão a esta rede. 

Ações 

 Criar central de emergência social que sinalize, detete, informe  e 

encaminhe as situações de acordo com as necessidades; 

 Recorrer às TICs para melhorar o acesso à informação  e de 

forma  mais célere dar respostas;  

 Apoiar e colaborar em serviços de proximidade; 

 Criar microempresas ”multisserviços” de “ biscates ao domicílio”; 

 Incrementar a economia e o empreendedorismo social; 

 Dinamizar e incrementar a criação de Centros de Atividades 

Ocupacionais (CAO) e Centros de Respostas Integradas (CRI); 

 Rentabilizar os equipamentos sociais regionais a partir do 

levantamento da oferta existente e da localização da procura e da  

sua tipologia de necessidades. 
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Rede de vizinhos de proximidade (para uma região solidária e empreendedora) 
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Plataforma de conectividade e acessibilidade (para uma região de proximidade) 

Enquadramento 

• O socalco “Plataforma de conectividade e acessibilidade” contribui 

principalmente  para  a conectividade regional, com as devidas implicações 

para a competividade e coesão. 

• Pressupõe atuações ao nível da conectividade digital – perante os desafios e 

valências propiciadas pela sociedade de informação, reconhecendo o 

importante papel que as TIC cada vez mais desempenham na vida 

quotidiana dos cidadãos, na competitividade das empresas, na eficiência dos 

serviços públicos e na promoção da educação e da formação – e das 

acessibilidades físicas - denotando-se necessidades de melhoria da 

mobilidade intra e extrarregional como condição de atratividade. Estes 

elementos são por isso relevantes no desenvolvimento económico e social e 

no combate aos desequilíbrios regionais. 

Ações 

• @Douro: iniciativa que visa a criação de uma região digital em resposta às 

dinâmicas impostas pela sociedade da informação, nomeadamente: 

 Desenvolvimento de um cluster informal TIC atraindo empresas do 

setor pela atribuição de incentivos à instalação;  

 Conversão de espaços sociais em ambientes de conexão e aumento 

da largura da banda de forma a garantir a universalidade do acesso; 

 Plano educativo regional na área avançada das TIC (em parceria com 

escolas profissionais e de ensino superior). 

• Plataformas digitais: visa potenciar trabalho em cooperação, promover a 

apropriação social das TIC e garantir ganhos de eficiência, incluindo: 

 e-serviços: para a agilização da prestação de serviços públicos 

(licenciamentos, esclarecimentos, apoio ao cidadão e às empresas…); 

 e-compras: central de compras para entidades públicas e privadas 

que se queiram associar (seguros, segurança, combustível, 

consumíveis, etc.); 

 e-educação: para a comunidade educativa promovendo uma rede 

formativa regional de aprendizagem virtual (cursos online), utilização 

na agilização dos procedimentos relacionados com a vida escolar 

(matrículas, certificados online, material de estudo, biblioteca online 

etc.) e como ferramenta de aprendizagem (p.e., distribuição de 

computadores, recurso a elementos multimédia na lecionação). 

 e-saúde: para a saúde, permitindo a otimização de cuidados de 

proximidade (marcação de consultas, solicitação de apoios, etc.) 

 e-conhecimento: para promoção de redes de conhecimento e 

investigação nacional e internacional e de parcerias com empresas. 

• FesTIC: festival anual de elevada inovação associado às TIC e inclui: 

 Exposição multimédia e apresentação de projetos de empresas do 

setor (stands/palestras/encontros); 

 Concurso de ideias para escolas e colóquio. 

• Acessibilidades: pretende-se o desencravamento da região do Vale do 

Douro Sul e a exploração as opções de mobilidade existentes: 

 Acessibilidade universal (com especial atenção à deficiência); 

 Construção de um eixo transversal de ligação à A24 e à A25 - IC26 e 

complementar com a  requalificação da estrada romântica EN222; 

 Potenciação do transporte ferroviário; 

 Articulação do transporte ferroviário e os ancoradouros do Douro. 

 
  
Fonte: AM&A com base em informação do Ministério da Educação e Ciência - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC); Banda Larga – Caminhos para a Universalização  
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Plataforma de negócios da fileira agroalimentar/A24 (para uma região empresarial que aproveita o seu potencial endógeno) 

Enquadramento 

• A região debate-se com dificuldades que se centram na seguinte 

problemática: como transformar os recursos endógenos (vinho, maçã, 

castanha, cereja, frutos secos, etc.) em valor diferenciador e inovador, no 

âmbito de outros produtos concorrenciais, no mercado interno e externo. 

Esta problemática está associada às dificuldades de escoamento, 

distribuição e comercialização e à insuficiência de instalações de frio 

próprias que os produtores enfrentam, quando confrontados com um 

mercado agressivo e “monopolizado” pelas “grandes superfícies”. 

• A A24 é uma via rápida que se pode transformar num instrumento de 

enorme  utilidade para o que de momento estamos a tratar: “desencravar 

economicamente” a região, colocar os produtos endógenos da região nos 

mercados/centros de consumo de forma mais rápida, ganhar coletivamente 

o que se pode perder por iniciativa “individualista”. Esta iniciativa apela a 

um novo paradigma, “concertar estratégias, ganhar escala e criar 

valor”, que está para além de um enumeração de princípios, mas que se 

concretiza através da mudança nos processos e nas práticas de fazer e na 

vontade e reconhecimento de “o todo é mais do que a soma das partes”. 

• Localizar nas proximidades da A24 uma Plataforma de Negócios ligada 

ao agroalimentar enquanto “espaço incubador” que 

absorve/receciona/acondiciona/transforma/certifica/distribui os produtos, 

que os “cooperantes” produzem, são condições facilitadoras e agregadoras 

de esforços concertados capazes de gerar vantagens competitivas. 

Ações 

• Constituição de um grupo empresarial visando a reorganização, 

expansão, desenvolvimento competitivo e internacionalização da fileira 

agroalimentar, agregando empresas com competências e recursos distintos: 

 Produtores isolados e cooperativas já existentes; 

 Novas empresas hortofrutícolas que configurem casos de boas 

práticas em matéria de eficiência e desempenho ambiental; 

 Uma nova empresa a funcionar como organização de produtores 

(responsável pela organização da atividade agrícola a montante, 

primeiro processamento de fruta e pelo processamento total de 

hortícolas para comercialização em fresco); 

 Uma nova empresa industrial, a funcionar como principal elo de 

charneira nesta cadeia de valor (responsável pela transformação, I&D 

e inovação na 4.ª gama, 5.ª gama, compostos nutracêuticos e em 

linhas de snacks saudáveis, gestão de marketing e marcas e por 

serviços administrativos e de gestão partilhados); 

 Uma nova empresa comercial que asseguraria as atividades de 

distribuição e comercialização (junto da distribuição moderna, canal 

“horeca” e de rede de lojas ecológicas próprias); 

 Qualificação e certificação dos produtos; 

 I&D e inovação nos produtos, processos, organização, marketing e 

comercialização; 

 Diversificação dos canais de distribuição, reduzindo a potencial 

exposição face ao elevado poder negocial da distribuição moderna; 

 Internacionalização, promovendo a exportação e, posteriormente, 

eventuais operações de investimento direto produtivo em mercados 

alvo a privilegiar; 

 Otimização dos “layouts”, processos e tecnologias produtivos com 

reflexos em acréscimos sustentados de eficiência e produtividade 

(pomares tecnológicos). 

• Criação das condições necessárias à instalação de uma rede de frio 

regional. 
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Plataforma de compromisso para um Douro Património Mundial Sustentável (para uma região que valoriza o seu património) 

Enquadramento 

• A região do Douro Sul é parte integrante (ao nível territorial, cultural, 

económico e social) da Região do Alto Douro Vinhateiro - Património 

da Humanidade. Só com este reconhecimento e simultaneamente com 

uma abordagem estratégica integrada com esta região o Vale do Douro Sul 

se pode colocar em condições de preparar um futuro sustentável. 

• O quadrilátero virtuoso, paisagem, rio, vinha e qualidade ambiental, que 

marca a região do Douro Vinhateiro, continua ameaçado com 

vulnerabilidades de preservação e sinais persistentes de desqualificação. Se 

o reconhecimento internacional deste quadrilátero virtuoso representou para 

a região mais riqueza, os sinais mais recentes apelam a novas 

estratégias de valorização e gestão, com particulares impulsos no 

trabalho de cooperação e parceria, que permitam qualificar as redes e 

serviços públicos de suporte ao turismo sustentável. A fraca coesão 

administrativa e institucional, com poderes “atomizados” e dispersos 

pelo território, são constrangimentos que se têm traduzido em custos 

elevados para o desenvolvimento da região. Do que se está a falar é de 

implicar e coresponsabilizar mais atores (públicos e privados) nas diferentes 

plataformas de concertação, negociação e decisão afirmando o 

reconhecimento de que os caminhos assentes em dinâmicas de partilha 

de riscos e de benefícios é mais sustentável e serve melhor as partes e o 

todo. Se muito se fez, é inegável, temos de nos centrar mais no como 

fazer porque nas respostas a esse como fazer podem estar parte das 

soluções para que a região seja um território mais competitivo. 

Ações 

• Incrementar as apostas no rio Douro como “autoestrada do 

desenvolvimento sustentável” e estruturante da Região do Douro Sul. 

• Implementar o plano de cais fluviais do Vale do Douro; 

• “AmarraDouro” - Criar mais portas de saída/acostagem ao longo do 

canal navegável permitindo um acréscimo de negócio e de riqueza, para as 

populações ribeirinhas, em torno do turismo fluvial; 

• Promover uma plataforma de utilizadores/beneficiários do usufruto 

do rio Douro (agentes e operadores turísticos, administração central e 

local, empreendedores turísticos e associativismo local e regional); 

• Reabilitar/promover o património edificado, arqueológico, cultural e 

as áreas de valor natural, articuladas com o seu usufruto sustentável; 

• Inventariar a necessidade de infraestruturação dos percursos 

pedestres existentes/a criar (pontos de água, abastecimento de comida, 

refúgios) e, em termos globais, para o desenvolvimento do turismo 

de natureza na Serra de Montemuro; 

• Instalar o Observatório de acompanhamento, monitorização e 

avaliação das atividades turísticas e impactos no desenvolvimento. 

• Conceber e executar uma Sinalética Turístico-Cultural do Douro Sul em 

coerência com Alto Douro Vinhateiro; 

• Conceber uma carta gastronómica com a definição de 3 ou 4 pratos e 

sobremesas do Alto Douro Vinhateiro que aliem tradição e 

contemporaneidade e que sejam “batizados” com “selos de origem 

geográfica do produto”; 

• Desenvolver um Centro de Excelência em Gastronomia e Vinhos, a 

sedear desejavelmente na EHT de Lamego, visando criar uma dinâmica de 

inovação e conhecimento alicerçada numa estrutura virada para o exterior e 

capaz de acolher vários tipos de públicos (investigadores, profissionais da 

gastronomia e restauração, empresas do sector da alimentação). 
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Pacto para a qualificação, estruturação e promoção da fileira turística (para uma região atrativa que cria riqueza e emprego) 

Enquadramento 

• A crescente sofisticação e grau de exigência dos consumidores propiciam a 

oportunidade de qualificação e diferenciação pela excelência no 

âmbito dos produtos turísticos mais explorados (turismo fluvial, 

enoturismo, turismo de gastronomia e vinhos, turismo de natureza, touring 

histórico-cultural, turismo em espaço rural, turismo religioso, náutica de 

recreio e turismo de saúde e bem estar). 

• Os níveis de qualidade, profissionalização e de diversidade e 

diferenciação dos serviços prestados por parte das estruturas de 

acolhimento, de restauração, de lazer, de saúde, ou por outras entidades de 

suporte à operação turística, têm, por outro lado, que ser aprimorados. 

• Assegurados produtos turísticos bem definidos, operadores a trabalhar de 

forma articulada, em rede, e infraestruturas e serviços de acolhimento de 

qualidade disponibilizados, haverá, para além disso, que garantir o reforço 

da visibilidade/notoriedade nacional/internacional deste destino 

turístico e dos seus correspondentes produtos turísticos. 

Ações 

• Conceção de novos produtos turísticos e renovação dos atuais, de 

forma a criar/consolidar rotas/itinerários, que entrecruzem recursos e 

atividades, com determinadas programações associadas e para diferentes 

públicos-alvo e durações de estada, proporcionando diversidade e 

autenticidade, tornando a estada mais demorada e agradável. 

• Estímulo ao aparecimento de novos empreendedores ou à afirmação 

de alguns dos atuais na área da operação, animação e informação 

turística, dotados de conhecimento, vivência e cultura do território, de 

fluência em diversas línguas, de disponibilidade total para acompanhar 

turistas e visitantes e das parceiras efetivas com unidades de alojamento, de 

restauração, com as quintas e com os principais operadores dos diferentes 

produtos turísticos da região, para unir e cruzar, numa lógica de rede, aquilo 

que está aparentemente disperso e para dar mais massa crítica e escala às 

rotas/itinerários novos a criar ou aos já existentes a consolidar. 

Estas rotas devem extravasar, claramente, o vale do Douro Sul, 

devendo envolver desejavelmente o Douro Norte, o Vale do Côa e o Douro 

Internacional, a região espanhola vizinha de Castela e Leão, Viseu e Dão-

Lafões, o parque arqueológico de figuras rupestres do Vale do Côa, o museu 

do Côa e do Douro, os parques naturais do Alvão e do Douro Internacional, 

a rede das aldeias históricas, no quadro de um destino turístico que faz cada 

vez mais parte integrante do arco patrimonial à volta do Porto. 

• Criação, qualificação e profissionalização das infraestruturas e 

serviços de suporte à atividade turística, designadamente, 

infraestruturas de alojamento adequadas e qualificadas aos produtos turismo 

em espaço rural, turismo de natureza e touring histórico-cultural e 

paisagístico e restauração diferenciada (arquitetura, design e serviço). 

• Implementação efetiva do plano de marketing estratégico do 

turismo do Douro, recentemente apresentado, que prioriza uma ligação 

mais estreita deste destino ao Porto, uma maior abrangência territorial para 

as rotas e itinerários turísticos, a criação e desenvolvimento de um conceito 

de Rede de Informação Turística, a realização de um número reduzido de 

eventos de âmbito nacional/internacional, a promoção eficaz do destino 

turístico junto aos principais mercados e públicos-alvo nacionais e 

internacionais e o reforço da ligação do destino e dos seus principais atores. 

• Elaboração de um plano de comunicação bem estruturado, que 

englobe, designadamente, a definição de símbolos e logótipos conducentes à 

realização de gama de merchandising atrativo, moderno e com design, a 

produção de folhetos/quadros informativos a colocar na Rede de Informação 

Turística e a criação de outdoors a colocar em mercados-alvo, exigindo um 

estudo de marketing sobre slogans mais eficazes. 
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Rede de eficiência energética (para uma região sustentável e duradora) 

Enquadramento 

• A energia é fundamental para o desenvolvimento social e económico. A 

maior parte da energia utilizada tem como origem os combustíveis fósseis 

(carvão, gás e petróleo), cujas têm vindo a diminuir de forma substancial. 

Constata-se que a utilização destes combustíveis contribui para o fenómeno 

do aquecimento global e para o efeito de estufa. Neste contexto, torna-se 

cada vez mais premente a utilização de soluções energéticas mais 

sustentáveis e eficientes, conduzindo à aposta nas fontes de energia como o 

sol, o vento ou a água. 

• Observando as especificidades espaciais do território do Vale do Douro Sul 

constata-se que a ótica de um projeto ligado com a eficiência energética 

deverá passar necessariamente por dois domínios fundamentais: 

aproveitamento do potencial energético ligado ao recurso vento na serra de 

Montemuro e racionalização e otimização dos referenciais de consumo 

energético da rede de equipamentos públicos e coletivos. 

Ações 

• A serra de Montemuro (1.392 metros) é possuidora de um potencial 

estratégico relevante. A revitalização dos espaços de montanha tem 

necessariamente de ser efetuada com base na valorização e promoção dos 

recursos endógenos. A instalação de equipamento eólico na serra de 

Montemuro tem como objetivo essencial aproveitar a capacidade de 

produção de energia eólica a partir de um recurso renovável – o vento. 

• Não obstante, é importante acautelar os impactes negativos sobre a 

paisagem atendendo ao carácter artificial dos aerogeradores e o seu efeito 

intrusivo, bem como face à avifauna, ao lobo, às ocorrências patrimoniais e 

ainda sobre os afloramentos rochosos e linhas de água que ocorrem na 

Serra de Montemuro. Neste contexto, deverão ser estudadas medidas de 

minimização do ponto de vista ambiental decorrentes da instalação e 

operações do projeto de instalação de novos aerogeradores.  

• A energia eólica é a fonte de produção de eletricidade com o menor impacte 

ambiental: durante toda a fase de operação (não emite nenhum poluente). 

Destacar ainda que do ponto de vista da atividade económica os parques 

eólicos são responsáveis pela utilização de vários milhares de empregos-ano 

durante a fase de construção e a criação de várias centenas de empregos 

duradouros durante a fase de exploração. 

• No que concerne ao domínio dos equipamentos coletivos é necessário 

fomentar o desenvolvimento de ações que conduzam à utilização racional de 

energia e de eficiência energético-ambiental em equipamentos destinados a 

uma utilização público e equipamentos coletivos sociais existentes. A aposta 

na sustentabilidade dos equipamentos públicos, nomeadamente: piscinas, 

pavilhões desportivos, espaços escolares e rede pública, são prioridades face 

aos custos elevados  que representam, a nível energético, nos  orçamentos. 

• Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% da energia consumida. É 

fundamental agir ao nível das políticas de desenvolvimento urbano e de 

edificação, contribuindo para uma melhor utilização energética e travar as 

alterações climáticas. Existem, hoje, técnicas e mecanismos que permitem 

diminuir consideravelmente os gastos de energia, contribuindo para o 

aumento de qualidade e conforto dos espaços residenciais e de trabalho. 

• Grande parte desse consumo é no setor dos serviços e habitação, aonde 

está também incluído o consumo proveniente da parte comum dos edifícios 

coletivos. Conforme é do conhecimento geral a população passa a maior 

parte do seu tempo em edifícios o que conduz a elevados gastos de energia 

elétrica e à utilização pouco eficiente da energia. 

• No que corresponde ao domínio hídrico dever-se-á ponderar a criação 

de uma rede de mini hídricas no sentido de aproveitar a energia potencial da 

água dos rios que se dissipa ao longo do leito.  
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Promoção e reconhecimento de práticas de mérito (para uma região que partilha valor) 

Enquadramento 

• O socalco “Promoção e reconhecimento de práticas de mérito” contribui 

transversalmente para a promoção da competividade, coesão e 

conectividade regional.  

• A desconexão identificada entre os atores regionais tem-se traduzido num 

baixo grau de integração e de trabalho em rede. Este dado é relevante num 

contexto crescentemente competitivo, onde estar on time é crucial para o 

sucesso das estratégias empresariais e sociais.  

• Entende-se por boa prática os projetos, em sentido lato, de diferentes áreas 

(saúde, empresas, cultura, sociedade, literatura, ambiente, entre outras) 

que, assentes em inovação e eficiência, surtiram bons resultados.  

• A disseminação das boas práticas é um instrumento importante na 

construção de um sólido capital de partilha e de confiança, condição base da 

cooperação. O pressuposto aqui subjacente é o de que a partilha do modo 

de construção e de implementação de projetos testados e de mérito nos 

contextos onde foram executados podem servir de inspiração à sociedade e 

multiplicar-se no âmbito regional, na sua forma original ou adaptada, 

contribuindo para uma região de maior valor acrescentado .  

Ações 

• Práticas D´Ouro: plataforma digital que contém elementos básicos de 

operacionalização e divulgação do projeto, nomeadamente: 

 Apresentação, objetivos, promotores e beneficiários; 

 Calendário de eventos e Newsletter; 

 Banco de boas práticas (com motor de busca por tipo de boa prática,  

área de implementação, entidade implementadora, ou outro); 

 Espaço de candidatura de projetos à classificação de Prática D’Ouro e 

para testemunhos, sugestões, recomendações e contactos. 

• Ações de marketing e divulgação, que visam dar a conhecer à 

comunidade o que de melhor se faz na região em diversas dimensões 

(educação, sociedade, cultura, empreendedorismo, vinho, saúde…) e inclui: 

 Coluna periódica num jornal regional acerca de boas práticas;  

 Publicação anual da revista Práticas D’Ouro a lançar num evento; 

 Negociação da publicação de “grandes feitos” do Vale do Douro Sul 

em revistas conceituadas;  

 Marketing para as boas práticas consagradas (uma espécie de 

“prémio” para as iniciativas distinguidas); 

 Outdoors e panfletos que explicam a relevância da partilha; 

 Semana das boas práticas (workshops, conferências, seminários, 

concursos de ideias…) a ocorrer uma vez por ano, visando a partilha 

presencial de experiências de sucesso. 

• Valorização pública das boas práticas regionais, distinguindo-se a 

qualidade dos projetos desenvolvidos e implementados, de forma meritória, 

no Vale do Douro Sul e engloba: 

 Evento anual de premiação das boas práticas regionais, após período 

de candidaturas e seleção por parte de um júri e/ou votação online; 

 Distinção anual da “personalidade duriense”. 

• Certificação de qualidade, visando reconhecer e certificar a qualidade dos 

produtos e das iniciativas regionais, por exemplo: 

 Selo “Prática D’Ouro” para boas práticas identificadas no ano, mesmo 

que não premiadas; 

 Carta de recomendação. 
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Rede para a governação territorial (para uma região articulada e com um projeto coletivo) 

Enquadramento 

• A boa governação do território assume-se como um dos desafios mais 

estruturantes para a sustentabilidade. A multiplicidade de intervenientes 

sobre a esfera territorial (atores públicos, privados e a sociedade civil), 

dotados de lógicas e interesses distintos, impõem, naturalmente, alguma 

complexidade na realização de um trajeto de desenvolvimento comum e 

concertado. Assume-se, assim, a grande tónica referente a uma boa 

governação  - a existência de um projeto coletivo, devidamente 

integrado e concertado pelos atores, onde o objetivo essencial passa 

pela afirmação de um objetivo comum e que é positivo para o 

conjunto das partes. 

• O caso específico do Vale do Douro Sul, pelo seu potencial endógeno de 

afirmação e consolidação, bem como pelo sua história e identidade, impõe, 

de forma decisiva, a absorção do objetivo central da estratégia e dos 

respetivos projetos definidos neste instrumento.  

• O sucesso do caminho do Vale do Douro Sul advém necessariamente da 

capacidade dos vários atores se entenderem entre si e de perceberem que é 

mais fácil fazer este caminho de forma conjunta e coletiva, da promoção de 

espaços de debate e discussão que permitam acompanhar a consolidação 

prática da estratégia e os referidos projetos e, ainda, da realização 

programada de espaços de contacto e de discussão com o grande público, 

aliás, em linha com o que tem vindo a ser realizado nas Conferências do 

Douro Sul.  

• A coesão territorial passa necessariamente pelo desenvolvimento de uma 

cultural de planeamento territorial que pressupõem na sua génese uma forte 

participação no sentido de combater a fragmentação social, cultural e 

territorial e definir espaços de relação e de entendimento no que se reporta 

às políticas de desenvolvimento territorial a desenvolver (e respetivos 

projetos estruturantes). 

• Cumulativamente a ação desenvolvida pelo conjunto dos atores impõem a 

dotação de um espírito ativo, dinâmico e criativo. É essencial ter um papel 

pró-ativo na concretização das ações, marcar presença nos diversos eventos 

de promoção e de divulgação da região, dentro e fora do país, na 

dinamização de fóruns de diálogo sobre os recursos endógenos da região e 

sobre as políticas de desenvolvimento territorial que têm impacte no Vale do 

Douro Sul. 

• Uma nota importante ligado com a concretização dos projetos, designados 

por “Socalcos para um Douro Sul competitivo, coeso e conectado”, onde será 

fundamental efetuar o acompanhamento da implementação dos mesmos, 

definindo timings de implementação e respetivo grau de concretização. 

Neste contexto a componente associada à monitorização assume-se como 

fundamental sendo para tal necessário a criação de um conselho de 

acompanhamento deste instrumento, estrutura que também é responsável 

pela articulação dos atores envolvidos. 

Ações 

 Assinatura da Carta de Compromisso Estratégico para o 

Desenvolvimento do Vale do Douro Sul 2025; 

 Criação do Conselho de Acompanhamento do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Vale do Douro Sul 2025; 

 Monitorização da concretização das ações previstas no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Douro Sul 2025; 

 Continuação da realização das Conferências do Douro Sul; 

 Criação de site específico para a promoção do Plano e divulgação da 

concretização das ações e resultados. 
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Momentos de participação  
e atores envolvidos  
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• Reunião de arranque (AM&A (Lisboa)) com os representantes dos 10 

municípios do Vale do Douro Sul - Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da 

Beira, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e 

Tarouca – e as equipas da AM&A e da Associação de Municípios do Vale do 

Douro Sul (AMVDS), com presença em todos os momentos de trabalho. 

• Lançamento público do estudo (Auditório da Casa do Poço 

(Lamego)) com as seguintes presenças: representantes municipais e 

técnicos; Beira Douro; Fundação Museu do Douro; Direção Regional de 

Agricultura e Pescas (DRAP) do Norte; Associação Nacional dos Criadores da 

Raça Arouquesa (ANCRA); Quinta Casal de Vila Pouca (Cinfães); Turismo de 

Portugal, I.P.; Escola de Hotelaria e Turismo do Douro (Lamego); Adega 

Cooperativa de Lamego, C.R.L.; Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Lamego; Lamego ConVida - Gestão de Equipamentos Municipais, EEM. 

• Entrevistas dirigidas aos 10 presidentes dos municípios do Vale do Douro 

Sul e a entidades privadas representativas da região e visita a locais de 

interesse regional.  

• 5 Workshops temáticos:  

 Turismo e Património (Hotel Rural de Penedono) com as 

seguintes presenças: representantes municipais e técnicos de 

marketing e património; Escola de Hotelaria e Turismo do Douro; 

Associação Empresarial de Resende; Companhia das Águas de 

Caldas de Aregos; Hotel Rural Convento Nossa Senhora do Carmo; 

ESPROSER – Escola Profissional; Hotel Rural de Penedono - 

Contrastes Intemporais Unipessoal Lda.; Hotel Folgosa do Douro.  

 Sistema Territorial e Mobilidade (Câmara Municipal de 

Lamego) com as seguintes presenças: representantes municipais 

e técnicos de ordenamento territorial e mobilidade; Associação de 

Municípios – Douro Alliance. 

 Tecido Produtivo e comercialização (Biblioteca Municipal de 

Moimenta da Beira) com as seguintes presenças: representantes 

municipais e técnicos de apoio aos empresários; Associação de 

Produtores Agrícolas do Vale do Douro (APAVADOURO); Irmãos 

Associados, Lda. (INOBUR); Fumados do Douro – Comercialização 

de Carnes, S.A.; Associação Comercial e Industrial de Sernancelhe 

(ACIS); AE.HTDOURO - Associação de Empresários; Soma - 

Sociedade Agro - Comercial Maçã, Lda.; Cooperativa Agrícola do 

Távora, C.R.L.; Douromel, Lda.; A Casa do Brasão, Turismo & 

Vinhos, Lda.. 

 Coesão Social e Serviços de Proximidade (Câmara Municipal 

de Armamar) com as seguintes presenças: representantes 

municipais e técnicos das áreas social, educação e saúde; Santa 

Casa da Misericórdia de Resende.  

 Turismo: “Desafios e oportunidades do Turismo e da 

Visitação no Vale do Douro Sul” (Escola de Hotelaria e 

Turismo do Douro (Lamego)) com as seguintes presenças: 

Fundação Museu do Douro; CCDR-N; Estrutura Missão do Douro; 

Hotel Rural C. Viscondes da Várzea; Quinta da Timpeira; Beira 

Douro; Turismo do Douro; Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão; Quinta do Panascal; Escola de Hotelaria e Turismo do 

Douro; CIM Douro; Wine Moments & Gourmet. 

• Apresentação pública nas Conferências do Douro Sul 2012 (Teatro Ribeiro 

Conceição (Lamego)) com a representação de vários quadrantes da região 

do Vale do Douro Sul e um inquérito sobre o turismo. 

• Reunião de validação da estratégia (Sede da AMVDS (Lamego)) com 

os representantes dos 10 municípios do Vale do Douro Sul. 

• Reunião final interna com presidentes e apresentação pública dos 

resultados do projeto. 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 



ANEXO 2 
 

Relatório de  
diagnóstico prospetivo 
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1. Enquadramento regional e nacional  
do Vale do Douro Sul 



• O Vale do Douro Sul corresponde ao conjunto de dez municípios 

regionalmente distribuídos entre as NUTS III Tâmega (Cinfães e Resende) e 

Douro (Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da 

Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca), que se encontram 

institucionalmente unidos na Associação de Municípios do Vale do Douro Sul 

(AMVDS), fundada em 2003. 

• O território em estudo, do ponto de vista de posicionamento estratégico, 

estabelece um conjunto de relações do ponto de vista funcional com os 

sistemas urbanos das regiões Norte e Centro, encontrando-se, grosso modo, 

“circundado” pelos pólos urbanos de Guarda, Viseu, Porto e Vila Real (pólos 

de dimensão regional e supra-regional). 

• Do ponto de vista da contextualização espacial do Vale do Douro Sul, no 

sistema urbano da região Norte, constata-se que o concelho de Cinfães 

encontra-se integrado no Arco Metropolitano do Porto, lógica que também 

pode ser, parcialmente, alargada ao concelho de Resende. Por outro lado, o 

concelho de Lamego é parte integrante e fundamental do eixo urbano 

Lamego/ Chaves (corredor que se estende até à fronteira com a Galiza e 

integra Peso da Régua, Vila Real e Chaves). 

• Relativamente aos grandes eixos de acessibilidades verifica-se que o 

território é servido, de forma mais direta, pelo IP3/A24 (nomeadamente os 

concelhos de Lamego, Resende, Tarouca e Armamar), eixo que se 

desenvolve até à fronteira com a Galiza. Os concelhos da vertente Este (São 

João da Pesqueira, Penedono e Sernancelhe) possuem maior relação com o 

IP2, o que reforça a relação com o pólo urbano da Guarda. 

Cumulativamente, o IP4, na vertente Norte, afirma-se como um eixo 

estruturante, nomeadamente tendo presente as ligações rodoviárias entre o 

Grande Porto e a fronteira de Quintanilha. No contexto das acessibilidades é 

importante ter presente a relevância do IC26, eixo não concretizado, 

previsto no PRN2000, que se desenvolve entre Trancoso e Lamego.  
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Figura 1.1. Vale do Douro Sul no contexto regional 

1.1. Inserção territorial do Vale do Douro Sul 

 
Fonte: AM&A com base em PNPOT, PROT Norte e PROT Centro 
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• É importante, nesta fase, adiantar uma nota justificativa relativamente às 

escalas de análise selecionadas e que servem de referencial às conclusões 

expostas ao longo do diagnóstico. A escala central de análise será o “Vale do 

Douro Sul” (VDS) enquanto somatório dos concelhos constituintes da 

delimitação territorial anteriormente exposta, comparada com as NUTS III, 

nas quais têm correspondência os referidos territórios (Tâmega e Douro), e 

a macro região de inserção, a NUTS II Norte. 

• Devido ao facto do “Vale do Douro Sul” não corresponder a uma divisão 

administrativa formal do ponto vista estatístico, existirão situações em que 

tal agregação  territorial não é passível de ser feita, devido à ausência de 

dados (inexistência de desagregação ao nível de concelho ou segredo 

estatístico), recorrendo-se, neste caso, à análise das regiões às quais 

pertencem os concelhos da delimitação territorial em estudo. 

• Territorialmente, o Vale do Douro sul apresenta um modelo territorial 

polinucleado assente numa estrutura de núcleos urbanos e rurais. A sua 

excelência ambiental, conferida pelos recursos hídricos e ecológicos (rio 

Douro, Varosa, Távora, Torto, Serra de Montemuro e áreas agrícolas, 

agroflorestais e florestais de elevado valor ambiental e paisagístico) são um 

importante ativo natural mas também económico (turismo e agricultura) 

deste território. 

• O Vale do Douro Sul, com quase 18.000 postos de trabalho, perto de 3.300 

estabelecimentos e com uma população de 105.886 habitantes tem, no 

contexto da região Norte de Portugal, uma representatividade económica de 

2% e populacional de 3%. Comparando com os valores nacionais, esses 

pesos não ultrapassam o 1%.  

• No contexto do Douro, onde estão inseridos oito dos 10 concelhos que 

constituem a AMVDS, o Vale do Douro Sul detém uma elevada relevância 

económica e populacional, encerrando nas suas fronteiras, o equivalente a 

45% dos postos de trabalho, 44% das empresas e 50% da população, 

concentrados nesta NUTS III. 

• Contudo, relativizando a área de estudo no contexto do Tâmega, este 

conjunto de concelhos tem uma menor representatividade económica 

(equivale a 12% dos postos de trabalho e 16% dos estabelecimentos) e 

populacional (abaixo dos 20%). O VAB por habitante* é de cerca de 61 mil 

euros, menos de metade do valor nacional. 

• A linha do Douro é a via ferroviária estruturante da região e, apesar do seu 

incipiente funcionamento, é usada no transporte de passageiros e 

mercadorias e também para fins turísticos, aos quais acrescem as linhas do 

Tua (Douro-Mirandela) e do Corgo (Régua e Vila Real). A navegabilidade do 

rio Douro, permite também alguma mobilidade via fluvial. 

• Do ponto de vista da mobilidade interna destaca-se a estrada ribeirinha 

(EN222) é estruturante do ponto de vista da mobilidade e ligação interna 

(nomeadamente dos concelhos de São João da Pesqueira, Tabuaço, 

Armamar, Lamego, Resende e Cinfães). Esta via grande potencial turístico 

tendo presente o sistema de vista que proporciona sobre o rio Douro e o 

respetivo vale.  
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População Emprego Estabelecimentos VAB pc* 

Número Número Número euros 

2011 2009 2009 2009 

 Vale do Douro Sul     105.886        17.772   3.286   60.964 

NUTS III Tâmega 550.469 149.042 20.078 59.429 

NUTS III Douro 205.902 39.216 7.399 86.898 

NUTS II Norte 3.689.609 1.063.382 140.324 97.911 

Portugal 10.561.614 3.110.139 407.172 129.784 

Percentagem Índice 

Vale do Douro Sul/Tâmega 19,2% 11,9% 16,4% 103 

Vale do Douro Sul/Douro 51,4% 45,3% 44,4% 70 

Vale do Douro Sul/Norte 2,9% 1,7% 2,3% 62 

Vale do Douro Sul/Portugal 1,0% 0,6% 0,8% 47  
Nota: *estimativa com base nas remunerações calculadas com recurso aos Quadros de Pessoal 2009 
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 2009; INE, Censos 2011 e “Caracterização, Diagnóstico e Estratégia do Território do Douro Sul (PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural)" pela Beira Douro – Associação de 
Desenvolvimento do Vale do Douro 
 

1.2. Vale do Douro Sul na região e no país 

Quadro 1.1. Dimensão económica e populacional do Vale do Douro Sul 
| 2009 
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2. Pessoas 



  
Área 
Km2 
2010 

População 
Nº 

Variação da população residente 
% 

Densidade populacional 
hab./Km2 
2011 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011   

Armamar          117                   8.677                    7.492                        6.297    -13,7% -16,0%                            54    

Cinfães         239                  23.489                  22.424                     20.427    -4,5% -8,9%                           85    

Lamego            165                  30.164                  28.081                      26.691    -6,9% -4,9%                           161    

Moimenta da Beira          220                  12.317                  11.074                       10.212    -10,1% -7,8%                            46    

Penedono              134                     3.731                    3.445                        2.952    -7,7% -14,3%                             22   

Resende              123                   13.675                  12.370                       11.364    -9,5% -8,1%                             92   

S. João da Pesqueira              266                     9.581                     8.653                        7.874    -9,7% -9,0%                            30    

Sernancelhe              229                     7.020                     6.227                         5.671    -11,3% -8,9%                             25   

Tabuaço              134                     7.901                     6.785                        6.350    -14,1% -6,4%                             47    

Tarouca              100                     9.579                    8.308                        8.048    -13,3% -3,1%                            80    

Vale do Douro Sul          1.728                  126.134                  114.859                    105.886    -8,9% -7,8%                             61 

Tâmega           2.620               509.209                 551.309                   550.469    8,3% -0,2%                              210    

Douro           4.108                 238.695                 221.853                   205.902    -7,1% -7,2%                                50    

Norte         21.286            3.472.715               3.687.293               3.689.609    6,2% 0,1%                              173    

Portugal         92.212              9.867.147            10.356.117                10.561.614    5,0% 2,0%                             115    

7 

Dinâmicas populacionais 

 
 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 e Estatísticas Demográficas 

2.1. Dinâmicas populacionais e perfis demográficos 

• A NUTS II Norte, macro região de inserção do Vale do Douro Sul, surge 

polarizada pelo Grande Porto (35% do total da população da região) num 

contexto de maiores ganhos populacionais para a região do Cávado 

(crescimento de 4% ao ano entre 2001-2011). Na região Norte, são notórias 

desigualdades na distribuição da população, coadjuvantes com as dicotomias 

litoral-interior que se testemunham em inúmeros territórios verificando-se, 

em 2011, que 53% da população desta NUTS II estava localizada em NUTS 

III do litoral. 

• O Vale do Douro Sul, por sua vez, ocupa uma extensão de 1.728 km2 onde 

concentra mais de 100.000 habitantes distribuídos por 10 concelhos. 

Representa 3% da população residente na região Norte de Portugal, 51% da 

população da região do Douro e 19% dos habitantes do Tâmega.  

• Na região Norte, o Vale do Douro Sul surge como território de baixa 

densidade (61 habitantes/km2 face ao referencial regional de 173 

habitantes/km2), na mesma linha de tendência do Minho-Lima e do Alto 

Trás-os-Montes.  

• Os principais pólos populacionais são os concelhos de Lamego (25%) e 

Cinfães (19%) sendo, conjuntamente com Resende, os territórios mais 

densamente povoados (161, 85 e 92 habitantes/km2, respetivamente), 

enquanto São João da Pesqueira é o concelho de maior área (266 km2) e 

Tarouca o de menor (100 km2). 

• Aqui registam-se problemáticas resultantes da interioridade, entre as quais, 

as perdas populacionais persistentes em territórios já de si de baixa 

densidade o que é indicativo das tendências de agravamento das assimetrias 

regionais, com impactos em termos de coesão económica e social, já 

evidentes entre as NUTS III do Norte. 
 
Quadro 2.1. Dinâmicas populacionais 
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• O Vale do Douro Sul apresenta tendências demográficas decrescentes (-9% 

entre 1991-2001 e -8% entre 2001-2011), contrastando com as variações 

positivas verificadas no Norte (6% e 0,1%, para os mesmos períodos). No 

último período intercensitário esta dinâmica desfavorável é particularmente 

gravosa nos concelhos de Armamar (-16%) e de Penedono (-14%).  

• Perante a evolução negativa transversalmente identificada nestes territórios 

da margem esquerda do Douro, é necessário distinguir entre os concelhos 

que nos períodos intercensitários de 1991-2001 e 2001-2011  apresentam: 

• Tendências de atenuação das perdas populacionais, ou seja, o 

conjunto de concelhos que registando reduções de efetivos 

populacionais entre 1991-2001, conseguiram apaziguar esta 

situação reduzindo a variação negativa da população residente no 

período 2001-2011, onde se enquadram os concelhos de Tarouca, 

Tabuaço, Moimenta da Beira, Lamego, Sernancelhe, Resende e 

São João da Pesqueira. 

• Tendências de agravamento das perdas populacionais ou seja, o 

conjunto de concelhos que registando reduções de efetivos 

populacionais entre 1991-2001, assistem a um agravamento da 

situação pelo aumento da variação negativa da população 

residente no período 2001-2011 onde estão os concelhos de 

Armamar, Penedono e Cinfães. 
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Fonte: INE, Estatísticas Demográficas e Censos 2001 e 2011 

2.1. Dinâmicas populacionais e perfis demográficos 
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Gráfico 2.1. Densidade populacional e variação da população residente  
por NUTS III do Norte 

Gráfico 2.2. Densidade populacional e variação da população residente  
por concelhos do Vale do Douro Sul 

Dinâmicas populacionais 
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Fonte: INE, Censos 2001 e AM&A com base em Caetano, M., V. Nunes e A. Nunes, 2009. CORINE Land Cover 2006 for Continental Portugal, Relatório técnico, Instituto Geográfico Português  
  

2.1. Dinâmicas populacionais e perfis demográficos 

Dinâmicas populacionais 

Figura 2.1. População residente, por freguesias | 2011 
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• O Vale do Douro Sul partilha os fenómenos globais de envelhecimento 

populacional contabilizando-se, em 2011, 157 idosos por cada 100 jovens. 

Assiste-se também, à redução da oferta efetiva da bolsa de trabalho 

correspondente à população em idade ativa (15-64 anos) com decréscimos 

de 7% entre 2001-2011 e da oferta potencial traduzida na evolução do 

número de jovens (menos de 24 anos), que se reduziu em 26% no período 

de referência. 

• Tendo em conta que a dinâmica de desenvolvimento dos territórios está 

também alicerçada no potencial humano existente, denotam-se 

necessidades urgentes de captação e fixação de população, que podem 

resultar de estratégias de criação de emprego, por via do desenvolvimento 

de atividades económicas e da instalação de entidades geradoras de postos 

de trabalho, para além da garantia de condições residenciais e de acessos 

diferenciadas (cultura, lazer, entre outras). 

• Internamente, destaca-se Penedono como o concelho mais envelhecido do 

Vale do Douro Sul, onde o hiato entre população jovem e idosa se repercute 

num índice de envelhecimento de 234 idosos por cada 100 jovens e Tarouca 

enquanto território menos envelhecido com 122 idosos por cada 100 jovens, 

abaixo do referencial nacional de 129 idosos por cada 100 jovens. 

• Para além das perdas populacionais significativas anteriormente referidas, 

Armamar e Penedono registam, consequentemente, um esvaziamento da 

bolsa de força de trabalho disponível mais acentuado do que o verificado nos 

restantes concelhos do Vale do Douro Sul (-18% e -16% entre 2001-2011). 
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Quadro 2.2. Estrutura etária da população residente 

Perfil etário da população residente 

 
  
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

2.1. Dinâmicas populacionais e perfis demográficos 

  População 
Índices  
de dependência 

Índice de 
Envelhe-
cimento 

  Em idade ativa 
Com menos  
de 24 anos 

2011 2011 

  

% 
total 

Variação  
% 
total 

Variação  
Jovens Idosos Total   

2011 2001-2011 2011 2001-2011 

Armamar 61% -18% 24% -33%     21    41       63    193    

Cinfães 64% -8% 27% -26%  23    32       55         140    

Lamego 66% -5% 25% -25% 21    31    52      146    

Moimenta da 
Beira 

62% -8% 26% -27%  23    38      61    167    

Penedono 59% -16% 22% -34%    21    49      69     234    

Resende 63% -6% 27% -23% 24    34     58    144    

S. João da 
Pesqueira 

63% -8% 25% -28%    21    37      58    172    

Sernancelhe 60% -12% 24% -31%  21     44     65    213    

Tabuaço 64% -3% 24% -29%  20    38    57    193    

Tarouca 65% -2% 27% -23%  25    30       55    122    

Vale do 
Douro Sul  

64% -7% 26% -26% 22    35    57    157    

Tâmega 69% 2% 30% -18%  25    21    46    82    

Douro 64% -8% 24% -26% 21    37    57    176    

Norte 68% -1% 27% -18%   22    25    48    114    

Portugal 66% -1% 26% -13% 23    29    52        129    

Gráfico 2.3. Estrutura etária da população residente | 2011 
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Perfil de habilitações da população residente 

 
 
Fonte: Com base em dados do INE, Censos 2011 e “Programa Operacional do Norte 2007-2013” 

2.2. Qualificação e sistema educativo 

1º ciclo  
do ensino básico  

Pós-
secundário 
e superior 

Secundário 

2º e 3º ciclo  
do ensino básico 

• A estrutura de habilitações da população residente é um indicador qualitativo 

relevante na avaliação do capital humano disponível nos territórios. De facto, 

maiores níveis de formação e educação pressupõem, teoricamente, maior 

capacitação técnica do trabalho no desempenho de funções importantes para 

o desenvolvimento económico e social. Daqui resultam maiores níveis de 

atratividade para as empresas que procuram localizar-se estrategicamente 

onde dispõem de uma oferta integrada de serviços empresariais, 

infraestruturas de suporte à atividade empresarial e população qualificada 

num contexto de adequação da oferta formativa às necessidades prementes 

das empresas. 

• Neste ponto, o Vale do Douro Sul denota assinaláveis deficiências em termos 

de qualificação, uma vez que cerca de 56% da população residente 

frequentou apenas até 1º ciclo do ensino básico, 11 p.p. acima da referência 

nacional e mais 9 p.p. do valor registado no Norte. Consequentemente, a 

proporção de população com habilitações secundárias, pós-secundárias e 

superiores totaliza os 16%, contra 26% para Portugal e 23% para o Norte. 

Neste panorama, deverá distinguir-se dois concelhos: 

• Resende, com apenas 13% da população com pelo menos o 

secundário e com uma proporção de habilitações iguais ou 

inferiores ao 1º ciclo de 61%; 

• Lamego, que apresenta os melhores resultados, ainda que aquém 

dos limiares nacionais, com 22% da população a concluir pelo 

menos o ensino secundário e 49% com no máximo o 1º ciclo. 

• Tal como referido em documentos estratégicos para o Norte, o principal 

problema em matéria de educação e formação é a baixa procura social, 

empresarial e individual de formações e qualificações. Justificativo deste 

comportamento é o baixo reconhecimento da importância, por parte de 

organizações e trabalhadores, destas ações na promoção competitividade e 

na obtenção de maiores níveis de remuneração no futuro. 

Gráfico 2.4. Estrutura de habilitações da população residente | 2011 
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• No Norte existem cerca de 101 estabelecimentos do ensino superior (44 

públicos e 57 privados) mais de metade localizados no Grande Porto. Nas 

proximidades do Vale do Douro Sul poderão destacar-se, no setor público, as 

Universidades do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, os Institutos 

Politécnicos de Bragança, Viana do Castelo, Cávado e do Ave e do Porto e a 

Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

• Como território de charneira entre o Norte e o Centro, o levantamento da 

oferta educativa deve ser estendida à existente no Centro do país, 

nomeadamente as de maior proximidade, tais como a Universidade da Beira 

Interior e os Institutos Politécnicos da Guarda e de Viseu.   

• O razoável posicionamento de Lamego em termos de estrutura de 

habilitações da população residente pode ser, em parte, explicada por ser o 

único concelho do Vale do Douro Sul onde há presença de uma filial de uma 

instituição de ensino superior, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Lamego (ESTG), unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viseu (IPV). No 

ano letivo 2010/2011 estavam inscritos nesta escola cerca de 875 alunos e 

ao serviço encontravam-se aproximadamente 41 docentes. 

• Este facto permite afirmar que a presença de instituições de ensino promove 

a qualificação e a motivação para a aprendizagem. Um desafio importante 

para o Vale do Douro Sul e que se pode adiantar no contexto do presente 

diagnóstico prospetivo, é a importância da criação de condições de atração e 

instalação de estabelecimentos de ensino superior ou profissionalizante no 

território no sentido de combater as baixas habilitações. 

• A proximidade de entidades credenciadas de formação ao território e a 

adequação da oferta formativa às necessidades das empresas e ao perfil de 

especialização produtiva do Vale do Douro Sul, não só concedem visibilidade 

como incrementam a competitividade e a coesão territorial. Por outro lado, 

perante as problemáticas demográficas vivenciadas (envelhecimento e perdas 

de efetivos populacionais) este é um mote de atração e fixação de jovens. 
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Perfil de habilitações da população residente 

2.2. Qualificação e sistema educativo 

Caixa 2. 1. 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTG) 

 
• A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTG) é uma unidade 

orgânica do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) dotada de autonomia 
administrativa, científica e pedagógica. Entrou em funcionamento no ano letivo de 
2000/2001 e atualmente tem uma oferta formativa nas áreas do Turismo, Gestão, 
Contabilidade, Administração, Informática, Telecomunicações e Serviço Social. 

• No ano letivo 2010/2011 acolheu cerca de 875 estudantes, resultado de um 
crescimento médio anual de 31% na última década o que corresponde a cerca de 
14 vezes mais alunos do que no ano de abertura. A grande maioria dos alunos está 
inscrito no curso de serviço social (30%) seguido por contabilidade (17%). 

• A visão  preconizada pela ESTG de Lamego assenta em fazer evoluir a Instituição 
para um modelo de referência, nos planos da  educação, formação, investigação, e 
intervenção na comunidade, numa lógica de valorização de recursos humanos, 
integrando uma perspetiva de formação ao longo da vida ajustada aos novos 
desafios.  
 
 

 

 
 

 
Número de alunos na ESTG 
por ano letivo | 2000-2011 

 
 
Fonte: INE, Ministério da Educação e Ciência - Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação e site da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 
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Perfil do sistema educativo 

 
Nota: “Outros” inclui ensino artístico, cursos de aprendizagem, cursos de educação/formação; “ensino para adultos “ inclui ensino recorrente, cursos de educação e formação de adultos, sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências e “ensino 
regular “ inclui cursos gerais/científico-humanísticos e cursos vocacionais  
Fonte: INE, Ministério da Educação e Ciência - Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação  

2.2. Qualificação e sistema educativo 

Gráfico 2.5. Alunos matriculados no secundário por modalidade de 
ensino | ano letivo 2009-2010  

Cursos 
profissionais 

Ensino 
regular 

• A expansão da oferta de modalidades educação e formação profissionalizante 

é fundamental na diversificação dos percursos educativos disponíveis e na 

disseminação de competências com elevada empregabilidade, confluindo para 

políticas educativas de redução do abandono escolar precoce e para a 

alteração estrutural do perfil habilitacional da população ativa, com impactos 

sobre a coesão e a competitividade nacional.  

• As caraterísticas da procura de formação, como o perfil etário e as 

necessidades de qualificação exigidas pelo tecido produtivo, deverão ser tidas 

em conta aquando da definição da oferta educativa. As novas tendências do 

ensino, especialmente no secundário devido à proximidade temporal à vida 

ativa, podem ser sistematizadas por uma maior diversificação aquando da 

opção das vias de ensino a prosseguir e direcionado para os diversos níveis 

etários da população nomeadamente, ensino artístico, cursos de 

aprendizagem, profissionais, educação/formação para jovens e adultos, 

cursos gerais/científico-humanísticos e vocacionais, ensino recorrente e 

sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências.  

• O Vale do Douro Sul, com perto de 5 mil alunos no secundário, acompanha 

essas mutações no sistema de ensino, apresentando uma estrutura de alunos 

com elevada preponderância do ensino profissional (31%) face ao referencial 

nacional de 22% e regional de 23%, apesar do ensino regular ser ainda 

maioritário (44%) enquanto o ensino para adultos é 25% do total de 

matrículas no secundário, abaixo dos referenciais apresentados no gráfico. 

• O ensino profissional parece enraizado no Vale do Douro destacando-se as 

escolas profissionais de Cinfães (EPC), São João da Pesqueira (Esprodouro), 

Sernancelhe (ESPROSER), Resende (ESPRORESENDE), Escola Profissional 

Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira, Escola Profissional de 

Arboricultura e Horticultura Macedo Pinto de Tabuaço, Escola de Hotelaria e 

Turismo do Douro e Escola Profissional de Lamego. Contudo, denota-se uma 

a necessidade de coordenação da oferta existente numa lógica de rede. 
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Vale do Douro Sul no ranking nacional das escolas secundárias 

2.2. Qualificação e sistema educativo 
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• A análise desenvolvida permite ainda aferir que o nível 

habilitacional dos pais dos alunos possuem o sétimo ano de 

escolaridade do terceiro ciclo do ensino básico. É ainda possível 

aferir que cerca de 37% dos alunos que integram sete das dez 

escolas analisadas têm rendimentos inferiores a três mil euros por 

ano (à volta dos 200 euros/mês incluindo subsídios de férias e 

Natal). Neste contexto importa, porém, destacar o caso dos alunos 

que frequentam a Escola Secundária D. Egas Moniz, em Resende, 

em que essa dinâmica corresponde a 65% dos alunos e respetivas 

famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O Jornal Público e a Universidade Católica Portuguesa desenvolveram um 

estudo relativo ao panorama do ensino secundário em Portugal. Este estudo 

foi desenvolvido tendo como referência uma base de dados fornecida pelo 

Ministério da Educação, chamada ENES, e que se refere às notas de todos os 

exames nacionais no ano lectivo de 2011/2012, no total de 608 escolas do 

ensino secundário público e privado. 

• Tendo por base a importância do domínio da educação e da eficiência dos 

serviços públicos num território do interior, procurámos aferir o 

posicionamento das escolas secundárias que se localizam no Vale do Douro 

Sul comparativamente com o contexto nacional. Com efeito, foi possível 

aferir os seguintes aspectos: 

• As escolas que integram a lista das dez melhores posicionadas 

encontram-se, grosso modo, localizadas nos concelhos do Porto e 

de Lisboa, onde a média dos exames nacionais se encontra 

compreendida entre 14,71 valores (Colégio Nossa Senhora do 

Rosário – Porto) e 13,44 valores (Grande Colégio Universal – 

Porto). 

• No Vale do Douro Sul existem dez escolas secundárias. Em termos 

de ranking verifica-se que as três escolas melhor posicionadas 

localizam-se no concelho de Lamego, a saber: Colégio de Lamego 

(lugar 167/608), seguido da Escola Básica e Secundária da Sé 

(lugar 196/608) e Escola Secundária Latino Coelho (lugar 

280/608), com média compreendidas entre 10,34 e 9,85 valores.  

• No que se refere às escolas cujo posicionamento é menos favorável 

destaca-se a Escola Secundária D. Egas Moniz, em Resende (lugar 

596/608), a Escola Básica e Secundária de São João da Pesqueira 

(lugar 540/608) e Escola Básica e Secundária Dr. José Leite 

Vasconcelos, em Tarouca (lugar 523/608), com médias 

compreendidas entre 8,64 e 7,38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Jornal Público e Universidade Católica do Porto 

Gráfico 2.6. Ranking de escolas secundárias nacionais pela média de 
exames | 2011-2012 
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Índice de 
desemprego 

registado 
2011 

15 

Desemprego e taxas de atividade 

 
 
Nota: *Índice de atividade é calculado com PT=100 com base no rácio população residente/população em idade ativa e Índice de desemprego com Continente = 100; o total de desempregados registados no IEFP foi calculado com base numa média anual recorrendo 
aos dados mensais concelhios  
Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Concelhos: Estatísticas Mensais, 2001 e 2011 

2.3. Mercado de trabalho 

Gráfico 2.7. Estrutura do desemprego por nível de habilitações | 2011 

Gráfico 2.8. Índice de desemprego registado e índice de atividade* 

• O desemprego é um elemento a considerar no desenvolvimento económico e 

social do Vale do Douro Sul. Se em 1999 este território apresentava um 

indicador de desemprego registado no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) abaixo do referencial nacional (índice 86), em 2011 esse 

valor aumentou 71 pontos. Ainda assim, as taxas de atividade encontram-se 

nos 64% próximos do valor nacional de 66%, entre um mínimo de 59% em 

Penedono e um máximo de 66% em Lamego. 

• A degradação do mercado de trabalho, é particularmente gravosa em Cinfães 

que de 30 pontos abaixo do desemprego nacional aumentou para 90 pontos 

acima. Sernancelhe e São João da Pesqueira parecem ter contido o 

crescimento do desemprego comparativamente aos parceiros regionais. A 

população com o 2º e 3º ciclo do ensino básico são os que apresentam maior 

incidência no desemprego enquanto Penedono é o que regista maior 

incapacidade de absorção de habilitações secundárias e superiores. 
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• O indicador de poder de compra per capita é uma medida da capacidade 

aquisitiva da  população que, em 2009, e no caso dos concelhos do Vale do 

Douro Sul, é bastante reduzida comparativamente à capacidade nacional. Em 

308 concelhos, apenas Lamego se posiciona abaixo do lugar 200, enquanto 

cerca de metade dos concelhos pioram a sua posição face a 2002. 

• A análise deverá ser contudo relativizada pelo facto de estarmos num 

contexto rural onde a agricultura de subsistência é assinalável, facto que 

poderá  gerar algum enviesamento nos dados apresentados. 
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2.4. Indicadores de disparidade e nível de vida 

 
 
*Nota: *estimativa 
Fonte: INE, MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento 

Gráfico 2.9.  Disparidades no ganho médio mensal entre homens e 
mulheres (%) | 2004 e 2009 e ganho médio mensal (euros) | 2009 
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• A problemática das desigualdades e da qualidade de vida colocam-se com 

particular acuidade em territórios com o perfil dos concelhos do Vale do 

Douro Sul. De facto, a dinâmica de perda populacional significativa observada 

nos períodos intercensitários (1991-2001 e 2001-2011), o intenso processo 

de envelhecimento populacional, a redução da população em idade ativa, o 

baixo índice de qualificações dos trabalhadores e a elevada incidência do 

desemprego, coloca sérios desafios de reconversão das estratégias de 

modernização da atratividade territorial, do empresarial e turístico ao 

residencial. 

• Perante o panorama, torna-se importante averiguar o posicionamento do 

Vale do Douro Sul quanto à disparidade no ganho médio mensal entre 

homens e mulheres, o grau de incidência do rendimento social de inserção e 

o poder de compra per capita concelhio – procurando aprofundar com maior 

objetividade as questões de coesão interna. 

• A disparidade no ganho médio mensal entre homens e mulheres é um 

indicador de desigualdade tendo como enfoque o rendimento mensal bruto. 

Partindo de um contexto nacional e regional de alguma desigualdade salarial 

entre géneros embora com tendências de atenuação (12% e 11%, para 

Portugal e Norte, em 2009, respetivamente) constata-se que o Vale do Douro 

Sul apresenta maiores níveis de equidade face a estes referenciais (5%). 

Ainda assim, destacar Tabuaço onde essas diferenças são mais elevadas 

tendo mais do que duplicado entre 2004 e 2009 (4% para 11%, 

respetivamente) e Resende onde esse valor é de apenas 1%. 

• O rendimento social de inserção permite aferir o grau de autonomia 

económica da população. A análise do número de beneficiários por 1.000 

habitantes sugere a existência de uma baixa autonomia económica no Vale 

do douro Sul (110 beneficiários/1.000 hab.), onde as situações mais 

próximas do nacional (64) e acima do valor da região Norte (76) são 

Sernancelhe e Armamar com 72 e 76 respetivamente.  

(717 euros) 

(731 euros) 
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2.4. Indicadores de disparidade social e nível de vida 

 
 
Fonte: INE, Instituto de Informática e Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005 (INE, 2007) 

Figura 2.11. Paridades Poder de Compra per capita PT=100  
| 2002 e 2009 

Gráfico 2.10.  Rendimento social de inserção por 1.000 habitantes  
| 2011 
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 O Vale do Douro Sul (VDS) é território exemplar das tendências e 

dilemas sociodemográficos mais sérios que tipificam os territórios 

da interioridade portuguesa. 

 Os indicadores sociais e de nível de vida revelam problemas 

estruturantes quer nos âmbitos da regeneração demográfica quer 

nos âmbitos da coesão e das qualificações sociais e pessoais. 

 Os desafios de recomposição dos fatores de equidade social, de 

aumento da qualidade de vida e de atractividade socio-

populacional serão centrais a qualquer ordem estratégica a 

construir no VDS. 

• O VDS é constituído por dez concelhos, comportando cerca de 100.000 

habitantes (2011), o que representa 3% da população do Norte, 51% do 

Douro e 19% do Tâmega. Lamego e Cinfães destacam-se na concentração 

de habitantes (25 e 19% do total VDS). 

• Território de baixa densidade (61 habitantes/km2), com tendências 

demográficas continuamente decrescentes (16% decréscimo populacional 

nos últimos 20 anos, tendência negativa em todos os seus concelhos, 

incluindo os que detêm núcleos urbanos mais estruturados). 

• Fortes índices de envelhecimento populacional, com 157 idosos por cada 

100 jovens.  

• Contínuo decréscimo da bolsa de trabalho efetiva (redução de 7% da 

população em idade ativa entre 2001-2011) e potencial (redução em  

26% da população com menos de 24 anos, para o mesmo período). 

• Estes efeitos depressivos sentem-se de forma mais evidente nos 

territórios com menor estruturação urbana e mais afastados dos principais 

núcleos populacionais. 

CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: PESSOAS 

Dinâmicas populacionais e perfis demográficos Qualificação e sistema educativo 

 A estrutura de habilitações da população do VDS demonstra a 

necessidade de reconversão do sistema regional de qualificação. 

 Será essencial adequar a oferta formativa regional à procura do 

tecido empresarial, bem como a motivação da população, 

independentemente da sua faixa etária (jovens ou adultos), a uma 

aprendizagem contínua providenciando diferenciadas e atrativas 

modalidades de ensino (profissional, universitário, cursos, 

formações, entre outras).  

• Mais de metade da população frequentou apenas até ao 1º ciclo do ensino 

básico enquanto apenas 16% completou o ensino secundário, um 

desempenho abaixo das médias nacionais e do Norte. 

• O ensino profissional no Vale do Douro Sul tem assumido algum 

protagonismo, pesando 31% na estrutura de alunos do ensino secundário 

por modalidade de ensino, apenas superado pelo ensino regular (44%). 

• Lamego é o concelho com melhor perfil de habilitações e o único com uma 

instituição de ensino superior (a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 

unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viseu, que conta com 875 

alunos, 14 vezes mais inscritos do que no ano de abertura de 2000). 

• O ranking das 608 escolas secundárias portuguesas (ano letivo de 

2011/2012) mostra apenas na 167ª posição a primeira escola do VDS com 

uma média de 10,34 valores e a última em 596º lugar com 7,38 valores. 

De referir que 37% dos alunos integram sete das dez escolas têm 

rendimentos inferiores a 3.000 euros por ano. 

18 Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 
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 A degradação do mercado de trabalho no VDS é também 

sintomática do aumento do desemprego verificado a nível 

nacional. Muito em particular nos seus territórios com menor 

capacitação endógena de criação de valor acrescentado. 

 Desenvolver uma rede consistente de condições para a 

atractividade e fixação de empresas, e a consequente criação de 

postos de trabalho, é assim desafio central para as estratégias do 

VDS. 

• A situação laboral é significativamente gravosa no VDS, com um índice de 

desemprego registado do IEFP de 157 em 2011 (PT=100). 

• Ainda assim o indicador de atividade encontra-se alinhado com o 

referencial nacional (66%), estabilizando a sua taxa de atividade em 

64%. 

• Cinfães e Lamego são os concelhos do VDS onde o desemprego assume 

maiores dimensões, com índices de desemprego registado (PT=100) de 

190 e 185, respetivamente. O desemprego apresenta maior incidência 

sobre o 2º e 3º ciclo do ensino básico (70% do total de desempregados). 

CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: PESSOAS 

Mercado de trabalho 

 

 O VDS revela sérios indicadores de baixo nível de vida e 

desigualdades, quando comparados com as restantes regiões e 

territórios nacionais, mesmo com aqueles de características mais 

próximas deste. 

 A mitigação deste difícil cenário só sucederá pelo alavancar das 

dinâmicas de criação e fomento de riqueza de base local, 

conjugado poe fortes redes de apoios social e comunitário. 

• O VDS é globalmente equitativo na distribuição do rendimento entre 

homens e mulheres, quando se compara o indicador de disparidade do 

ganho médio mensal entre sexos, com o desempenho nacional regional.  

• O VDS revela sérias dificuldades na autonomia económica das famílias, 

problemática traduzida nos 110 beneficiários do rendimento social de 

inserção por cada 1.000 habitantes, quase o dobro do verificado a nível 

nacional (64 por cada 1.000 habs.). 

• O  poder de compra per capita concelhio no VDS é muito baixo e 

demonstra tendências de agravamento. Apenas Lamego se encontra 

abaixo do lugar 200, entre 308 municípios do país. Esta análise deve 

porém ser algo relativizada pelo contexto de uma economia de 

subsistência ainda muito presente em territórios de matriz rural. 

 

Indicadores de disparidade e nível de vida 
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Grandes números 

 
 
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 1999 e 2009 

3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

• O Vale do Douro Sul concentra mais de 3.000 unidades empresariais que 

geram perto de 18.000 postos de trabalho. Apesar do baixo peso económico 

a nível nacional (menos de 1% do emprego e dos estabelecimentos) e 

regional (cerca de 2% para as mesmas variáveis), este território é 

economicamente relevante no contexto do Douro concentrando mais de 

40% dos postos de trabalho e dos estabelecimentos aí localizados. 

Relativizando com o Tâmega, estes valores são mais modestos (12% do 

emprego e 16% das unidades empresariais). 

• Lamego, Cinfães e Moimenta da Beira são, do maior para o menor, os 

principais pólos empresarias do Vale do Douro Sul concentrando, em 

conjunto, mais de 50% do emprego e dos estabelecimentos deste território. 

• O menor nível de crescimento do emprego (6%) no Vale do Douro Sul 

comparativamente aos estabelecimentos (7%) indicam uma tendência de 

redução da dimensão média das unidades empresariais existentes que, em 

2009, estabilizou nos 5,4 trabalhadores por estabelecimento e, 

especificamente na indústria fixou-se em 7, mais ou menos metade dos 

valores do Norte, do Tâmega e de Portugal. Estes factos indicam um tecido 

empresarial atomizado e polinucleado, onde apenas 1% do emprego está em 

estabelecimentos onde laboram 250 ou mais trabalhadores. Penedono 

apresenta a menor dimensão média dos estabelecimentos (3,3), Armamar 

regista o maior valor para  a indústria (13,8) e Tarouca para o total (10). 

• O Vale do Douro Sul surge como menos industrializado (9% dos 

estabelecimentos 12% do emprego) do que as referências Norte, Tâmega e 

Portugal e alinhado com o Douro, tendo contrariado as tendências 

decrescentes verificadas entre 1999-2009, nalguns desses territórios.  

• A nível concelhio, assiste-se à destruição de emprego industrial em Tarouca 

(-6%), Cinfães (-4%), Sernancelhe  (-3%) e Penedono (-3%) e à ascensão 

industrial, medida pelo crescimento a dois dígitos de emprego e/ou de 

estabelecimentos industriais, em Tabuaço (crescimento médio anual nos 

estabelecimentos e empregos industriais de 12 e 4%, respetivamente), São 

João da Pesqueira (10 e 5% pra as mesmas variáveis) e Moimenta da Beira 

(7 e 11% também, respetivamente) . 
 
Quadro 3.1. Dimensão da atividade económica 

  

N.º 
estabelecimentos 
2009 

N.º postos de trabalho 
2009 

Dimensão média 
2009 

Taxa média anual de crescimento de estabelecimentos e 
emprego 
1999-2009 

Estrutura do emprego por dimensão do 
estabelecimento 
2009 

Total 
% 
Indústria 

Total 
% 
Indústria 

Total Indústria 
Total 
estabelecimentos 

Estabelecimentos 
industriais 

Emprego  
total 

Emprego 
indústria 

1 a 9 10 a 49 50 a 249 
250 ou 
mais 

Armamar  208    7,7%      1.199    18,4%      5,8          13,8    10,3% 2,3% 10,5% 7,8% 42% 32% 26% - 

Cinfães   488    6,8%     2.786    5,4%       5,7           4,5    7,4% -0,7% 3,5% -4,4% 36% 40% 24% - 

Lamego 952    7,5%       5.227    9,8% 5,5           7,2    6,9% 4,7% 4,9% 3,5% 44% 38% 13% 5% 

Moimenta da Beira     353    11,6%      1.609    16,6% 4,6         6,5    5,8% 6,6% 6,1% 10,5% 54% 42% 4% - 

Penedono       92    9,8%       303    13,5% 3,3         4,6    5,3% 2,8% 3,4% -2,6% 66% 34% - - 

Resende    296    8,1%         1.305    10,9% 4,4        5,9    10,1% 4,6% 6,2% 7,0% 61% 31% 7% - 

S. João da Pesqueira     324    11,7%    1.406    18,6%      4,3          6,9    9,5% 10,1% 6,6% 5,2% 61% 30% 8% - 

Sernancelhe    199    16,1%       815    24,4% 4,1         6,2    6,4% 1,9% 4,0% -2,8% 58% 42% - - 

Tabuaço      143    9,8%      805    14,9% 5,6             8,6    9,7% 12,1% 4,0% 3,9% 45% 33% 22% - 

Tarouca 231    9,1%    2.317    8,1%    10,0            8,9    6,2% 0,0% 10,1% -5,6% 25% 17% 58% - 

 Vale do Douro Sul   3.286    9,1% 17.772    11,8%      5,4           7,0    7,5% 4,0% 5,7% 1,9% 45% 34% 20% 1% 

Tâmega 20.078 22,2% 149.042 42,5% 7,4 14,2 4,8% -0,6% 2,2% -1,6% 32% 38% 27% 4% 

Douro 7.399 8,9% 39.216 12,2% 5,3 7,3 6,6% 3,9% 5,1% 0,8% 47% 35% 16% 2% 

Norte 140.324 16,9% 1.063.382 32,5% 7,6 14,6 4,3% -0,5% 1,4% -3,1% 32% 33% 23% 11% 

Portugal 407.172 11,9% 3.110.139 21,9% 7,6 14,0 4,1% 0,2% 2,1% -2,8% 33% 31% 22% 14% 
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Estrutura do emprego e especialização produtiva 

 
 
Nota: A base de dados utilizada apenas contabiliza os dados relativos ao setor agrícola empresarial. 
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 2009 

3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

• A estrutura do emprego por atividades económicas e a especialização 

produtiva são indicadores que permitem compreender o perfil produtivo dos 

territórios.  

• O primeiro indicador permite sistematizar o modo como o emprego está 

distribuído entre os diferentes setores da economia, observando-se que no 

Vale do Douro Sul, 80% do emprego está afeto aos serviços e à construção. 

Cinfães destaca-se pela maior proporção de emprego na construção (61%), 

Lamego nos serviços (65%) e São João da Pesqueira na agricultura (36%). 

Do mesmo modo Lamego é o centro de serviços com 39% do emprego total 

da área estudo nesta atividade económica e São João da Pesqueira é o 

núcleo agrícola com 33% do emprego total do setor primário.   

• O segundo indicador é um quociente de localização cuja leitura permite 

compreender quantas vezes mais um território é especializado num 

determinado setor em relação ao país (>1: mais especializado; <1: menos 

especializado) concluindo-se pela sua análise que o Vale do Douro Sul tem 

uma maior incidência de emprego na construção e no setor primário e é 

menos industrializado e terceirizado que o país. 

 
Gráfico 3.1. Estrutura do emprego por grandes setores de atividade económica | 2009 

Agricultura, 
Silvicultura e 
pesca 

Indústria Construção Serviços 

Armamar      6,8               0,8            2,7               0,6    

Cinfães          2,0             0,2               5,2               0,5    

Lamego           3,2               0,4             1,6               1,0    

Moimenta da Beira           4,2               0,8              1,1             1,0    

Penedono         1,0               0,6               2,3               0,9    

Resende           2,5               0,5               2,3               0,9    

S. João da Pesqueira           17,8             0,8               0,7               0,6    

Sernancelhe            1,6              1,1               1,8               0,8    

Tabuaço            7,8             0,7            3,0               0,5    

Tarouca            1,4             0,4               4,3               0,6    

 Vale do Douro Sul             4,3    0,5            2,6               0,8    

Tâmega            0,8              1,9               1,9               0,5    

Douro           5,3               0,6               1,5               0,9    

Norte           0,7               1,5               1,1               0,8    

 
Quadro 3.2. Especialização produtiva com base no emprego (quociente 
de localização face a Portugal) a 4 setores | 2009 
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3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

 

• Os setores de especialização forte do Vale do Douro Sul são a Agricultura, 

Silvicultura e Pesca, a Indústria Alimentar e a Construção. Os setores de 

especialização moderada são a Indústria Extrativa, justificado pelo potencial 

granítico da área de estudo, com nove concelhos a apresentarem relevância 

setorial nesta atividade económica no contexto nacional, e as tradicionais 

atividades ligadas à Educação, Saúde e Cultura e às Administrações Públicas.  

 

• Destaque-se a posição de São João da Pesqueira com uma concentração de 

emprego no setor agrícola 18 vezes superior ao nacional e 5 vezes nas 

alimentares, de Cinfães e Tarouca onde esse valor para a construção é 5 e 4, 

respetivamente e de Sernancelhe com representatividades do emprego nas 

extrativas 10 vezes mais elevadas.  

 

• A estrutura produtiva do Vale do Douro Sul aproxima-se do verificado na 

NUTS III Douro, mas distancia-se do Tâmega onde a Indústria Têxtil, 

Vestuário e Calçado e Madeira, Cortiça e Mobiliário, merecem maior 

destaque.  

 

• Por outro lado, o desenho económico do Vale do Douro Sul denota alguma 

dependência setorial benéfica no que concerne aos ganhos de especialização 

daí decorrentes mas prejudiciais em casos de crise setorial, que economias 

mais diversificadas ultrapassam com menor dificuldade. Moimenta da Beira e 

Sernancelhe são os concelhos com maior diversificação com maior número 

de atividades económicas de especialização. 

Estrutura do emprego e especialização produtiva 

Caixa 3. 1. 
Polimagra – Granitos, S.A. 

 
• A POLIMAGRA Granitos, S.A. é uma empresa que se dedica à transformação e 

comercialização de granitos e de outras rochas ornamentais e localiza-se no 
concelho de Moimenta da Beira, zona privilegiada de extração e transformação  
derivado da qualidade da matéria-prima regional. 
 

• Fundada há cerca de 12 anos com 5 trabalhadores, esta empresa tem demonstrado 
uma evolução sustentada de forte dinamismo, contando atualmente com com mais 
de 50 colaboradores e exportando mais de 70% da sua produção para mercados 
como a Alemanha, Inglaterra, Espanha, França, Marrocos, Bélgica e Holanda. 
 

Evolução das exportações em percentagem da produção 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Com um modelo de negócios assente numa visão orientada para a inovação, 
valorização dos recursos naturais e criação de valor, a vanguarda tecnológica, a 
qualidade e a sustentabilidade ambiental são compromissos assumidos pela 
Poligrama facto pelo qual têm investido na investigação e garantido a certificação, 
sendo atualmente certificada para os Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 
e do Ambiente (ISO 14001), concedida pela SGS – Serviços Internacionais de 
Certificação, no âmbito da “Transformação e Comercialização de Produtos em 
Granito e outras Rochas Ornamentais”. 
 

Instalações e máquinas 

 

 
 

 
 
Fonte: Poligrama - Granitos, S.A. e Trabalho de Campo 
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Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 1999 e 2009 

3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

 
Quadro 3.3. Especialização produtiva com base no emprego (quociente de localização face a Portugal) a 19 setores | 2009 

Estrutura do emprego e especialização produtiva 

Armamar Cinfães Lamego 
Moimenta 
da Beira 

Penedono Resende 
S. João da 
Pesqueira 

Sernancelhe Tabuaço Tarouca 
Vale do 
Douro Sul 

Tâmega Douro Norte 

Agricultura  Agricultura, Silvicultura. e Pesca  6,79 2,02 3,16 4,20 0,98 2,50 17,83 1,63 7,78 1,38 4,30 0,78 5,28 0,70 

Indústria 

 Extrativas  2,39 2,62 0,35 1,13 0,86 1,60 4,26 9,92 0,45 1,76 2,55 2,26 0,98 

 Alimentares  3,58 0,35 2,05 1,69 2,63 1,55 4,88 1,47 4,34 1,81 2,10 0,69 2,14 0,91 

 Têxtil, Vestuário e Calçado  0,07 0,04 0,00 0,01 3,89 0,01 2,51 

 Madeira, Cortiça e Mobiliário  0,04 0,49 0,23 0,18 1,30 0,53 0,17 2,35 0,06 0,32 0,39 5,07 0,32 1,69 

 Papel e Publicações  0,16 0,43 0,14 0,28 0,26 0,22 0,30 0,23 0,97 

 Químicas  2,91 0,14 0,16 0,25 0,59 0,18 1,05 

 Metálicas  0,26 0,48 0,28 1,46 0,31 0,84 0,16 0,69 0,19 0,18 0,45 0,92 0,42 1,30 

 Mecânicas e Eletrónicas  0,07 0,15 0,32 0,07 0,40 0,02 0,11 0,63 0,31 1,18 

 Material de Construção  0,28 0,05 0,36 3,21 0,67 0,47 0,10 5,41 0,26 0,76 0,94 0,70 0,70 

Construção 2,72 5,23 1,59 1,11 2,32 2,28 0,74 1,77 3,03 4,35 2,62 1,93 1,45 1,14 

Serviços 

 Energia, Água e Saneamento  1,18 0,08 1,50 0,34 0,33 0,31 3,60 0,54 0,28 0,84 0,63 1,67 0,90 

 Transporte, Logística e Comunicações  0,20 0,32 0,69 0,77 0,56 0,33 0,36 0,90 0,28 0,09 0,46 0,40 0,85 0,69 

 Distribuição e Comércio  0,71 0,57 0,94 1,50 0,84 1,09 0,63 0,90 0,58 0,48 0,82 0,71 0,99 0,95 

 Serviços Empresariais  0,31 0,21 0,80 0,34 0,27 0,50 0,36 0,27 0,33 1,03 0,55 0,28 0,57 0,74 

 Hotelaria e Restauração  0,76 0,51 0,98 0,59 0,48 0,77 0,52 0,73 0,48 0,30 0,68 0,37 0,88 0,66 

 Educação, Saúde e Cultura  0,68 0,67 1,58 1,35 2,28 1,60 0,90 1,29 0,83 0,54 1,13 0,62 1,36 0,87 

 Administrações Públicas  0,58 1,09 1,56 1,64 3,66 0,11 1,18 1,55 0,72 1,15 1,88 1,94 0,91 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

                              

Nº sectores 6 4 6 9 5 6 4 8 4 4 6 5 7 7 

QL>2 Com especialização forte 5 3 2 2 4 2 3 4 3 1 3 3 3 1 

QL>1 Com especialização moderada 1 1 4 7 1 4 1 3 1 2 3 2 4 6 
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Dinâmica das atividades económicas 

 
Nota: O setor “Material de Transporte” não apresenta relevância estatística que permita a sua representação gráfica  
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 1999 e 2009 

3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

• Identificados os setores de não especialização e especialização (forte ou 

moderada) importa compreender as evoluções que se têm verificado ao nível 

da  criação/destruição de emprego por cada uma dessas atividades. Estes 

dados estatísticos permitirão sistematizar as tendências recessivas ou 

expansionistas observadas no desenvolvimento dos diferentes setores e 

assim distinguir entre:  

• Setores em decadência, que apresentam cumulativamente baixo 

peso no emprego total (<1%), quocientes de localização abaixo de 

1 e ritmos de crescimento médio anual negativos: Têxtil, Vestuário 

e Calçado, Químicas e Madeira, Cortiça e Mobiliário; 

• Setores de aprofundamento, que são simultaneamente setores de 

especialização forte (QL>2), em crescimento e com pesos no total 

do emprego superiores a 6%: Agricultura, Silvicultura e Pesca, 

Indústria Alimentar e Construção; 

• Setores com potencial de crescimento, que partilham taxas de 

crescimento positivas, um peso no total do emprego superior a 

5% e de não especialização (QL<1): Distribuição e Comércio, 

Serviços Empresariais e Hotelaria e Restauração. 

• Em relação à hotelaria e restauração, setores relacionados com o turismo, o 

potencial de crescimento é também justificado pelo interesse patrimonial, 

gastronómico e paisagístico do Vale do Douro Sul, ainda pouco explorado, 

como se poderá observar no ponto relativo à procura e oferta turísticas. 

 
Gráfico 3.2. Dimensão e crescimento dos setores de especialização do Vale do Douro Sul 
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• A capacidade de acolhimento empresarial é condição de atração de empresas 

e indivíduos que procuram sinergias sociais, económicas e espaços 

estruturados, tendo em conta as suas necessidades materiais (espaço, 

infraestruturas, equipamentos, etc.) e imateriais (dinâmicas socioculturais, 

atividades de suporte à atividade empresarial, serviços, entre outras).  

• Nesse sentido, as áreas de acolhimento empresarial têm surgido como 

resposta às novas exigências do empresário moderno, uma vez que 

integram, no mesmo espaço as competências solicitadas pelas empresas e 

indivíduos. Estas zonas estão normalmente localizadas em áreas estratégicas 

(acessibilidades, mercados, instituições de investigação, etc.) e, tendo em 

conta as tendências mais recentes, apresentam uma gestão profissionalizada 

e uma considerável interligação com as dinâmicas sociais e territoriais de 

respetiva região onde se inserem. 

• No Vale do Douro Sul é possível identificar algumas áreas empresariais, com 

diferentes dimensões e vocações, que parecem necessitar de um impulso de 

qualificação na gestão e infraestrutural e de promoção, para além de uma 

coerência regional (rede), no sentido de aumentar as respetivas taxas de 

ocupação, com impactos na criação do emprego e dinamização económica. 
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Nota: N.D.: Não disponível 
Fonte: Com base em sites das Câmaras Municipais e AICEP  

 

Zona Industrial de Paúves:  
Área: 41.619,93 m2; 
Especialização: 
preferencialmente atividades 
industriais ou comerciais 
associados a produtos agrícolas 
e ou pecuários; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: de 
669,85 m2 a 4385,26 m2;  
Preço base: desde 2,49 €/m2 
até 14,96 €/m2. 

Parque Empresarial  
de Anreade: 
Área: 2,5 hectares; 
Especialização: 
maioritariamente indústria, para 
além de serviços/comércio de 
apoio estratégico à dinâmica 
empresarial 
Dimensão: 15 lotes; 
Dimensão dos lotes: de 200 
m2 a 3.712 m2; 
Preço base: N.D.. 

Parque da Várzea  
de Abrunhais: 
Área: 10 hectares; 
Especialização: pequenas e 
médias empresas; 
Dimensão : 25 lotes; 
Dimensão dos lotes:  de 2.000 
m2 a 10.000 m2;  
Preço base: 19 euros/m2 e os 
24,2 euros/m2. 

Zona Industrial d 
e Armamar (Arícera): 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: N.D.; 
Preço base: N.D.. 

Zona Industrial 
Várzea da Serra: 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: 
N.D.; 
Preço base: N.D.. 
 
 

Parque Industrial  
de São Miguel: 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: N.D.; 
Preço base: N.D.. 
 

Parque Empresarial  
do Picoto: 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: N.D.; 
Preço base: N.D.. 
 
 

Zona Industrial de Aveleiras 
(Barcos): 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: N.D.; 
Preço base: N.D.. 
 

Zona Industrial  
de São João da Pesqueira: 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: N.D.; 
Preço base: N.D.. 
 

Zona Industrial  
de Penedono: 
Área: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Especialização: N.D.; 
Dimensão: N.D.; 
Dimensão dos lotes: 
N.D.; 
Preço base: N.D.. 

Figura 3.1. Levantamento de  áreas de acolhimento empresarial e industrial do Vale do Douro Sul (não exaustivo) 
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• O salário mediano no Vale do Douro Sul, de acordo com dados do Ministério 

da Segurança e Solidariedade Social, é de aproximadamente 620 euros. Este 

valor posiciona-o 20 euros acima da remuneração praticada no Tâmega, 27 

euros abaixo do auferido no Douro, menos 90 euros face ao Norte e menos 

182 euros relativamente a Portugal. A totalidade dos concelhos constituintes 

do Vale do Douro Sul apresentam níveis remuneratórios abaixo do praticado 

no país e na região Norte e apenas Cinfães e Tarouca conseguem ultrapassar 

a referência do Douro (+54 e 42 euros, respetivamente). Penedono e 

Resende têm as situações mais desfavoráveis, praticando os salários mais 

baixos da área de estudo (555 e 540 euros, respetivamente). 

• Em termos setoriais, o Vale do Douro Sul remunera melhor o pessoal ao 

serviço nos Transportes, Logística e Comunicações e pior os afetos às 

atividades de Hotelaria e Restauração enquanto a energia é o setor onde se 

verifica o maior desfasamento remuneratório face ao país. 
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Nível salarial 

3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

 
Gráfico 3.4. Salário mediano do Vale do Douro Sul por setor de atividade e diferença face ao nacional | 2009 

 
Gráfico 3.3. Diferença salarial do Vale do Douro Sul face aos territórios 
de referência | 2009 

Face ao 
Douro 

Face ao 
Norte 

Face ao 
País 

Face ao 
Tâmega 

Diferença  
salarial 

 

[554 € (   75 €)] 

[647 € (   303 €)] 

[536 € (   81 €)] 

[537 € (   14 €)] 

[637 € (   401 €)] 

[540 € (   117 €)] 

[753 € (   324 €)] 

[568 € (   255 €)] 

[767 € (   214 €)] 

[674 € (   186 €)] 

[620 € (   182 €)] 

[707 € (   5 €)] 

[591 € (   178 €)] 

[520 € (   80 €)] 

[805 € (   234 €)] 

[588 € (   182 €)] 

[994 € (   290 €)] 

[843 € (   444 €)] 

[660 € (   98 €)] 

 
Nota: O setor “Material de Transporte” não apresenta relevância estatística que permita representação gráfica  
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 2009 

Legenda: [salário mediano (diferença negativa     ou positiva     face ao país)] 
                salário mediano no Vale do Douro Sul                 salário mediano no Norte  
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Nota: O setor “Material de Transporte” não apresenta relevância estatística que justifique a apresentação dos dados no quadro  
Fonte: Com base em dados do Ministério da Segurança e Solidariedade Social, 2009 

3.1. Especialização produtiva e dinâmica das atividades económicas 

• As desvantagens salariais, traduzidas em níveis remuneratórios mais baixos 

comparativamente ao referencial nacional, constitui-se, por um lado, como 

um obstáculo à fixação de pessoas e, por outro lado, pode ser fator de 

atração por via da criação de condições propícias à fixação de empresas que 

assentam a sua competitividade no custo-trabalho. 

• A situação salarial observada no Vale do Douro Sul é menos vantajosa que a 

nacional e a verificada na região Norte, contudo com especificidades 

concelhias e por setor de atividade económica a ter em consideração, a 

saber: o setor primário é melhor remunerado em São da Pesqueira e 

Tarouca; as atividades extrativas em Sernancelhe; as mecânicas e 

eletrónicas em Lamego; os materiais de construção em Armamar; a 

construção em Cinfães; a energia, água e saneamento em Cinfães, 

Moimenta da Beira e São João da Pesqueira; o transporte, logística e 

comunicações em Tabuaço; os serviços empresariais em Penedono e 

Tabuaço e as administrações públicas em Cinfães, Moimenta da Beira, 

Penedono e Tarouca, sendo este setor o único que está acima do referencial 

nacional no contexto agregado do Vale do Douro Sul. O papel e publicações 

é a atividade pior remunerada face ao país. 

• Perante o exposto, conclui-se que o perfil de especialização não se reflete na 

generalidade dos salários praticados. 

 
Quadro 3.4. Diferencial de salários medianos do Vale do Douro Sul por setores de atividade face ao país | 2009 

Nível salarial 

  Armamar Cinfães Lamego 
Moimenta 
da Beira 

Penedono Resende 
S. João da 
Pesqueira 

Sernancelhe Tabuaço Tarouca 
Vale do 
Douro Sul 

Tâmega Douro Norte 

 Agricultura, Silvicultura. e Pesca  -11% -21% -23% -29% -29% -29% 5% -29% -9% 2% -12% -15% -12% -12% 

 Extrativas  -20% -32% -34% -29%   -53% -37% 2%   -38% -32% -23% -27% -23% 

 Alimentares  -5% -12% -7% -5% -20% -35% -9% -37% -15% -5% -11% -19% -6% -7% 

 Têxtil, Vestuário e Calçado  -2% -8%                 -2% -5% 5% 0% 

 Madeira, Cortiça e Mobiliário  -10% -9% -14% -21% -24% -25% -23% -22% -14% -18% -18% -18% -19% -6% 

 Papel e Publicações      -33% -57%   -57%       -41% -39% -39% -35% -18% 

 Químicas  -26%   -58%     -58%         -30% -42% -25% -12% 

 Metálicas  -26% -26% -29% -18% -32% -39% -27% -45% -35% -31% -31% -18% -27% -7% 

 Mecânicas e Eletrónicas      60% -39%   -54%   -54%     -22% -21% -1% -5% 

 Material de Construção  122%   -22% -16% -48% -18%   -25%   -31% -22% -23% -21% -14% 

 Construção  -16% 29% -17% -17% -27% -30% -30% -28% -21% -2% -13% -10% -17% -9% 

 Energia, Água e Saneamento  -16% 178% -33% 70%   -49% 80% -56% -50% -39% -35% -33% -8% -23% 

 Transporte, Logística e Comunicações  -10% -46% -14% -29% -34% -13% -50% -41% 11% -21% -23% -25% -23% -13% 

 Distribuição e Comércio  -21% -23% -21% -26% -33% -29% -25% -24% -28% -21% -24% -22% -20% -7% 

 Serviços Empresariais  -3% -19% -26% -26% 107% -35% -9% -14% 52% -24% -22% -25% -14% -11% 

 Hotelaria e Restauração  -7% -19% -5% -8% -25% -25% -24% -25% -25% -20% -13% -16% -13% -9% 

 Educação, Saúde e Cultura  -26% -24% -23% -25% -28% -14% -22% -25% -20% -17% -23% -8% -16% -3% 

 Administrações Públicas  -25% 21% -3% 74% 25%   -12%   -12% 1% 1% -28% -10% -13% 

Total -22% -13% -21% -26% -31% -33% -23% -29% -25% -14% -23% -25% -19% -11% 

Diferencial superior a 0% Diferencial inferior a -30% Legenda: 
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• Tendo em conta a relevância do setor agrícola torna-se pertinente 

aprofundar a temática por via das análises que se seguem. De acordo com 

os dados do Recenseamento Agrícola (INE), em 1999 a região em estudo 

possuía um total de 13.985 explorações agrícolas, que se reduziram em 

19% no espaço de uma década passando para 11.273 explorações em 2009. 

Os concelhos onde se verificaram quebras mais significativas do número de 

explorações foram: Lamego (-26%), Cinfães (-25%), Moimenta da Beira (-

22%) e Tarouca (-21,5%) mas, no conjunto dos 10, todos foram alvo de 

quebras no número de explorações. 

• No que concerne à Superfície Agrícola Útil (SAU), verifica-se que o território 

do Vale do Douro Sul possui cerca de 29% da sua área afeta a esta 

classificação do solo. No conjunto dos 10 concelhos observa-se que os que 

possuem maior proporção de território afeto à SAU são: São João da 

Pesqueira (49%), Armamar (39%), Lamego (33%) e Tabuaço (31%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ainda em termos da SAU verifica-se que alguns concelhos foram alvo da 

perda de solos afetos a esta classificação como é o caso de Moimenta da 

Beira (-25%), Resende (-20%) e Tarouca (-14%). 

• No que corresponde à estrutura fundiária das explorações constata-se que: a 

maior parte tem entre um e cinco hectares (na ordem dos 62%), cerca de 

17% possui uma área inferior a um hectare, 18% têm áreas compreendidas 

entre cinco e 20 hectares enquanto que o número de explorações com áreas 

superiores a 20 hectares são residuais (3%).  

• No conjunto dos 10 concelhos verifica-se que existem 11.067 produtores. Os 

concelhos que captam maior número de produtores são: São João da 

Pesqueira (16%), Lamego (14%), Cinfães (12%) e Tabuaço (10%).  

• Do ponto de vista da estrutura etária dos produtores constata-se que cerca 

de 66% possui idade igual ou superior a 55 anos o que reflete o peso de 

uma estrutura da população empregada envelhecida. 

 
Quadro 3.5. Dinâmica das explorações agrícolas e dos produtores do Vale do Douro Sul | 1999-2009 
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3.2. Estrutura das explorações e agricultura 

 
Fonte: INE, Recenseamento Agrícola 1999 e 2009 

  

Explorações agrícolas 
Nº 

Proporção 
de SAU 

Superfície agrícola utilizada (SAU) 
Hectares 

Estrutura das explorações 
Hectares 

Produtores singulares 
Nº 

1999 2009 
Var.  
1999-2009 

2009 1999 2009 
Var.  
1999-2009 

Inferior a 
1ha 

1 ha a < 5 
ha 

5 ha a < 20 
ha 

Superior ou 
igual a 20 
ha 

2009 
Proporção 
com 55 e 
mais anos 

Armamar 1.279 1.107 -13,4% 38,7% 4.483 4.538 1,2% 22,9% 56,2% 18,2% 2,7% 1.072 62,2% 

Cinfães 1.773 1.333 -24,8% 18,6% 4.746 4.455 -6,1% 11,1% 73,9% 14,3% 0,8% 1.333 62,1% 

Lamego 2.085 1.551 -25,6% 32,6% 6.161 5.395 -12,4% 31,1% 54,2% 13,0% 1,7% 1.514 69,0% 

Moimenta da Beira 1.295 1.015 -21,6% 19,2% 5.597 4.227 -24,5% 10,7% 65,1% 22,1% 2,1% 999 68,2% 

Penedono 718 627 -12,7% 25,9% 3.896 3.457 -11,3% 8,1% 57,7% 29,7% 4,5% 621 66,5% 

Resende 1.235 986 -20,2% 27,6% 4.274 3.407 -20,3% 12,6% 69,3% 17,1% 1,0% 977 59,4% 

S. João da Pesqueira 2.219 1.851 -16,6% 49,2% 12.635 13.105 3,7% 14,6% 54,5% 24,7% 6,3% 1.781 64,1% 

Sernancelhe 1.154 949 -17,8% 22,2% 4.924 5.077 3,1% 7,0% 65,8% 23,6% 3,7% 941 67,3% 

Tabuaço 1.303 1.129 -13,4% 30,6% 4.513 4.090 -9,4% 22,4% 63,4% 12,7% 1,5% 1.111 70,7% 

Tarouca 924 725 -21,5% 18,8% 2.186 1.883 -13,9% 19,4% 70,5% 9,8% 0,3% 718 69,4% 

Vale do Douro Sul 13.985 11.273 -19,4% 28,7% 53.415 49.634 -7,1% 16,8% 62,2% 18,3% 2,6% 11.067 65,7% 

Norte 137.192 110.578 -19,4% 30,3% 673.555 644.027 -4,4% 14,7% 61,2% 20,3% 3,8% 108.912 70,4% 
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• Do ponto de vista das culturas agrícolas permanentes verifica-se que os 

concelhos do Vale do Douro Sul que possuem maior área afeta a este tipo de 

cultura são: São João da Pesqueira (35%), Armamar (13%), Lamego (12%) 

e Tabuaço (11%). 

• Relativamente ao tipo de cultura permanente a Vinha é a que possui maior 

peso (50%), seguido do Olival (18%), Frutos Secos (16%) e Frutos de 

Casca Rija (15%). 

• Particularmente no que se reporta à Vinha verifica-se que os concelhos onde 

este tipo de cultura tem maior peso é: Lamego (71%), São João da 

Pesqueira (65%), Cinfães (61%), Tabuaço (59%) e Armamar (45%). 

• No caso do Olival destacam-se os concelhos de Tabuaço (31%), São João da 

Pesqueira (23%) e Tarouca (22%). Nos Frutos Secos destacam-se os 

concelhos de Resende (54%) e Moimenta da Beira (47%) e nos Frutos de 

Casca Rija os concelhos de Penedono (72%) e Sernancelhe (48%). 

• No que corresponde às culturas temporárias verifica-se que os concelhos 

que possuem maior área afeta a este tipo de cultura são: Cinfães (23%), 

Moimenta da Beira (22%) e Sernancelhe (19%). 

• Colocando o enfoque aos tipos de culturas temporárias verifica-se que 59% 

da área encontra-se afeta a Culturas Forrageiras, 28% a Cereais para Grão e 

9% à Batata. 

• No caso da Culturas Forrageiras verifica-se que os concelhos onde este tipo 

de cultura tem maior peso são: São João da Pesqueira (84%), Moimenta da 

Beira (76%) e Sernancelhe (62%). 

• No caso dos Cereais para Grão destacam-se os concelhos de Resende (52%) 

e Penedono (51%). No que corresponde à Batata, Armamar (60%) e 

Tabuaço (43%) são os concelhos onde este tipo de cultura possui maior 

peso relativo.  
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3.2. Estrutura das explorações e agricultura 

Caixa 3. 2. 
Cooperativa Agrícola do Távora, CRL 

 
• A Cooperativa Agrícola do Távora CRL, é um exemplo de sucesso no âmbito do 

cooperativismo agrícola. Está localizada na Região Demarcada do “Távora – 
Varosa”, inserida entre a região do Douro e do Dão, sediada em Moimenta da 
Beira. Os solos graníticos, primários e pobres em calcário, altitudes elevadas, clima 
temperado continental, entre outras condições únicas fazem com que este seja um 
lugar privilegiado na produção de maçã e de vinho que são os principais produtos 
promovidos pela cooperativa. São mais de 1.000 ha de vinha e 300 ha de pomares 
de macieiras, propriedade dos sócios, que se concentram principalmente nos 
concelhos de Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono e franjas dos concelhos 
de Tabuaço, S. João da Pesqueira e Armamar. 
 

• A cooperativa tem realizado fortes investimentos no seu apetrechamento, 
assumindo compromissos em termos de qualidade dos produtos e da 
sustentabilidade financeira, o que é fundamental para o cumprimento dos seus 
compromissos para com os seus parceiros. 

 

O Vinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Os vinhos da cooperativa são distribuídos sob os rótulos de Aquilinu’s (Branco e 

Rosê), Fraga da Pena (Tinto e Branco) e Malhadinhas (Tinto e Branco) e o mais 
conceituado Terras do Demo (50 anos, Banco Seco, Malvasia, Reserva, Superior e 
Touriga) onde se inclui o Espumante (Malvasia, Touriga Nacional e Touriga Franca) 
em franca expansão. 

A Maçã 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• A Cooperativa Agrícola produz, armazena e comercializa maçã desde 1979. As 

variedades mais representativas são as do grupo Golden (Golden delicious, 
Belgolden, Lysgolden), que representam quase 50% do total, seguindo-se as tipo 
Starking (Starking, Top Red, Hi Early, Richared) e Red Delicious, tipo Spur (Erovan, 
Welspur, Oregon Spur, Red Chief) com uma representatividade de 40%. O restante 
é distribuído por variedades como a Bravo de Esmolfe, Reineta Parda ou Galas. 

 
Fonte: Cooperativa Agrícola do Távora, CRL  
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3.2. Estrutura das explorações e agricultura 

 
Fonte: INE, Recenseamento Agrícola 2009 

 
Quadro 3.6. Dinâmica das culturas agrícolas | 2009 

  

Culturas permanentes 
Proporção da área afeta à produção total (2009) 

Culturas temporárias 
Proporção da área afeta à produção total (2009) 

Proporção da 
produção VDS 

Frutos secos 
Frutos de 
casca rija 

Olival Vinha Outras culturas 
Proporção da 
produção VDS 

Cereais para 
grão 

Culturas 
forrageiras 

Batata Outras culturas 

Armamar 13,3% 34,3% 3,7% 15,3% 45,2% 1,5% 1,0% 9,5% 24,3% 59,5% 6,8% 

Cinfães 1,6% 13,6% 8,1% 13,0% 60,6% 4,7% 23,1% 40,2% 55,2% 2,3% 2,3% 

Lamego 11,9% 19,3% 2,5% 6,6% 71,2% 0,4% 3,5% 21,0% 45,5% 17,9% 15,6% 

Moimenta da Beira 4,7% 47,4% 18,5% 17,8% 16,0% 0,2% 21,5% 15,8% 75,5% 7,0% 1,6% 

Penedono 6,5% 4,0% 72,4% 16,8% 6,4% 0,3% 5,5% 51,1% 35,3% 13,3% 0,2% 

Resende 5,4% 54,2% 13,6% 2,3% 29,6% 0,3% 8,8% 51,7% 34,9% 9,0% 4,4% 

S. João da Pesqueira 35,3% 1,7% 9,9% 23,0% 65,2% 0,2% 10,7% 11,9% 83,8% 4,0% 0,3% 

Sernancelhe 6,1% 14,6% 48,3% 12,8% 24,3% 0,1% 18,7% 21,0% 61,9% 11,9% 5,1% 

Tabuaço 11,1% 3,7% 6,1% 31,1% 58,5% 0,6% 3,4% 30,3% 20,1% 43,3% 6,3% 

Tarouca 4,0% 30,4% 13,8% 21,7% 24,8% 9,3% 3,8% 25,7% 59,2% 11,3% 3,9% 

Vale do Douro Sul  100% 15,6% 14,9% 18,3% 50,2% 0,9% 100% 28,1% 59,3% 9,3% 3,2% 

Norte -- 4,3% 21,9% 34,8% 37,8% 1,1% -- 28,3% 61,7% 3,4% 6,6% 
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3.2. Estrutura das explorações e agricultura 

 
Fonte: INE, Recenseamento Agrícola 2009 

Agricultura 

Figura 3.2. Proporção das culturas agrícolas, por concelho | 2009 
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Legenda: Os principais produtos agrícolas do Vale do Douro Sul - Da esquerda para a direita e de cima para baixo: Maça, Cerejas, Milho, Azeitona, Uva, Baga de Sabugueiro, Castanha, 
Amêndoa, Batata e Avelã 

3.2. Estrutura das explorações e agricultura 

Agricultura 
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Caixa 3. 3. 
Murganheira 

 
• A Murganheira foi fundada há mais de 50 anos e é hoje uma referência na 

produção de vinhos e espumantes de qualidade comprovada nacional e 
internacionalmente. Atualmente dispõe de 30 hectares de vinha própria e 1000 
hectares de fornecedores de uva eleitos de forma criteriosa, localizados nas terras 
férteis do Vale do Varosa, onde Douro e Beira se tocam e onde as condições 
climatéricas e geológicas que permitem a produção de vinhos de qualidade superior 
e dos melhores espumantes portugueses. 
 

• A Murganheira alia às técnicas ancestrais herdadas da sabedoria medieval dos 
Monges de Cister, equipamentos e tecnologias de vanguarda no tratamento das 
vinhas e nos rigorosos processos de vinificação, onde o “Dégorgement à la Volée” 
processo manual de expulsão dos fermentos único no país, é o culminar. 
 

• Os vinhos leves mas intensos e os espumantes aromáticos e com caráter são 
produzidos a partir das mais nobres castas - Malvasia Fina, Gouveio real, Cerceal, 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Pinot Noir e Chardonnay que 
estagiam nas singulares caves de granito azul. 
 

• É uma empresa que tem arrecado inúmeras distinções nacionais e internacionais e 
tem progredido para novos mercados de forma sustentável e estratégica.  

 
Rótulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                        Caves da Murganheira           Tecnologia e equipamentos             

 
 
 

 
 
Fonte: Site da Murganheira 

3.2. Estrutura das explorações e agricultura 

Caixa 3. 4. 
Raposeira 

 
• A Raposeira é a mais antiga e maior empresa de espumante nacional e conquistou 

uma posição sólida nos mercados graças à elevada qualidade dos espumantes 
produzidos, assumindo a liderança quase permanente do setor em Portugal. 

      
• Os espumantes da Raposeira, inspirados na experiência da famosa Champagne 

(França) são produzidos há mais de 100 anos e reconhecidos pela personalidade e 
prestigiada qualidade com recurso 25 hectares de castas específicas do champanhe 
(por exemplo, pinot noir e chardonay) e castas tradicionais do Douro (a malvasia 
fina, a touriga nacional e a tinta roriz, entre outras). Apesar da inspiração francesa 
encerra o carácter intenso da região Beira-Douro.  
 

• Neste sucesso atuam fatores-críticos sucesso como o profissionalismo e o controlo 
de qualidade na seleção, transporte e vinificação das uvas, a fermentação segundo 
o método champanhês e com fermentos naturais seguidas pelas operações de 
“remuage”, “degorgement” e licorização que completam o processo de criação 
destes espumantes e dão-lhe o toque final de distinção e um período de estágio 
três a quatro vezes superiores aos definidos por lei. 
 

• É também um elemento de atração turística que atrai todos os anos milhares de 
turistas para provas ou visitação a cave. 

  
Caves da Raposeira 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rótulo 
 
 

 
 
Fonte: Site da Raposeira e Clube de Vinhos Portugueses 

Agricultura 
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• De acordo com a publicação “Evolução do contributo do Turismo para a 

economia portuguesa 2000-2010” do Turismo de Portugal, em 2010, na 

ótica da procura turística o peso do turismo avaliado pelo Consumo do 

Turismo no Território Económico (CTTE) na economia nacional, representou 

9,2% do PIB. Na ótica da oferta, o Valor Acrescentado Gerado pelo Turismo 

(VAGT) contribuiu em 4,1% para o VAB da economia. O Turismo é o maior 

setor exportador do país, em 2011, com uma quota de 15,2% no total das 

exportações de Bens e Serviços e as Receitas Turísticas concentraram, em 

2010, 43,2% do total das Receitas da Balança Corrente – Serviços. 

• O peso do Emprego das Atividades Características do Turismo no total da 

economia (nº de indivíduos), foi de 8,2%, em 2008 e a quota da Formação 

Bruta Capital Fixo do turismo no total da Formação Bruta Capital Fixo na 

economia, representou 13,3%, em 2007. O saldo da Balança Turística 

contribuiu positivamente para a diminuição do défice da Balança Corrente, 

registando, em 2011, um valor positivo de 5,2 mil milhões € (contra 4,7 e 

4,2, respetivamente, em 2010 e 2009),  cerca de 3% do PIB pm. 

• O turismo é, por isso, um setor estratégico prioritário para Portugal. Esta é 

uma convicção assumida em sede de Plano Estratégico Nacional para o 

Turismo (PENT) onde se reconhece que esta atividade tem uma importância 

verdadeiramente estratégica para a economia portuguesa. Neste documento, 

o Douro, inserido na região turística do Porto e Norte, é apresentado como 

um dos seis pólos de desenvolvimento turístico a promover, destacando-se 

como fatores distintivos: o Vinho do Porto e a gastronomia; o rio Douro e as 

encostas com plantações de vinha; Quintas solares e aldeias vinhateiras; 

património natural/arqueológico; cultura local e o cross-selling com o Porto. 

• São também identificados três produtos turísticos a serem preferencialmente 

desenvolvidos nesta região: Touring (incluindo cruzeiros fluviais), 

Gastronomia e Vinhos e Turismo de Natureza. A visão para o turismo do 

Douro é a de um desenvolvimento consonante com a proteção da região do 

Douro, onde se pretende um crescimento em quantidade acompanhado por 

um aumento do valor. 

• Aqui está também descrita a previsão de que a região Norte deverá crescer 

acima da média nacional, sustentando o seu crescimento na estruturação e 

enriquecimento da oferta turística e que os hóspedes estrangeiros crescerão 

a um ritmo superior aos nacionais devendo chegar a 2015 representando 

praticamente o mesmo valor. Já ao nível das dormidas, os turistas 

estrangeiros deverão chegar a 2,6 milhões em 2015, superando as dormidas 

de turistas nacionais em cerca de 0,5 milhões. Em resultado, os proveitos 

deverão crescer de 7,5% ao ano entre 2010 e 2015. 

• O PROT Norte, baseando-se no preconizado no PENT, considera essenciais 

para o desenvolvimento turístico regional, os objetivos de “Excelência, 

Competitividade e Inovação e a Sustentabilidade”. Define o Norte de 

Portugal como uma região turística com quatro destinos: Porto, Minho, Trás-

os-Montes e Douro e identifica como principais produtos turísticos o Turismo 

de Natureza, o Turismo Náutico, e a Gastronomia & Vinhos-Enoturismo, o 

Turismo de Saúde e Bem-Estar, o Turismo Histórico-Cultural (Touring) e o 

Golfe. A este propósito, é de referir que Portugal foi classificado em 2011, 

pelo World Economic Forum, como o 18.º destino turístico mais competitivo 

entre 139 possíveis (17.º em 2009), havendo a salientar os bons registos 

sobretudo ao nível da sustentabilidade ambiental, saúde e higiene, 

segurança, atratividade dos recursos naturais, culturais e humanos, com um 

posicionamento relativo não tão favorável em matéria de envolvente 

empresarial e de infraestruturas. 

• Estes elementos serão devidamente enquadrados e desenvolvidos em sede 

de reflexão estratégica. Nesta fase, importa compreender o estado atual das 

dinâmicas turísticas a nível: nacional, compreendendo a reação às mutações 

internacionais da oferta e da procura turísticas e local, analisando a 

dimensão e o potencial turístico do Douro no contexto nacional e regional. 
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A relevância estratégica do turismo 

3.3. Tendências no setor do turismo 

 
Fonte: Com base no “Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) – Para o desenvolvimento do Turismo em Portugal e Proposta para Revisão no Horizonte 2015”, Ministério da Economia e da Inovação, 2007; “PROT-N-Capítulo do Turismo”, Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte, 2008; “Evolução do contributo do Turismo para a economia portuguesa 2000-2010”, Turismo de Portugal I.P., 2009 e Banco de Portugal 
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• De acordo com a publicação “Evolução do contributo do Turismo para a 

economia portuguesa 2000-2010” do Turismo de Portugal, em 2010, na 

ótica da procura turística o peso do turismo avaliado pelo Consumo do 

Turismo no Território Económico (CTTE) na economia nacional, representou 

9,2% do PIB. Na ótica da oferta, o Valor Acrescentado Gerado pelo Turismo 

(VAGT) contribuiu em 4,1% para o VAB da economia. O Turismo é o maior 

setor exportador do país, em 2011, com uma quota de 15,2% no total das 

exportações de Bens e Serviços e as Receitas Turísticas concentraram, em 

2010, 43,2% do total das Receitas da Balança Corrente – Serviços. 

• O peso do emprego das atividades turismo no total da economia, foi de 

8,2%, em 2008 e a quota da Formação Bruta Capital Fixo do turismo no 

total da economia, representou 13,3%, (2007). O saldo da Balança Turística 

contribuiu positivamente para a diminuição do défice da Balança Corrente, 

registando, em 2011, um valor positivo de 5,2 mil milhões € (contra 4,7 e 

4,2, respetivamente, em 2010 e 2009),  cerca de 3% do PIB pm. 

• O turismo é, por isso, um setor estratégico prioritário para Portugal. Esta é 

uma convicção assumida em sede de Plano Estratégico Nacional para o 

Turismo (PENT) onde se reconhece que esta atividade tem uma importância 

verdadeiramente estratégica para a economia portuguesa. Neste documento, 

o Douro, inserido na região turística do Porto e Norte, é apresentado como 

um dos seis pólos de desenvolvimento turístico a promover, destacando-se 

como fatores distintivos: o Vinho do Porto e a gastronomia; o rio Douro e as 

encostas com plantações de vinha; Quintas solares e aldeias vinhateiras; 

património natural/arqueológico; cultura local e o cross-selling com o Porto. 

• São identificados três produtos turísticos a serem desenvolvidos nesta 

região: Touring (incluindo cruzeiros fluviais), Gastronomia e Vinhos e 

Turismo de Natureza. A visão para o turismo do Douro é a de um 

desenvolvimento consonante com a proteção da região, onde se pretende 

um crescimento em quantidade acompanhado por um aumento do valor. 
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A relevância estratégica do turismo 

3.3. Tendências no setor do turismo 

 
Fonte: Com base no “Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) – Para o desenvolvimento do Turismo em Portugal e 
Proposta para Revisão no Horizonte 2015”, Ministério da Economia e da Inovação, 2007; “PROT-N-Capítulo do Turismo”, 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 2008; “Evolução do contributo do Turismo para a economia 
portuguesa 2000-2010”, Turismo de Portugal I.P., 2009 e Banco de Portugal 

Caixa 3. 5. 
Quinta da Pacheca 

 
• A Quinta da Pacheca, assim designada por herança do nome da primeira sua 

proprietária D. Mariana Pacheco Pereira, é um exemplo de sucesso na conceção de 
um produto turístico integrado, aliando ao turismo, os recursos endógenos 
regionais, o enquadramento paisagístico e o talento das gentes da terra.  
 

• Com cerca de 51 ha de vinhedos é uma das mais conhecidas propriedades do 
Douro e uma das primeiras a engarrafar vinhos com sua marca (de acordo com 
referências históricas datadas de Abril de 1738).  
 

• Mas foi por iniciativa de D. José Freire de Serpa Pimentel que o conceito atualmente 
promovido pela Quinta da Pacheca tomou definitivamente forma. Em 1903 adquiriu 
esta propriedade, após anterior aquisição da Quinta de Vale de Abraão e decidiu 
dedicar-se à enologia desde a produção vitivinícola à venda. 
 

• Hoje, um século passado, a Quinta da Pacheca continua a ser uma empresa de 
cariz familiar, um hotel de características rurais (Wine House Hotel), vocacionado 
para o turismo gastronómico e enológico (Wine House Restaurant) e que 
proporciona aos seus clientes inúmeras experiências que passam por visitas às 
caves e adegas, provas e venda de vinhos e outros produtos regionais (mel, azeite, 
compotas caseiras, artesanato), articulando na sua oferta a possibilidade de 
realizar passeios de barco no Douro e de comboio. 
 

• Os principais produtos/marcas são Quinta da Pacheca (Branco DOC DOURO, 
Sauvignon REGIONAL DURIENSE, Riesling REGIONAL DURIENSE, Reserva Branco 
DOC DOURO, Tinto DOC DOURO, Tinto Reserva DOC DOURO, Tawny, LBV PORT, 
VINTAGE PORT) e Quinta de Vale de Abraão (Tinto DC DOURO). 

 
 
 

Rótulo e impressão 
 

 
 
 

 
 
Fonte: Site Quinta da Pacheca, WordPress 
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• A procura turística agrega o conjunto de bens e serviços que os visitantes 

(pessoas que se deslocam para a realização de viagens com diferentes 

finalidades) adquirem num determinado o momento. 

• As limitações das fontes estatísticas na obtenção de dados desagregados por 

concelho, justificados por questões de segredo estatístico, impossibilitaram a 

agregação pretendida “Vale do Douro Sul”. Por esta razão, optou-se pela 

desagregação territorial mais próxima possível, ou seja, dados ao nível de 

NUTS das quais os concelhos do Vale do Douro Sul fazem parte. Estes 

reportam ao período temporal 2010, para os quais estão disponíveis 

estatísticas ao nível mais desagregado. 

• Como aproximação estatística da procura turística utilizou-se, no presente 

estudo, um conjunto de indicadores que permitem compreender o volume e 

as caraterísticas dos turistas rececionados num determinado território 

(hóspedes e dormidas) e o tempo de permanência (estadia média). 

• A procura turística do Douro e do Tâmega são principalmente internas (mais 

de 75%), contrariando o maior grau de internacionalização do turismo a 

nível nacional (mais de 60% das dormidas em Portugal são oriundas de 

mercados estrangeiros).   

• Cingindo a análise aos mercados estrangeiros, verifica-se que se a nível 

nacional o principal mercado emissor de turistas é o Reino Unido (15%), no 

caso do Tâmega e do Douro o mercado espanhol assume protagonismo (6% 

e 4%, respetivamente). 

• Se em Portugal, o número de dormidas por 100 habitantes é de 352, os 

valores de 24 para o Tâmega e 109 para o Douro, denotam uma clara 

necessidade de reunir condições de atração de visitantes. Tais resultados 

decorrem necessariamente do facto do número de hóspedes por cada 100 

habitantes do Douro ser apenas metade do valor nacional (70) e ainda mais 

reduzido para o Tâmega (10).  

 

 

 

 

 

37 

Procura turística 

 

3.3. Tendências no setor do turismo 

Gráfico 3.5. Origem das dormidas por país de residência do turista | 
2010 
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Gráfico 3.6. Hóspedes e dormidas por 100 habitantes | 2010 

 
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 
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• A sustentabilidade económica do setor do turismo está dependente da 

garantia de um conjunto de fatores, tais como, qualificação dos recursos 

humanos, reforço da qualidade, aposta na inovação e no desenvolvimento 

de um modelo de gestão da sazonalidade. A sazonalidade pressupõe uma 

elevada concentração da atividade turística em determinados períodos de 

tempo, sendo que, em Portugal o topo centra-se nos meses de julho a 

setembro, a designada época alta coincidente com o verão. 

• A sustentabilidade económica dos agentes turísticos no longo prazo, tal 

como identificado no PENT, depende da capacidade do setor em 

proporcionar o enriquecimento formativo desses agentes e a sua transição 

para a nova realidade da comercialização, bem como pela identificação e 

desenvolvimento, em cada região, de um conjunto de produtos que 

permitam atenuar os efeitos da sazonalidade. 

• O Tâmega e, particularmente o Douro, com percentagens de dormidas nos 

meses de julho e setembro de 35 e 38%, respetivamente, apresentam 

dependências sazonais mais elevadas que o Norte, embora abaixo do valor 

nacional. Estes territórios parecem também bastante vocacionados para 

“short-breaks” com estadas médias que não ultrapassam os dois dias, 

contrastante com praticamente quatro dias para as estadias em Portugal.  

• Por outro lado, estas mesmas regiões estão entre as menos 

internacionalizadas da região Norte, com valores apenas superiores à 

proporção de estrangeiros nas dormidas do Alto-Trás-os-Montes. 

• O combate à sazonalidade e a maior abertura estratégica aos mercados 

emissores estrangeiros de turistas, parece afigurar-se como um desafio 

importante no turismo do Douro e do Tâmega, no sentido de garantir que, 

tendo em conta as elevadas potencialidades do território, estas possam ser 

canalizadas para a criação de riqueza e emprego obviamente sob o epiteto 

da sustentabilidade ambiental. 
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Nota: Os dados estatísticos disponíveis  ao nível de concelho apresentam restrições relacionadas com o segredo estatístico, o que inviabiliza a análises por município pelo que se optou por realizar uma análise por NUTS III da região Norte 
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 

3.3. Tendências no setor do turismo 

Gráfico 3.7.  Sazonalidade, estada média e grau de internacionalização | 
2010 
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Oferta turística 

 
Nota: A rubrica “Outros” engloba os hotéis-apartamentos, os apartamentos turísticos, os aldeamentos turísticos, os motéis, as pousadas e as estalagens. 
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 

3.3. Tendências no setor do turismo 

Gráfico 3.8. Distribuição da capacidade de alojamento | 2010 
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• Em Portugal, a capacidade de alojamento está principalmente concentrada 

em hotéis (64%), valor que se reduz para os restantes territórios de 

referência onde outras tipologias de estabelecimentos começam a ganhar 

peso (turismo em espaço rural e turismo de natureza). A figura seguinte 

sistematiza (de forma não exaustiva) um levamento de hotéis e similares e 

oferta turística em espaço rural existentes no Vale do Douro Sul, onde se 

observa uma superioridade em número de estabelecimentos da segunda 

tipologia, apesar de não repercutido no número de camas, dadas as 

exigências de baixa densidade em camas e edificado que os padrões de 

qualidade do Turismo em Espaço Rural (TER) preveem. 

• O Douro e, principalmente o Tâmega, apresentam-se como pouco 

especializados no turismo face ao referencial nacional, facto medido pela 

capacidade de alojamento por 1.000 habitantes de 11 para o primeiro e 3 

para o segundo face aos 26 nacionais. As taxas de ocupação são também 

mais baixas face à região Norte e Portugal, facto vertido nos menores 

proveitos de aposento por capacidade de alojamento. 
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Nota: Nos casos em que só foi possível apurar o número de quartos multiplicou-se esse valor por dois, assumindo que corresponderiam a quartos duplos; para os casos em que não se conseguiu apurar qualquer valor assumiu-se que seria igual à média registada para a 
tipologia de estabelecimento 
Fonte: Turismo do Douro (http://www.douro-turismo.pt/); levantamento nos sites das Câmaras Municipais e inquérito telefónico aos estabelecimentos de hotelaria do Douro Sul  

3.3. Tendências no setor do turismo 

Hotel de Porto Antigo 

Quinta da Ventozela 

Casa da Quinta da Calçada 

Casa do Lódão 

Casa do Moleiro 

Casa Altamira 

Verdeal 
Novo Horizonte 
Pico do Meio Dia 
Solar Correia Alves 
Os Moinhos Tia Antoninha 
Quinta da Regada do Moinho 
Casa da Legião 

Hotel Hospedaria Castelo 

Hotel Residencial Flora 

Penedono 

Casa dos Avós Belchior 

Quinta da Picoila 

Marquês 
PESQDOURO 
O Casarão 
Casa do Adro 
Casa dos Cardenhos 
Quinta de S. José 
O Forno da Devesa, Lda. 
Montanhas do Douro Resort & Spa 

Casa do Távora 
Casa Comenda de Malta 
Convento Nossa Senhora do Carmo 

Satélite 
Quinta Monte Travesso 
Quinta das Herédias 
Casa Cimeira 
Quinta da Moita 
Quinta de Santo António 
Casa do Brasão 
Casa dos Rui´s  
Quinta de S. Pedro das Águias 
Quinta do Bom Retiro - Quinta de 
Recreio 
Quinta da Aveleira 
Quinta da Padrela 
Quinta de S. Luiz 
Quinta do Panascal 
Quinta do Seixo  

Residencial Chave D’Ouro 
Residencial Tarouquense 
Quinta da Roupica 

Casa da Portaria 
Quinta da Vinha Morta 
Quinta dos Padres Santos  

Aquapura Douro Valley 
Lamego 
Parque 
Turiserra 
Cerrado 
Solar dos Pachecos 
São Paulo 
Solar do Espírito Santo 
Solar da Sé 
Silva 
Viscondes de Várzea 
HOTEL DELFIM DOURO 
HOTEL DOURO RIVER **** 
Quinta da Pacheca 
Casa dos Varais 
Casa de Santo António Britiande 
Quinta do Terreiro 
Vila Ferraz 
Casa da Azenha de Rio Bom 
Quinta da Timpeira 
Casa Cimo de Vila 
Villa Hostilina 
Casa de Santo Eufémia 
Casa do Codorneiro 
Quinta de Tourais 
Casa dos Pinguéis 
Quinta de Marrocos 
Casa do Girão 
Casa do Pepes 

Hotel e similares 

Turismo em Espaço Rural (TER) 

Legenda: Figura 3.3. Levantamento de estabelecimentos hoteleiros do Vale do Douro Sul (não exaustivo) 
 
  Estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Hotel e similares 35 1.571 

Turismo em Espaço Rural 64 769 

Total 99 2.340 

Douro Park Hotel 

Alojamento das Caldas 

Residencial Quinta da Granja 

Residencial "O Túnel" 

Casa das Três Magnólias 

Casa de Fundo da Aldeia 

Quinta do Carujeiro 

Quinta de Casal Mato 
Hotel Quinta da Porta 
Caseira  

Folgosa do Douro 
Hospedaria Mor 
Casa da Fonte 
Quinta da Azenha 
Casa da Farmácia 
Quinta da Barroca 
Quinta de Silvares 
Casa do Lagar 
Outros Tempos 
Casa do Alambique 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 

http://www.douro-turismo.pt/
http://www.douro-turismo.pt/
http://www.douro-turismo.pt/
http://www.douro-turismo.pt/
http://www.douro-turismo.pt/


Grande Porto  

(46%, 71%) 

Norte  

(33%, 47%) 

Entre Douro e Vouga  

(92%, 28%) Ave  

(35%, 33%) 

Cávado  

(27%, 17%) 

Minho-Lima  

(29%, 21%) 

Douro                                           

(-3%, 1%) 

Tâmega  

(35%, 72%) 

Alto Trás-os-Montes 

(9%, 26%) 

Portugal  

(25%, 11%) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%T
a
x
a
 d

e
 v

a
r
ia

ç
ã
o

 d
o

 n
.º

 d
e
 d

o
r
m

id
a
s
 2

0
0

0
-2

0
1

0
 

Taxa de variação da capacidade de alojamento (n.º de camas) 2000-2010 

Variação da procura  
superior à variação 

da oferta 

Variação da oferta 
superior à variação 

da procura 

• Após a análise individualizada da procura e oferta turísticas, chegou o 

momento de cruzar os comportamentos destas variáveis. Verifica-se que 

entre 2000-2010, o Tâmega aparece favorecido no contexto da região Norte, 

apresentando bastante dinamismo ao nível da procura e da oferta, com 

taxas de variação de 72% e 35%, respetivamente.  

• Contudo, o Douro, NUTS III onde estão a maioria dos concelhos do Vale do 

Douro Sul, surge numa posição bastante desfavorável. Entre 2000-2010, 

verificou-se um desajustamento no mercado turístico por via do decréscimo 

na oferta (medida pela capacidade de alojamento) em -3%, contrastante 

com o crescimento da procura (medida pelo n.º de dormidas), cerca de 1%. 

Em 2010 existiam 2.280 camas (-61 face a 2000) e registaram-se cerca de 

223 mil dormidas (+1.659 face a 2000). 

 

• Perante os resultados da análise estatística anteriormente realizada conclui-

se, sinteticamente, acerca: das necessidades de diversificação da procura 

com o aumento do grau de internacionalização das dormidas; da importância 

de aumentar a capacidade de alojamento face ao potencial turístico 

existente e da relevância estratégica de promover a sustentabilidade da 

atividade, por via do combate à sazonalidade e do desenvolvimento de 

motes de permanência no território, aumentando a estadia média.  

• Perspetiva-se a necessidade de crescimento do turismo em consonância com 

princípios de sustentabilidade ambiental, apostando no turismo em espaço 

rural e no turismo de natureza, promovendo o aumento sustentado da 

capacidade de alojamento e potenciando maiores taxas de ocupação por via 

do reforço da atratividade turística do território. 
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Procura e oferta turísticas 

 
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 

3.3. Tendências no setor do turismo 

Gráfico 3.10. Dinâmica oferta vs. procura - Taxas de variação do número de camas e de dormidas | 2000-2010 
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• A navegabilidade do rio Douro é um trunfo para a região, permitindo a sua 

navegação para fins turísticos, comerciais, recreio e desportivos. No que 

concerne à navegação turística, destaca-se a existência de mais de 60 

embarcações que disponibilizam mais de 5.000 lugares e oferecem roteiros 

que vão desde o passeio simples de curta duração (passeio das pontes do 

Porto e Gaia ou do Património Mundial) até ao cruzeiro semanal Porto - 

Barca d'Alva em barco-hotel de luxo.  

• Em 2011, a taxa de ocupação geral foi de 48% (face a 54% em 2007) e o 

tráfego fluvial de turistas no Douro foi de 185 mil visitantes tendo crescido 

2% ano desde 2007. Neste contexto, é de referir que mais de 80% dos 

turistas fluviais do Douro optam por embarcações marítimo-turísticas, 

destacando-se por outro lado, a crescente procura de barcos hotel e o 

decréscimo da procura de embarcações de recreio.  

• No caso dos barcos hotel, em 2011, a taxa de ocupação foi de 77%, a 

procura maioritariamente estrangeira (96%) e particularmente europeia 

(76%), destacando-se como principais mercados o francês (19%), 

americano (18%) e britânico (16%), num conjunto onde apenas o segundo 

ganhou quota de mercado face a 2009. A taxa de ocupação das 

embarcações marítimo-turísticas tem vindo a reduzir-se (52 para 45% entre 

2007 e 2011), sendo os seus utilizadores principalmente nacionais (81%). 

• Os desportos fluviais, como o remo, a vela, a canoagem e a motonáutica são 

um segmento de aposta no Douro que tem observado crescente adesão. 
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O potencial turístico da Via Navegável do Douro 

3.3. Tendências no setor do turismo 

 
 
Nota: TMAC - Taxa média anual de crescimento 
Fonte: IPTM, Delegação do Norte e Douro 

 
Quadro 3.7. Evolução do número de turistas  que utilizaram a via 
navegável do Douro por tipo de embarcação | 2007 a 2011 

38% 

39% 

18% 

 
Gráfico 3.11. Turistas por nacionalidade e tipo de embarcação| 2009 e 
2011 
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2011 

 
 Peso em 2009 
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4% 
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Portugal 
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Marítimo-Turística 
2011 

 
 

Peso em 2009 

Alemanha 
3% 

4% Reino Unido 
3% 

França 
3% 

EUA 
3% 

  2007 2008 2009 2010 2011 
TMAC  
2007-2011 

  Milhares Milhares Milhares Milhares Milhares % 

Barco hotel 18 21 20 22 26 11% 

Marítimo-turísticas 148 144 159 173 153 1% 

Recreio 7 5 6 6 6 -4% 

Total de turistas 173 170 185 201 185 2% 

% em cruzeiros noturnos 10% 10% 6% 7% 8% -2% 
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• No rio Douro existem 40 cais que são utilizados na ótica da navegação 

marítimo-turística. 

• De acordo com dados do IPTM, de 2011, refira-se que os cais que 

movimentam maior proporção de passageiros são: Régua (34% do total), 

Pinhão (17%), Gaia (14%), Barca D’ Alva (9,5%), Bitetos (8%) e Freixo 

(4%). 

• Observando o movimento de passageiros nos cais, no período de 2008 a 

2011, verifica-se que a estrutura que registou um crescimento mais 

significativo foi Bitetos (passou de 0,9% de volume de passageiros para 

8%). Já a estrutura que registou uma diminuição mais significativa foi Vega 

Terron (passou de 6% de volume de passageiros para 1%). 

• No contexto dos concelhos do Vale do Douro Sul não se identificam 

estruturas com peso no contexto do movimento de passageiros. No entanto, 

importa destacar que nos concelhos limítrofes (margem norte do rio Douro), 

 

localizam-se três das principais estruturas do ponto de vista do movimento 

de passageiros (Régua, Bitetos e Pinhão), facto esse que permite potenciar 

estratégias de visitação numa perspetiva de médio prazo. 

• Já no que concerne à taxa de ocupação das marinas verifica-se que, no ano 

de 2001, a marina da Régua apresentava uma taxa de 60% e a de Entre-os-

Rios de aproximadamente 87%. Esta dinâmica permite aferir a necessidade 

de construção de novas estruturas ou promover o aproveitamento de 

estruturas pré-existentes ao longo do rio Douro no sentido de potenciar o 

segmento marítimo-turístico. 

• Um apontamento para o domínio do fluxo de mercadorias em que se verifica 

que 60% do volume é exportado a partir do Porto de Sardoura (Castelo de 

Paiva) e 40% do Porto da Várzea do Douro (Marco de Canaveses). O Porto 

de Régua-Lamego não regista volume de exportações de mercadorias entre 

os anos de 2007 e 2011.  
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O potencial turístico da Via Navegável do Douro 

3.3. Tendências no setor do turismo 

 
 
Fonte: AM&A com base em IPTM, Delegação do Norte e Douro 

39% 

18% 

Figura 3.4. Cais com peso do ponto de vista do movimento de passageiros 

Gaia: 14% 

Freixo: 4% Bitetos: 8% 

Régua: 34% Pinhão: 17% 

Barca D’Alva: 9% 
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3.4. Qualificação empresarial 

 
 
Fonte: Avaliação da operacionalização inicial dos Sistemas de Incentivos no contexto da Agenda Fatores de Competitividade, QREN – POFC Novembro de 2012  

• A qualificação empresarial, fundamentalmente orientada por investimento 

privado (em sentido lato) é uma medida da atratividade de um território 

para o desenvolvimento de negócios, com as devidas consequências em 

termos de emprego e competitividade territorial e indicador das preferências 

setoriais manifestadas pelos potenciais investidores. 

• O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 

estabeleceu, em coerência com as respetivas prioridades e opções 

estratégicas, que os Sistemas de Incentivos (SI) às empresas privilegiassem 

o investimento destinado a reforçar a base produtiva da economia 

portuguesa, especialmente a transacionável. 

• Em conformidade, o QREN criou três grandes Sistemas de Incentivos - 

Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), Inovação 

Empresarial (SI Inovação) e Qualificação PME (SI Qualificação PME), 

destinadas a encaixar projetos empresariais com um mérito relativo e 

absoluto reconhecido e credenciado pelas entidades competentes. 

• Perante este panorama, averiguar o grau de penetração do tecido 

empresarial do Vale do Douro Sul no QREN na ótica dos sistemas de 

incentivos tendo por base os projetos aprovados, é uma medida do 

dinamismo empresarial interno. 

• Até novembro de 2012, o Vale do Douro Sul viu aprovados 41 projetos (o 

correspondente a 30% das aprovações do Douro) que totalizaram cerca de 

27 milhões de euros de investimento elegível (21% do total do Douro) e 18 

milhões de euros de incentivos (24% da mesma região). Lamego, 

concentrando o maior número de aprovações (15) acumula por isso, 45% do 

investimento elegível apurado e do incentivo concedido, sendo contudo, 

Tabuaço e Moimenta da Beira os concelhos que apresentam os projetos de 

maior monta financeira. 

• Apesar de em número a indústria representar 41% do total de aprovações, é 

o turismo que representando 37% dos projetos aprovados, concentra a 

maior fatia do investimento elegível aprovado no Vale do Douro Sul (69%) e 

do incentivo (70%), distribuídos entre hotéis, turismo em espaço rural e 

restauração .  

• Por esta razão também se justifica o maior encaixe financeiro por via do SI 

inovação, instrumento onde os investimentos turísticos têm enquadramento. 

Por outro lado, os projetos turísticos aprovados oriundos de investidores do 

Vale do Douro Sul representam 9% do universo nacional e 3% do 

investimento elegível e do incentivo. Perante o exposto, confirma-se o 

interesse que o turismo tem suscitado neste território. 

• Na indústria, os projetos aprovados estão principalmente relacionados com a 

indústria extrativa (granito e mármore) e a agroalimentar (especialmente, 

produção de vinhos). 

• Uma última referência aos projetos na área do comércio que demonstram 

preocupações relacionadas com o escoamento da produção de bens 

alimentares fruta e produtos hortícolas e bebidas alcoólicas. 

• Estes elementos permitem confirmar uma clara aptidão do tecido 

empresarial do Vale do Douro Sul para os setores do turismo (Hotel e TER), 

agroalimentar que se estende à componente de escoamento do produto e 

para os segmentos ligados à extração e transformação de rochas graníticas e 

mármores, vocações anteriormente verificadas em sede de análise de 

especialização produtiva. 

• Perante os dados, a aposta concertada nestes vetores de afirmação 

empresarial parece favorecer a atratividade diante empresários que 

reconhecem o potencial do Vale do Douro Sul nestas atividades económicas, 

muito assentes nos recursos endógenos e dificilmente relocalizáveis noutra 

região, pelo menos com o mesmo grau de qualidade e diferenciação. 
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SI  
Qualificação 

34% 

86% 89% 

63% 

13% 10% 

Projetos aprovados Investimento
Elegível

Incentivo

10% 

12% 

37% 69% 70% 

41% 
28% 27% 

Projetos aprovados Investimento
Elegível

Incentivo
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Nota: *“Outros” inclui serviços e construção. 
Fonte: QREN – POFC Novembro de 2012 

  
Projetos aprovados 
Nº 

Investimento elegível 
mil euros 

Incentivo 
mil euros 

Investimento elegível 
por projeto 
mil euros 

Incentivo por projeto 
mil euros 

Taxa de cofinanciamento 

incentivo/investimento elegível 

Armamar 3 2.524 1.859 841 620 74% 

Cinfães 1 722 469 722 469 65% 

Lamego 15 11.892 7.954 793 530 67% 

Moimenta da Beira 3 3.607 2.340 1.202 780 65% 

Penedono 2 439 330 220 165 75% 

Resende 2 408 217 204 108 53% 

São João da Pesqueira 7 1.151 535 164 76 47% 

Sernancelhe 4 123 92 31 23 75% 

Tabuaço 1 4.937 3.209 4.937 3.209 65% 

Tarouca 3 836 588 279 196 70% 

 Vale do Douro Sul  41 26.639 17.593 650 429 66% 

Tâmega 403 285.867 129.718 709 322 45% 

Douro 135 124.746 72.451 924 537 58% 

Norte 3833 2.611.672 1.298.274 681 339 50% 

Portugal 7.717 7.340.827 3.364.137 951 436 46% 

Vale do Douro Sul/Tâmega 10,2% 9,3% 13,6% - - - 

Vale do Douro Sul/Douro 30,4% 21,4% 24,3% - - - 

Vale do Douro Sul/Norte 1,1% 1,0% 1,4% - - - 

% Vale do Douro Sul/Portugal 0,5% 0,4% 0,5% - - - 

 
Quadro 3.8. O Vale do Douro Sul no QREN | 2012 

Gráfico 3.12. Estrutura de projetos aprovados, investimento elegível e incentivo de promotores do Vale do Douro Sul | 2012 

Por setor de atividade económica Por tipo de instrumento 

Turismo 

Comércio 

Indústria 

Outros* 
SI Inovação 

SI I&DT  
Empresas 

3.4. Qualificação empresarial 
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• Embora detendo um conjunto de produtos endógenos de elevada 

qualidade, bem como determinadas dinâmicas económicas em 

sectores de suporte à sua sociedade e urbanização, a 

especialização produtiva do VDS encontra-se pouco capacitada de 

respectivos factores-chave de alavancagem e retenção de riqueza 

de base local. 

• O VDS concentrava em 2011 mais de 3.000 unidades empresariais e 

cerca de 18.000 postos de trabalho. Tal conferia–lhe um perfil de baixo 

peso económico na região Norte (apenas 2% do emprego e 

estabelecimentos; e mesmo na NUTS III do Douro, com 40% do emprego 

e dos estabelecimentos). 

• Destacam-se os concelhos de Lamego (29% empresas e 29% emprego), 

Cinfães (15% empresas e 16% emprego), Tarouca (7% empresas e 13% 

emprego) e Moimenta da Beira (11% empresas e 9% emprego) como os 

principais territórios  empresariais e de emprego do VDS. 

• O tecido empresarial do VDS é consideravelmente polinucleado ou mesmo 

atomizado. Por um lado pela quase inexistência de grandes empresas 

(apenas 1% do emprego em estabelecimentos com mais de 250 

trabalhadores); por outro pela reduzida dimensão média dos 

estabelecimentos (5 trabalhadores por empresa); e finalmente pela 

considerável dispersão territorial da actividade económica. 

• O VDS tem como setores de especialização mais forte a construção, as 

atividades do setor primário e a indústria alimentar; uma especialização 

produtiva que demonstra um território pouco industrializado e 

terceirizado, face ao país. 

CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Especialização produtiva e dinâmica das atividades 

económicas  • Lamego destaca-se como centro de emprego nos serviços (39% do 

emprego sectorial  respectivo). São João da Pesqueira é o principal núcleo 

de emprego agrícola (33% do emprego afeto ao setor primário). 

• Identificaram-se pelo menos 10 áreas de reconhecido acolhimento 

empresarial, com diferentes dimensões e vocações, ficando subjacente a 

necessidade de qualificação da sua gestão, promoção e coerência regional. 

• Havendo setores em decadência (Têxtil, vestuário e calçado; Madeira, 

cortiça e imobiliário e Químicas), por outro lado são de realçar sectores 

com potencial de crescimento: Distribuição e comércio; Serviços 

empresariais e Hotelaria e restauração. Este último assume redobrada 

importância, dado o franco potencial turístico ainda em aberto no 

território. 

• O salário mediano do Vale do Douro Sul, apurado por amostragem, é de 

620 euros, ligeiramente superior ao Tâmega e abaixo dos valores do 

Norte, do Douro e das médias de Portugal. 

• Os diferenciais salariais em praticamente todos os setores são 

desfavoráveis para o VDS. Remunera-se melhor, mas mesmo assim abaixo 

dos valores médios nacionais, nos sectores dos transportes, logística e 

comunicações. Remunera-se mais abaixo das médias nacionais no sector 

estratégico da hotelaria e restauração. 

• O Vale do Douro Sul viu aprovados 41 projetos no âmbito do QREN (30% 

do total do Douro), que somaram 27 milhões de euros (21% do total do 

Douro) e 18 milhões de euros de incentivo (24% do total concedido ao 

Douro). O turismo é, em termos financeiros, o grande protagonista dos 

projetos aprovados (69% do investimento elegível e 70% do incentivo 

total). A indústria, em particular agroalimentar e extrativa, são também 

uma forte aposta dos projetos aprovados no âmbito do QREN. 
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CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• A estrutura das explorações agrícolas, e sua tendência, reflecte o 

dilema entre a qualidade dos seus produtos, e a adiada 

capacitação de valorização local destes. 

• Entre 1999 e 2009 o número de explorações agrícolas diminuiu 19%, 

tendo esta quebra sido mais significativa nos concelhos de Lamego, 

Cinfães, Moimenta da Beira e Tarouca. 

• Em termos de Superfície Agrícola Útil (SAU) constata-se que 29% do 

território do Vale do Douro Sul encontra-se afecto a esta classificação. 

• Nos concelhos em estudo existem 11.067 produtores. São João da 

Pesqueira, Lamego, Cinfães e Tabuaço são os concelhos que captam maior 

número de produtores. Em termos de estrutura etária verifica-se que 66% 

dos produtores possui 55 ou mais anos. 

• Considerando as culturas permanentes verifica-se que a Vinha é a que 

possui maior área (50%), seguido do Olival (18%), Frutos Secos (16%) e 

Frutos de Casca Rija (15%). Em termos de culturas temporárias verifica-se 

que as Culturas Forrageiras são a que ocupam maior área (59%), Cereais 

para Grão (28%) e Batata (9%).  

 

 

Estrutura das explorações e agricultura  

• O Douro é uma região prioritária de desenvolvimento turístico reconhecido 

no PENT, destacando como fatores distintivos o vinho do Porto, a 

gastronomia, o rio Douro e as encostas com plantações de vinha, as 

quintas solares e aldeias vinhateiras, o património natural/arqueológico, a 

cultura local e o cross-selling com o Porto. 

• A procura turística do Douro e do Tâmega é principalmente nacional 

(75%) e dos mercados internacionais destaca-se Espanha. Os indicadores 

de dormidas por habitantes estão longe das médias nacionais e a 

sazonalidade é evidente (Verão).  

• As estadas médias são de metade do valor nacional, indicando uma 

vocação para “short-breaks”. A oferta turística está concentrada em 

hotéis, ainda que o TER ganhe particular importância no Douro. A 

capacidade de alojamento do Douro e do Tâmega é de 11 e 3, 

respetivamente ao que se acrescentam baixas taxas de ocupação e de 

proveitos. 

• O Tâmega cresceu na última década 72% na sua procura e 35% na oferta, 

em claro contraste com o Douro com uma evolução na procura de 1% e 

redução da capacidade de alojamento (-3%), sendo a região com os piores 

desempenhos no contexto do Norte. 

• A Via Navegável do Douro é um recurso turístico distintivo para a região e 

poderá ancorar as iniciativas de reforço da atratividade do destino Douro. 

Não se observam porém cais com relevância no VDS. A taxa de ocupação 

é elevada nos barcos hotel (77% onde os clientes são maioritariamente 

estrangeiros, sendo mais reduzida nas embarcações marítimo-turísticas 

(45%) cujos clientes são sobretudo nacionais. 

Tendências no setor do turismo 

• Com elevado capital patrimonial a paisagístico, o VDS tem 

demonstrado porém uma diminuta capacidade de aproveitamento 

destes valores, bem como uma frágil capacidade de retenção de 

valias de base turística. 

• Coloca-se uma evidente necessidade de promoção, de 

internacionalização e reforço global da atratividade turística e de 

maior permanência e integração turística no VDS. 
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CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• O grau de penetração do tecido empresarial do Vale do Douro Sul 

no QREN demonstra maiores interesses de investimento nas áreas 

agroalimentar, turismo e extrativas. 

• Até novembro de 2012, o Vale do Douro Sul viu aprovados 41 projetos (o 

correspondente a 30% das aprovações do Douro) que totalizaram cerca de 

27 milhões de euros de investimento elegível (21% do total do Douro) e 

18 milhões de euros de incentivos (24% da mesma região).  

• Apesar de em número a indústria representar 41% do total de aprovações, 

é o turismo que representando 37% dos projetos aprovados, concentra a 

maior fatia do investimento elegível aprovado no Vale do Douro Sul (69%) 

e do incentivo (70%), distribuídos entre hotéis, turismo em espaço rural e 

restauração.  

• Na indústria, os projetos aprovados estão principalmente relacionados com 

a indústria extrativa (granito e mármore) e a agroalimentar 

(especialmente, produção de vinhos). 

 

 

Qualificação empresarial 
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4. Território 



• De acordo com o Sistema Urbano do PROT Norte, a região detêm um 

sistema de carácter policêntrico, estruturado com base no conjunto de 

aglomerações, centros e núcleos urbanos que desenvolvem funções 

diferenciadas e que se constituem como âncoras de desenvolvimento e de 

suporte. 

• Neste contexto, destaca-se claramente a “Aglomeração Metropolitana do 

Porto” que se constitui como a base da “Área Metropolitana do Porto” (AMP), 

enquanto principal pólo económico, social e cultural da região. Trata-se da 

maior conurbação do Noroeste peninsular, exercendo um efeito polarizador 

sobre um conjunto de concelhos em seu redor onde se destaca o caso de 

Cinfães e Resende, de forma mais direta. 

• Por outro lado, evidenciam-se as “Cidades de equilíbrio regional” (Braga e 

Vila Real) em que Vila Real apresenta-se como o pólo estruturante do Eixo 

Urbano do Douro (Vila Real/ Régua/ Lamego), lógica que estabelece um 

papel importante na articulação da sub-região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro com o Norte Litoral. 

• De seguida, surgem as “Cidades Regionais/conjunto de cidades regionais”, 

que desempenham funções essenciais de articulação territorial e evidenciam 

capacidades para construir e dinamizar as redes urbanas em seu redor. 

Neste contexto, destaca-se a integração de Lamego enquanto centralidade 

fundamental dos concelhos que compõe o Vale do Douro Sul. 

• A um nível inferior surgem os “Centros estruturantes sub-regionais” que 

desenvolvem um leque razoavelmente diversificado de funções 

especializadas. A este nível não se verifica a integração de nenhum pólo 

urbano do Vale do Douro Sul. 

• Por último, encontram-se os “Centros estruturantes municipais” que 

dinamizam o leque das funções urbanas fundamentais para a sustentação e 

coesão territorial e onde se integram o conjunto das sedes de concelho do 

Vale do Douro Sul, à excepção de Lamego. 

 

 

• No que concerne ao Sistema Urbano do PROT Centro, o território em estudo 

“dialoga”,  de forma mais direta, com o sub-sistema urbano de Viseu/ Dão 

Lafões e Planalto Beirão. Neste contexto, o pólo urbano de Viseu assume 

uma função de centro polarizador, facto que conduz a que exista um 

conjunto de centros urbanos que gravitam em seu redor. Especificamente no 

que respeita ao Vale do Douro Sul, verifica-se uma relação com este pólo 

urbano, nomeadamente os concelhos de Moimenta da Beira, Sernancelhe e 

Penedono. 

• Do ponto de vista da estrutura de vias de comunicação, de escala 

regional/nacional, constata-se que a região do Vale do Douro Sul é 

essencialmente servida pelo IP3 que estabelece a relação Sul/Norte, de 

Viseu a Chaves. 

• Verifica-se ainda o papel estruturante do IP4 que promove a relação, por um 

lado, com a “Aglomeração Metropolitana do Porto” e a “Área Metropolitana 

do Porto” e, por outro, com o eixo Murça/ Mirandela/ Macedo de Cavaleiros e 

Bragança. 

• Na vertente Este constata-se a proximidade da região em  estudo 

(nomeadamente os concelhos de: Sernancelhe, Penedono e São João da 

Pesqueira) com o eixo do IP2 que estabelece a conexão entre Guarda/ 

Meda/ Vila Nova de Foz Côa/ Macedo de Cavaleiros e Bragança. 

• Em suma, verifica-se que o território em estudo encontra-se contextualizado 

espacialmente num ponto de confluência de diversas realidades territoriais, 

tanto no quadro da região Norte e Centro. Este posicionamento reforça um 

conjunto de oportunidades de relação em rede que se podem estabelecer 

entre diferentes territórios, como é o caso: da Área Metropolitana do Porto 

(AMP), do corredor Vila Real/ Chaves, de todo o território correspondente ao 

Douro Superior onde se integra o património referente à arte rupestre do 

Vale do Côa e da área de polarização alargada dos pólos da Guarda e Viseu 

da região da Beira Interior Norte e Dão Lafões, respectivamente. 
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Figura 4.1. Sistema urbano e modelos territoriais 
 

 
Fonte: AM&A com base em PNPOT, PROT Norte e PROT Centro 

4.1. Sistema urbano e modelos territoriais 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 



• As relações funcionais são um relevante elemento de avaliação da influência 

direta e indireta das cidades e dos pólos urbanos sobre os territórios 

limítrofes, permitindo aferir áreas de polarização, de sentido rígido ou mais 

alargado, tendo por base a centralidade, relação e influência de 

determinados territórios face a outros.  

• O INE estabeleceu, para os anos de 1991 e 2001, um quadro de regiões 

urbanas funcionais que permitem determinar, para o contexto nacional, a 

predominância de diferentes regiões, tendo por base a utilização de uma 

métrica que cruza diferentes variáveis ligadas com a população residente, 

movimentos pendulares e emprego. 

• Tendo por base este quadro iremos apresentar o posicionamento hierárquico 

do Vale do Douro Sul no contexto do território “alargado” em que se insere e 

com o qual estabelece uma dinâmica de relações/conexões. 

• Verifica-se que, em 1991, o Vale do Douro Sul integra um território alargado 

que se estende de Vila Nova de Paiva (a Sul), a Chaves (a Norte) e Marco de 

Canavesses, Amarante, Felgueiras e Fafe (a Oeste). 

• Esta macro região é polarizada por um conjunto alargado de concelhos em 

diferentes sentidos. Na vertente sul, onde se integram os concelhos do Vale 

do Douro Sul, destaca-se o peso mais relevante do ponto de vista funcional 

de Lamego. Na área central destaca-se, com efeito, o peso do pólo urbano 

de Vila Real face à dotação de funções hierárquicas de escala superior, bem 

como, atendendo ao respetivo peso demográfico, polarizando em seu redor 

um conjunto alargado de concelhos. 

• Apenas um dos concelhos que integra o Vale do Douro Sul, neste caso 

Cinfães, é polarizado pela região funcional interior composta por Cinfães, 

Castelo de Paiva, Tarouca, Vale de Cambra e Server do Vouga, configurando 

uma “pequena” região funcional entre a extensa região do litoral que se 

estende de Vagos a Valença e às várias regiões funcionais do interior norte. 

• No ano de 2001 constatam-se algumas alterações na dinâmica exercida pela 

polarização espacial do território em estudo, face ao ano de 1991. Não 

obstante, a região funcional que integra a nossa área de estudo continua a 

prolongar-se de Lamego/Tarouca/Moimenta da Beira até Chaves, à imagem 

de 1991. 

• Na vertente sul os concelhos que integram a área de estudo mantêm-se na 

mesma região funcional, não havendo alterações. Apenas o concelho de Vila 

de Pouca de Aguiar (que não integra a área de estudo direta) passa a 

integrar uma nova região funcional. 

• O concelho de Cinfães continua a estar noutra região funcional, à imagem de 

1991. No entanto, a região funcional que Cinfães integra é muito mais 

alargada do ponto de vista abrangência espacial – o concelho passa a ser 

aglutinado, grosso modo, pela grande área metropolitana do Porto 

(configuração espacial que se prolonga de Ovar a Viana do Castelo, 

integrando igualmente os concelhos mais interiores como são: Felgueiras, 

Amarante, Marco de Canaveses e Penafiel).    

• É importante, no entanto, destacar as alterações verificadas na área central 

da região funcional em estudo. Se no ano de 1991 o pólo urbano de Vila 

Real exercia uma dinâmica de polarização bastante expressiva face aos 

concelhos limítrofes, no ano de 2001 verifica-se um abrandamento dessa 

dinâmica. Como já referido os concelhos de Felgueiras, Amarante e Marco de 

Canaveses passam a ser, grosso modo, polarizados pelo grande arco 

metropolitano do Porto. 

• Observando exclusivamente a lógica associada à dinâmica demográfica 

constata-se que Lamego (na vertente sul) e Vila Real (na área central) são 

os concelhos que maior peso demográfico possuem em ambas as posições. 

Nesta ótica poder-se-á concluir que a região funcional em apreço é 

claramente circunscrevida atendendo ao peso das funções urbanas que se 

encontram presentes nos pólos de Vila Real e de Lamego.  
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4.2. Funcionalidade e relações espaciais 

Figura 4.2. Relações funcionais de base territorial | 1991 
 

 
Fonte: AM&A com base em INE 
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Figura 4.3. Relações funcionais de base territorial | 2001 
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• Face à ausência de elementos relativos às regiões funcionais para o ano de 

2011, estabeleceu-se a comparação entre a dinâmica demográfica (número 

de população residente em 2011 e a variação da população residente entre 

2001-2011) e as regiões urbanas funcionais do ano de 2001. O objetivo 

central desta abordagem passa por avaliar a evolução demográfica recente 

do território alargado e a consequente possibilidade, ainda que teoricamente 

(note-se que o quantitativo demográfico não é o único fator explicativo para 

a definição de regiões urbanas funcionais), de determinar cenários futuros e 

padrões de agregação funcional. 

• Com efeito, no período considerado (2001-2011), o Vale do Douro Sul foi 

alvo de uma quebra global da população residente na ordem dos -7,8%. 

• Efetuando uma análise à escala do concelho, constata-se que os 10 

concelhos em análise foram alvo do decréscimo da população residente no 

período intercensitário. Neste contexto, destacam-se os concelhos Armamar 

(-16%), Penedono (-14%), São João da Pesqueira (-9%), Cinfães e 

Sernancelhe (-9%). 

• Na região funcional em que a maior parte do Vale do Douro Sul se insere 

releva-se a dinâmica demográfica positiva de Vila Real (4%) no período 

intercensitário, lógica parcialmente justificada pela predominância de 

funções urbanas de hierarquia superior. Na área de estudo direta continua a 

verificar-se o maior peso da população residente no concelho de Lamego 

(cerca de 25%), resultado da maior predominância de funções e serviços. 

• Nesta ótica é expetável que a polarização exercida pela região funcional da 

grande área metropolitana do Porto venha a ganhar maior abrangência 

territorial, passando a integrar alguns concelhos do Vale do Douro Sul. Não 

obstante, Lamego e Vila Real deverão manter a respetiva área de influência 

configurando uma nova região funcional que se deverá igualmente estender 

a norte. 
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Figura 4.4. Dinâmica demográfica e relações funcionais | 2001-2011 
 

 
Fonte: AM&A com base em INE 
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• Do ponto de vista da dinâmica urbana verifica-se que o Vale do Douro Sul 

foi alvo de um crescimento, de 2001 a 2011, do número de edifícios de 

cerca de 12%. No que corresponde ao alojamentos familiares observa-se 

que houve um crescimento de cerca de 13%. Ambos os indicadores revelam 

resultados superiores ao constatado na NUTS III Douro. 

• Os concelhos mais dinâmicos do ponto do vista urbanístico são: Tarouca 

(31% edifícios e 35% alojamentos), Lamego (17% edifícios e 19% 

alojamentos) e Armamar (14% edifícios e 15% alojamentos). Os concelhos 

onde a dinâmica urbanística foi mais branda foram Penedono, a registar 

valores negativos em ambos os indicadores (-2% edifícios e -1% 

alojamentos), a par de Moimenta da Beira (5% edifícios e 9% alojamentos) 

e Resende (6% edifícios e 8% alojamentos). 

• No que corresponde à tipologia do alojamento destaca-se que no período 

intercensitário os alojamentos familiares foram alvo de um aumento de 

cerca de 30%, facto esse que justifica a aptidão deste território para o 

desenvolvimento do segmento do turismo residencial. Esta dinâmica foi 

particularmente expressiva nos concelhos de Moimenta da Beira (46%), 

Cinfães (43%) e São João da Pesqueira (43%). 

• Em 2011 existiam cerca de 9.000 alojamentos vagos, tendo-se assistido no 

período intercensitário, ao aumento em cerca de 41% desta tipologia de 

alojamento. Efetuando o cruzamento dos alojamentos vagos com o total de 

alojamentos verificamos que esta tipologia equivale a cerca de 12% do total 

de alojamentos. Tarouca (201%), Armamar (122%) e Lamego (112%), 

foram os concelhos onde esta dinâmica foi mais expressiva.  
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 
Quadro 4.1. Dinâmica dos edifícios e alojamentos | 2001-2011 

  

Edifícios 
Nº 

Alojamentos 
Nº 

Alojamentos sazonais 
Nº 

Alojamentos vagos 
Nº 

2001 2011 Var. 2001-11 2001 2011 Var. 2001-11 2001 2011 Var. 2001-11 2001 2011 Var. 2001-11 

Armamar 4.188 4.780 14,1% 4.303 4.943 14,9% 1.395 1.710 22,6% 406 901 121,9% 

Cinfães 9.864 10.854 10,0% 10.570 11.616 9,9% 2.426 3.480 43,4% 834 889 6,6% 

Lamego 10.617 12.395 16,7% 13.818 16.379 18,5% 3.575 4.359 21,9% 1.034 2.188 111,6% 

Moimenta da Beira 6.616 6.950 5,0% 7.146 7.810 9,3% 2.298 3.356 46,0% 1.014 631 -37,8% 

Penedono 2.608 2.568 -1,5% 2.663 2.631 -1,2% 918 1.207 31,5% 449 251 -44,1% 

Resende 6.507 6.886 5,8% 6.884 7.434 8,0% 2.013 2.508 24,6% 732 844 15,3% 

S. João da Pesqueira 4.765 5.278 10,8% 5.012 5.564 11,0% 1.365 1.951 42,9% 543 618 13,8% 

Sernancelhe 3.960 4.362 10,2% 4.080 4.488 10,0% 1.499 1.845 23,1% 307 432 40,7% 

Tabuaço 3.911 4.210 7,6% 4.129 4.432 7,3% 1.288 1.424 10,6% 471 568 20,6% 

Tarouca 4.647 6.096 31,2% 5.155 6.939 34,6% 1.828 2.367 29,5% 525 1.582 201,3% 

Vale do Douro Sul  57.683 64.379 11,6% 63.760 72.236 13,3% 18.605 24.207 30,1% 6.315 8.904 41,0% 

Tâmega 173.068 197.885 14% 214.944 248.475 15,6% 27.008 38.899 44,0% 22.305 27.636 23,9% 

Douro 110.307 119.390 8,2% 127.070 140.276 10,4% 36.193 44.956 24,2% 13.635 16.913 24,0% 

Norte 1.100.329 1.209.830 10,0% 1.613.781 1.850.813 14,7% 255.800 324.479 26,8% 167.292 202.411 21,0% 

4.3. Dinâmica urbanística, ocupação e transformação do solo 
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• A análise de indicadores ligados à dinâmica da construção de fogos 

habitacionais permite aferir que, entre 1995 e 2010, foram concluídos 

12.368 fogos. 

• A dinâmica de construção foi mais expressiva entre os anos de 2001 a 2003, 

tendo sido concluídos cerca de 3.570 fogos a que equivale cerca de 29% do 

total. 

• Se entre o ano de 1995 e 2003 verificou-se um aumento de cerca de 100% 

do número de fogos concluídos, entre o ano de 2003 e 2009 registou-se 

uma quebra de cerca de -62%. 

• Uma análise mais fina permite constatar que Lamego (33%), Cinfães (13%), 

Tarouca (11%) e Resende (9%), foram os concelhos onde o número de 

fogos concluídos possui maior peso no contexto do Vale do Douro Sul.  

• Em termos de tipologia do alojamento do edificado os T3 (56%) e T4 ou 

mais (23%) são as tipologias mais procuradas, reflexo de um segmento 

habitacional dirigido, no essencial, para famílias monoparentais e 

biparentais. As tipologias T0 e T1 equivalem a apenas 4% do total de fogos 

concluídos.  

• O cruzamento entre o número de fogos licenciados pelos Serviços de 

Urbanismo e Edificação das 10 Autarquias e os fogos concluídos, permite 

concluir que os concelhos de Vale do Douro Sul apresentam uma taxa de 

conclusão de fogos licenciados de cerca de 96%. Esta dinâmica demonstra, 

grosso modo, um equilíbrio entre a procura e a oferta imobiliária patente no 

quadro do território em análise. 

• Uma abordagem à escala do concelho, permite ainda aferir que a 

esmagadora maioria dos territórios da área de estudo apresenta uma taxa 

de conclusão dos fogos licenciados superior a 90%. Apenas Sernancelhe 

apresenta uma taxa de conclusão de cerca de 86%. 
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Fonte: INE, Estatísticas  das obras concluídas 2001 e 2011 

 
Gráfico 4.1. Evolução dos fogos concluídos  no Vale do Douro Sul | 
1995-2010 

 
Gráfico 4.2. Distribuição dos fogos concluídos no Vale do Douro Sul | 
1995-2010 
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• Uma análise da ocupação do solo entre o ano de 1990 e 2006 permite 

constatar que no Vale do Douro Sul os Territórios Artificializados – a que 

corresponde o tecido urbano, espaços industriais, espaços verdes,  

equipamentos e infraestruturas – foram alvo de um crescimento de cerca de 

37%. Já as Áreas Agrícolas e Agroflorestais – onde se inserem as culturas 

temporárias e permanentes - foram alvo de um crescimento de 3,4%. No 

caso das Florestas e Meios Naturais – onde se enquadram as florestas e 

zonas descobertas e com pouca vegetação - constatou-se uma quebra de 

cerca de -4% das áreas afetas a esta tipologia. 

• É ainda possível aferir que os concelhos que sofreram um crescimento mais 

expressivo dos Territórios Artificializados foram: Armamar (161%), Resende 

(54%), Moimenta da Beira (53%), Tarouca (41%) e Tabuaço (37%). A 

referir que esta dinâmica de crescimento encontra-se implícita tendo por 

base o crescimento das áreas urbanas e urbanizáveis (consagradas no 

âmbito dos diferentes instrumentos de gestão territorial) e o crescimento de 

espaços afetos a diferentes funções, tais como: habitação, comércio, 

serviços, indústria, desporto, lazer e infraestruturas.  

• No que corresponde às Florestas e Meios Naturais constata-se que os 

concelhos onde se observou uma perda de solos desta tipologia de forma 

mais expressiva foram: Armamar (-11%), São João da Pesqueira (-11%) e 

Penedono (-8%). 

• Numa lógica de complementaridade e, tendo por base as Tipologias da Áreas 

Urbanas (TIPAU) do INE (2009), verifica-se que apenas cerca de 15% da 

população, 14% das famílias e 7% dos edifícios se encontram inseridos em 

freguesias classificadas como Áreas Predominantemente Urbanas (APU). As 

Áreas Medianamente Urbanas (AMU) integram 43% da população, 42% das 

famílias e 38% dos edifícios. As Áreas Predominantemente Rurais (APR) são 

as que possuem valores mais expressivos no contexto do Vale do Douro Sul, 

integrando 42% da população, 44% das famílias e 56% dos edifícios. 
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Territórios 
artificializados 

Áreas agrícolas e 
agroflorestais 

Florestas e meios 
naturais 

Armamar 161,3% 9,0% -11,3% 

Cinfães 19,6% 0,2% -0,2% 

Lamego 32,6% -0,4% -0,6% 

Moimenta da Beira 52,6% 2,2% -2,5% 

Penedono 31,0% 10,3% -7,8% 

Resende 54,0% -0,5% 0,2% 

S. João da Pesqueira 9,2% 6,3% -10,5% 

Sernancelhe 15,7% 1,2% -0,6% 

Tabuaço 37,4% 4,3% -4,6% 

Tarouca 41,2% 0,3% -1,3% 

Vale do Douro Sul 36,9% 3,4% -3,4% 

Variação superior a 30% Variação inferior a 0% Legenda: 

 
Quadro 4.2. Variação das classes de ocupação do solo no Vale do 
Douro Sul | 1990-2006 

 
Fonte: AM&A com base em Caetano, M., V. Nunes e A. Nunes, 2009. CORINE Land Cover 2006 for Continental Portugal, Relatório 
técnico, Instituto Geográfico Português  

 
Gráfico 4.3. Tipologia das áreas urbanas do Vale do Douro Sul | 2009 

Nota: APR: Área Predominantemente Rural; AMU: Área Medianamente Urbana; APU: Área Predominantemente Urbana 
Fonte: AM&A com base em INE 
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População residente Famílias clássicas Edifícios
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AMU 

APU 

4.3. Dinâmica urbanística, ocupação e transformação do solo 

Número 
total 

105.886 39.165 64.379 
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Ocupação e transformação do solo 

 

Figura 4.5. Estrutura de ocupação do solo  - Corine Land Cover | 2006 
 

 
Fonte: AM&A com base em Caetano, M., V. Nunes e A. Nunes, 2009. CORINE Land Cover 2006 for Continental Portugal, Relatório técnico, Instituto Geográfico Português  

4.3. Dinâmica urbanística, ocupação e transformação do solo 
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• A componente ambiental e dos recursos naturais do Vale do Douro Sul é 

caracterizada pela natureza monumental e imponente. As extensas encostas 

ingremes com perfil acidentado, marcadas pela ação ancestral e do Homem, 

permitiram a adaptação deste território à prática agrícola. A relação que se 

estabeleceu entre Homem e território permitiu criar um ecossistema de valor 

inigualável, através da modelação humana da paisagem em forma de 

socalcos, permitindo o cultivo da vinha. 

• A região está inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO, desde 

2001, atendendo a que: produz vinho há dois mil anos e a sua paisagem foi 

moldada pelas atividades humanas; as componentes da paisagem do Alto 

Douro são representativas da totalidade das atividades associadas à 

produção vinícola; a paisagem cultural do Alto Douro é um exemplo notável 

de uma região vinícola europeia tradicional, refletindo a evolução desta 

atividade humana ao longo do tempo. 

• A Região Demarcada do Douro (RDD), que se desenvolve no sentido 

longitudinal, de Freixo de Espada a Cinta a Mesão Frio, integra parte de 

quatro concelhos do Vale do Douro Sul, a saber: São João da Pesqueira, 

Tabuaço e Armamar (integrados na sub-região Cima Corgo) e Lamego 

(integrado na sub-região Baixo Corgo). 

• A rede hidrográfica do Vale do Douro Sul é caraterizada por um extenso 

conjunto de linhas de água, quase todos correndo de sul para norte, o que 

configura a bacia hidrográfica do Douro. Esta extensa bacia possui um 

conjunto de importantes afluentes tais como: o Rio Torto, Tâvora, Tedo, 

Varosa, Paiva, Balsemão, Cabrum e Bestança, ao qual se juntam ainda um 

conjunto de ribeiras e cursos de água menores. 

• Este importante recurso constitui-se como um dos ex-libris do Vale do Douro 

Sul, desde logo pela valia cénica, cultural, turística e económica que 

representa para a região do ponto de vista estratégico.  

• Paralelamente, o rio Douro possui condições para o desenvolvimento da 

prática de desportos náuticos tendo já sido palco de regatas internacionais. 

Os rios Balsemão, Bestança, Paiva, Távora e Varosa são os preferidos para a 

prática de canoagem, hidrospeed, rafting, remo, vela e pesca desportiva. 

• De acordo com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), no que 

toca ao material originário dos solos, a maior parte da Região Demarcada, 

em particular ao longo do vale do Douro e seus afluentes, pertence à 

formação geológica do complexo xisto, com algumas inclusões de uma 

formação de natureza granítica, envolvente.  

• Do ponto de vista das diretrizes ambientais de âmbito europeu destaca-se a 

presença da Rede Natura 2000 (RN2000), nomeadamente da Serra de 

Montemuro (PTCON002) e o Rio Paiva (PTCON005). Na área envolvente ao 

Vale do Douro Sul destacam-se ainda outros valores da RN2000 como é o 

caso das Serras da Freita e Arada (PTCON004), na vertente sul, e o 

Alvão/Marão (PTCON000), na vertente norte. 

• Do ponto de vista concelhio constata-se que a proporção de território afeto à 

RN2000 em alguns concelhos do Vale do Douro Sul é superior a 50%, como 

é o caso de Cinfães (60%) e Resende (54%). No caso de Lamego 

corresponde a 33% do território concelhio, em Moimenta da Beira 6% e em 

Sernancelhe 3%. Os restantes concelhos não possuem território integrado 

na RN2000. 

• Nos aspetos tocantes ao planeamento e ordenamento do território, e não 

obstante as políticas definidas no âmbito do Planos Diretores Municipais 

(PDM) de cada concelho, importa salientar que os concelhos de São João da 

Pesqueira, Tabuaço, Armamar e Lamego encontram-se integrados na área 

de intervenção do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) 

do Alto Douro Vinhateiro (RCM n.º 150/2003, de 22 de Setembro), 

instrumento que se encontra em situação eficaz. 
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Ambiente e recursos naturais 

 

4.4. Ambiente e valores paisagísticos 
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Ambiente e recursos naturais 

 

 
Fonte: AM&A com base em Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

Figura 4.6. Região Demarcada do Douro e Rede Natura 2000 
 

4.4. Ambiente e valores paisagísticos 
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• De acordo com o INE (2010) os concelhos do Vale do Douro Sul onde são 

recolhidas as maiores quantidades de resíduos urbanos por habitante são 

Lamego (523 kg/hab.) e São João da Pesqueira (443 kg/hab.). O nível de 

recolha de resíduos sólidos urbanos no Vale do Douro Sul é inferior à média 

do Continente (511 kg/hab.). 

• Do ponto de vista da recolha seletiva que se efetua nos concelhos do Vale do 

Douro Sul, por tipo de resíduo, verifica-se que: 29% do total corresponde a 

vidro, 35% a papel e cartão, 17% a embalagens e menos de 1% a pilhas. 

Em termos de destino verifica-se que 90% do volume de resíduos são 

dirigidos a aterros e apenas 10% é reciclado. 

• No que corresponde aos níveis de infraestruturação municipal, 

especificamente ligado ao domínio do abastecimento de água, constata-se 

que a esmagadora maioria dos concelhos possui níveis de cobertura 

superiores a 87%. Quatro concelhos registam níveis de infraestruturação de 

100% (Penedono, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tarouca). Apenas o 

concelho de Cinfães regista níveis de infraestruturação inferiores a 50%. 

Efetuando uma comparação do nível de infraestruturação entre regiões 

verifica-se que a NUTS III do Tâmega (80%) apresenta valores inferiores à 

NUTS III do Douro (99%), esta última registando valores superiores à média 

da NUTS II Norte (92%) e do Continente (96%).  

• Já no que concerne à população servida por sistemas de drenagem de águas 

residuais verifica-se que Penedono, São João da Pesqueira, Tabuaço e 

Tarouca, registam valores de infraestruturação de 100%.  Os concelhos que 

carecem de maior investimento nesta componente são: Cinfães (36%), 

Resende (61%) e Armamar (73%). Neste âmbito conclui-se que apenas 

59% da NUTS III Tâmega se encontra infraestruturada face a 98% da NUTS 

III Douro. Também neste indicador a NUTS III Douro regista valores acima 

da média da NUTS II Norte (76%) e do Continente (84%). 

• No que se reporta ao indicador despesas dos municípios em ambiente por 

cada 1.000 habitantes, verifica-se que os concelhos que mais investem 

neste âmbito são: Sernancelhe (125.440 €/1.000 hab.) e Tabuaço (100.768 

€/1.000 hab.). No caso do concelho de Sernancelhe a despesa efetuada é 

duas vezes superior ao registado no Continente (55.780 €/1.000 hab.), bem 

como na NUTS II Norte (44.095 €/1.000 hab.). 

• Os concelhos que menos despesa efetuam neste âmbito são: São João da 

Pesqueira (10.879 €/1.000 Hab.), Resende (23.667 €/1.000 Hab.) e Cinfães 

(25.004 €/1.000 hab.). 

• Efetuando uma análise às despesas dos municípios por domínios de 

ambiente constata-se que: 83% da despesa foi realizada na gestão de 

resíduos, 14% em proteção da biodiversidade e paisagem e 2% em proteção 

e recuperação dos solos, de águas subterrâneas e superficiais. 
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Resíduos 
urbanos 
recolhidos por 
habitante  
(kg/ hab.) 

População 
servida por 
sistemas de 
abastecimento 
de água 

População 
servida por 
sistemas de 
drenagem de 
águas residuais 

Despesas em 
ambiente dos 
municípios por 
1000 hab.  
(€/ hab.) 

Armamar 371 87% 73% 33.379 

Cinfães 345 42% 36% 25.004 

Lamego 523 96% 96% 37.534 

Moimenta da Beira 375 98% 99% 43.424 

Penedono 368 100% 100% 47.797 

Resende 373 98% 61% 23.667 

S. João da 
Pesqueira 

443 100% 100% 10.879 

Sernancelhe 315 N.D. N.D. 125.440 

Tabuaço 377 100% 100% 100.768 

Tarouca 366 100% 100% 65.853 

Tâmega 384 80% 59% 28.240 

Douro 432 99% 89% 35.082 

Norte 447 92% 76% 44.095 

Continente 511 96% 84% 55.780 

 
Quadro 4.3. Indicadores de ambiente | 2010 

Nota: N.D. - Dados não disponíveis 
Fonte: ViaMichelin 

Ambiente e infraestruturação municipal 

4.4. Ambiente e valores paisagísticos 
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• Do ponto de vista da dinâmica interna da mobilidade e transportes 

rodoviários verifica-se que as principais ligações são asseguradas pelos 

seguintes eixos: 

• A24/IP3: eixo fundamental de âmbito supra regional que estabelece 

a relação do Vale do Douro Sul com Aveiro/Viseu (a Sul) e Vila 

Real/Chaves (a Norte); 

• EN222: eixo de relação supra concelhia que promove a ligação entre 

os concelhos integrados na frente ribeirinha do rio Douro, 

nomeadamente: Cinfães, Resende, Lamego, Armamar e Tabuaço; 

• EN323: eixo que estabelece a ligação entre a EN222 e Tabuaço; 

• ER2226-2: eixo interior que estabelece a ligação entre Armamar e 

Tabuaço; 

• ER321: eixo interior que estabelece a ligação entre a A24/IP3 e 

Cinfães, atravessando a Serra de Montemuro; 

• EN226: eixo interior que estabelece a ligação entre Lamego e 

Tarouca, prolongando-se em direção a Moimenta da Beira e 

Sernancelhe; 

• EN229: estabelece a ligação entre a EN222 e Penedono, 

prolongando-se até Sernancelhe. 

• Atendendo ao Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000), encontra-se 

previsto o desenvolvimento do IC26, eixo fundamental que estabelece a 

ligação entre Trancoso e Lamego. Este eixo que se afigura essencial para a 

promoção da dinâmica de mobilidade dos concelhos da vertente este do Vale 

do Douro Sul (integrando os concelhos de Lamego, Tarouca, Moimenta da 

Beira e Sernancelhe), terá um papel fundamental em termos da ligação 

entre o IP4, em Amarante, e o IP2, em Trancoso. 

• A função do IC26 é atualmente desempenhada pela EN226. De acordo com 

trabalho de campo efetuado pela equipa responsável pelo Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) verifica-se que a EN226 desempenha atualmente um papel 

estruturante em termos da dinâmica de mobilidade da região onde se insere, 

encontrando-se transformada numa autêntica “rua”, atendendo às 

numerosas povoações que atravessa, onde o padrão de povoamento e a 

expansão urbana linear ao longo da EN226 se sucede com poucas 

interrupções, sendo praticamente contínuo entre Lamego e Moimenta da 

Beira. 

• Já no que corresponde às ligações ferroviárias (de passageiros e 

mercadorias), destaca-se a linha do Douro, inserida na outra margem do rio, 

que estabelece a ligação entre Barca D’ Alva e a cidade do Porto. Nos 

últimos anos a  linha do Douro tem sido explorada na perspetiva turística. 
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4.5. Transportes e mobilidade 

  

Lamego Vila Real Viseu Porto 

Km Minutos Km Minutos Km Minutos Km Minutos 

Armamar 22 33 45 43 76 77 139 128 

Cinfães 60 72 97 92 72 88 79 95 

Lamego -- -- 45 41 62 64 139 125 

Moimenta da 
Beira 

33 52 71 74 53 85 165 159 

Penedono 69 98 92 109 92 109 224 189 

Resende 27 44 65 71 66 81 91 122 

S. João da 
Pesqueira 

54 72 77 83 108 117 138 164 

Sernancelhe 50 79 88 101 55 83 185 175 

Tabuaço 41 54 64 64 95 98 124 145 

Tarouca 13 26 51 47 68 71 145 132 

Nota: De acordo com trajeto mais rápido  
Fonte: ViaMichelin 

Até 30 mn Legenda: 

 
Quadro 4.4. Relação tempo/distância |2012 

30 a 60 mn > 60 mn 
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Fonte: AM&A com Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P. 

Figura 4.6. Rede rodoviária e ferroviária 
 

4.5. Transportes e mobilidade 
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• O VDS é um território com reconhecimento, muito nomeadamente 

na sua inserção no conceito forte e alargado de territórios do 

‘Douro’ 

• As tendências da última década reflectem as tendências do país: 

contínua urbanização conjugada com estagnação demográfica. 

• O VDS detém inconsistências de base funcional, quando 

compreendido de forma demasiado isolada e face às suas próprias 

estruturas, núcleos e mobilidades espaciais. 

• O território do VDS encontra-se num ponto de charneira e confluência 

entre diferentes e relevantes realidades territoriais: a) a Área 

Metropolitana do Porto; b) o corredor Viseu/Vila Real/Chaves; c) todo o 

território correspondente ao Douro Superior onde se integram relevantes 

elementos de património da humanidade; d) as áreas da região centro 

envolventes a Dão-Lafões, Vouga, e Beira Interior Norte. 

• O Sistema Urbano do PROT Norte colocava o VDS como sistema de 

carácter policêntrico, estruturado com base num conjunto diverso de 

aglomerações, centros e núcleos urbanos que desenvolvem funções 

diferenciadas. Os seus “centros estruturantes municipais” dinamizam o 

leque das funções fundamentais para a coesão territorial, e integram o 

conjunto das sedes de concelho do VDS à excepção de Lamego (núcleo de 

escala superior). O Sistema Urbano do PROT Centro entendia por sua vez 

este território como dialogante com o subsistema urbano de Viseu/ Dão 

Lafões e com o Planalto Beirão. 

• O VDS teve um crescimento de alojamentos familiares de 13% na última 

década, sendo os concelhos mais dinâmicos Tarouca, Lamego e Armamar. 

Sucedeu-se um grande aumento nos alojamentos vagos (41%). 

CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: TERRITÓRIO 

• Os territórios artificializados – tecido urbano, espaços industriais, espaços 

verdes, equipamentos e infraestruturas – foram alvo de um crescimento 

de 37% entre 1990 e 2006. A maioria dos concelhos possui níveis de 

cobertura e infraestruturação municipal superiores a 87%. 

• Apenas 15% da população (14% das famílias e 7% dos edifícios) se 

encontra inserida em freguesias classificadas como Áreas 

Predominantemente Urbanas (APU), facto que demonstra a forte 

assimetria espacial patente entre a esfera urbana e rural no VDS. 

• O território é caracterizado por uma marcada natureza paisagística, de 

carácter muito relevante. Deve ainda destacar-se a grande relevância das 

sua rede hidrográfica, caracterizada por um extenso conjunto de linhas de 

água. 

• A Rede Natura 2000 (RN2000) tem natural relevância no VDS, 

destacando-se as áreas da Serra de Montemuro e do Rio Paiva. Os 

concelhos de Cinfães (60% da área total do concelho) e Resende (54%) 

são territórios com maior expressão neste âmbito. 

• A região é globalmente servida pela A24 – eixo de âmbito supra-regional 

que estabelece a relação do Vale do Douro Sul com Aveiro/Viseu (a Sul) e 

Vila Real/Chaves (a Norte). Destaca-se ainda a EN222 (ou “estrada 

romântica”) que se desenvolve ao longo do perfil do rio Douro, com 

elevado potencial turístico. De referir ainda o IC26, eixo previsto no 

PRN2000 e em fase de Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica, 

considerado estratégico (ao longo dos concelhos de Lamego, Tarouca, 

Moimenta da Beira e Sernancelhe). 

• Na ferrovia evidencia-se a linha do Douro, inserida na margem direita do 

rio, com amplo potencial turístico e também de serviço às populações. 
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5. Cultura, identidade e património 



• “A riqueza plástica do Douro reside na rica diversidade dos seus contrastes: 

vales, gargantas profundas, precipícios incontáveis e dantescos, abismos, 

penedos, socalcos, montanhas, escarpas, planaltos, barragens, povoações, 

etc., aliados à ímpar riqueza cromática (…)”*. Esta é uma das inúmeras 

formas como muitos escritores descreveram o Douro ao longo do tempo.  

• O Vale do Douro Sul é constituído pelos concelhos localizados na margem 

esquerda do Douro e que partilham com os restantes territórios da orla 

deste rio, grandiosas e belas paisagens vinhateiras, hábil e 

harmoniosamente talhadas pelo homem sob a forma de socalcos que 

contornam as suas extensas encostas, desenhando uma paisagem de uma 

beleza rara. 

• A primeira demarcação atribuída à região duriense, foi concedida pelo 

Marquês de Pombal (1756), destacando-a definitivamente, como região 

vinícola de excelência internacional, que entre extensas áreas de xistos e 

videiras se tornou o ex-libris de produção de vinho em Portugal, o 

mundialmente conhecido Vinho do Porto e mais recentemente, também o 

vinho de mesa sob a marca do Douro. 

• Tornou-se a região demarcada de vinho mais antiga do mundo e foi 

definitivamente reconhecida pelas instâncias internacionais com a 

classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial da 

Humanidade em 2001 pela UNESCO, tendo sido a 13ª zona classificada do 

país e o 5º elemento do grupo vitivinícola, juntando-se às regiões de Val du 

Loire e Saint Émilion (França), Cinque Terre (Itália) e Wachau (Áustria). A 

área classificada abrange 13 municípios, quatro dos quais do Vale do Douro 

Sul (Lamego, Armamar, Tabuaço e São João da Pesqueira). 

• A extraordinária forma como o Homem e a natureza se entrelaçaram sob o 

testemunho do rio Douro, originando paisagens de beleza única foi desta 

forma celebrada, conjuntamente com garantias de preservação e proteção 

deste valioso território.  

• O flagelo da filoxera (1872-1890) foi a maior ameaça vivida na região. A 

produção reduziu-se em cerca de um terço e o seu efeito devastador é ainda 

hoje visível pelos designados “mortórios”. Neste contexto de calamidade e 

devastação emergem as figuras do Barão de Forrester e de D. Antónia 

Adelaide Ferreirinha que investiram na recuperação de quintas e da 

produção do vinho. 

• O contexto cultural e histórico, em que o Douro se desenvolve complementa 

o mosaico do excecional espólio identitário e patrimonial deste território. Em 

termos culturais, é possível destacar-se alguns autores clássicos associados 

à região, os casos de Aquilino Ribeiro (Terras do Demo), Eça de Queirós (A 

ilustre Casa de Ramires), Camilo Castelo Branco (As Noites de Lamego), 

Fausto Guedes Teixeira (Poeta), João Araújo Correia (Contos Durienses) e 

contemporâneos como Miguel Torga, António Barreto, Gaspar Martins 

Pereira, Amândio Barros, Francisco Laranjo, Padre Bento da Guia, Gonçalves 

da Costa.  
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Fonte: Com base em *Nuno Castelo, “A Visão que o Douro me transmite” in Terra Feita  Voz, n.º 3, 1999, pp. 89-93; MANSINLHA, Armando  et al, “Alto Douro Vinhateiro – Património Mundial”; “Caracterização, Diagnóstico e Estratégia do Território do Douro Sul  
(PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural)” pela Beira Douro – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro 

5.1. Valores identitários e patrimoniais 

Figura 3.1. Visão sobre o Douro, Marquês de Pombal, D. Antónia Adelaide Ferreirinha, Barão de Forrester e Miguel Torga 
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• Em termos de património arquitetónico, no caso do Vale do Douro Sul é 

possível contar 113 registos no IGESPAR de património imóvel classificado, 

que englobam arquitetura civil (55%), religiosa (28%), militar (2%) e de 

arqueologia (10%) e outros (4%) o correspondente a 9% do espólio 

patrimonial classificado da região Norte. 

• Destes, 17 estão classificados como monumentos nacionais, a larga maioria 

património religioso, entre os quais, a Sé de Lamego, o Convento de São 

João de Tarouca, as Igrejas Matriz de Santa Marinha de Trevões, Armamar, 

Cárquere, Barrô, as Igrejas de São Martinho de Mouros, de Barcos, de Santa 

Maria Maior e Salzedas e a Capela de São Pedro de Balsemão. Acresce a esta 

lista o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, importante elemento 

religioso da área de estudo, entre os imóveis de interesse público, rubrica 

onde está enquadrada grande maioria do património desta região duriense 

(84). 

• Na classificação Conjunto de Interesse Público está a Igreja Paroquial de 

Meijinhos (Lamego), como Monumento de Interesse Público o Paço da Loba 

(Sernancelhe) e a Capela de São Sebastião (Tabuaço) e identificado como 

Sítio de Interesse Público o Recinto Megalítico de São Cristóvão (Resende). 

• A maior densidade patrimonial, medida pelo número de património 

classificado, está nos concelhos de Lamego (27), Tabuaço (19), Sernancelhe 

(13), Tarouca (11) e Resende (10) que, articuladamente com os restantes 

concelhos e as restantes valias naturais transversais, podem constituir-se 

como pólos de atração turística. 

• O Vale do Douro Sul encerra outros exemplares de património civil (pontes, 

ruínas), alguns deles exemplares românicos, elementos arqueológicos 

(dolmens, cromeleques, conjuntos megalíticos e estações), pelourinhos de 

elevado simbolismo histórico, castelos (o caso de Penedono) e vilas 

medievais. A acrescentar a grande beleza e valia patrimonial dos solares, 

quintas e casas que povoam as terras do Vale do Douro Sul e que 

completam o puzzle patrimonial deste território. 
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Fonte: IGESPAR, acedido em Setembro de 2012 e INE, Estatísticas da Cultura, desporto e recreio 

Quadro 5.1. Património imóvel classificado pelo IGESPAR no Vale do Douro Sul por tipo de classificação | 2010 

5.1. Valores identitários e patrimoniais 

Categoria de bens imóveis 
Nº 

Categoria de proteção 
Nº 

  Total 

Monumentos Conjuntos Sítios  
Monumentos 
nacionais  

Imóveis de 
interesse público 

Imóveis de 
interesse 
municipal 

Nº % do Norte 

Armamar                     8                         1                    -                      1                        8                         -                       9    0,7% 

Cinfães                     6                         -                         1                        1                        5                       1                 7    0,6% 

Lamego             25                   2                   -                  4              21                 2               27    2,2% 

Moimenta da Beira               7                        1                 -                1                    7                     -                       8    0,7% 

Penedono               3                -                     1                   2             2            -                 4    0,3% 

Resende            6               -                     4                  3                   5                     2               10    0,8% 

S. João da Pesqueira            3              2                   -                    1                      3                          1                      5    0,4% 

Sernancelhe                12                        1                         -                        -                   12                      1                     13    1,1% 

Tabuaço               14                        4                     1                       1                 13                        5                   19    1,6% 

Tarouca                    9                     2                   -                 3                    8                             -                           11    0,9% 

 Vale do Douro Sul  93 13 7 17 84 12 113 9,4% 

Tâmega 106 12 31 44 91 14 149 12,4% 

Douro 244 24 46 65 228 21 314 26,1% 

Norte 876 137 190 293 817 93 1.203 100,0% 

Portugal 2.897 480 468 828 2.318 699 3.845 - 
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Casas, solares ou quintas 

Elemento arqueológico 

Castelo ou torre 

Cinema, teatro ou 
anfiteatro 

Arco 

Legenda: 

Figura 5.2. Densidade de património imóvel classificado pelo IGESPAR no Vale do Douro Sul | 2010 

Património religioso 

Marco granítico 

Ponte 

Pelourinho ou cruzeiro 

Chafariz ou fonte 

5.1. Valores identitários e patrimoniais 

 
Fonte: IGESPAR, acedido em Setembro de 2012 e INE, Estatísticas da Cultura, desporto e recreio 
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• O património imaterial e cultural torna-se também visível nas manifestações 

culturais e religiosas, que atraem um grande número de pessoas. Festas e 

romarias relacionadas com o ciclo das culturas ao longo das estações do 

ano, a Festa das Vindimas, as Festas da Cerejeira, os santos populares e 

padroeiros destas terras ou romarias como são as da Senhora da Lapa 

(Sernancelhe) ou a Senhora dos Remédios (Lamego) são testemunhos das 

tradições que ainda perduram. O carnaval é também amplamente celebrado 

com destaque para o Carnaval de Lazarim (Lamego).  

• As Vindimas, que ocorrem em setembro e outubro, são uma tradição de 

elevada importância na região, uma vez que, para além da animação que 

trazem às cidades, vilas e aldeias, momentos de azáfama dos produtores 

que iniciam a colheita da matéria-prima, a uva, que servirá para produzir o 

produto mais destacado da região, o vinho. A paisagem cultural do Alto 

Douro Vinhateiro é também de elevada importância. 

• O património humano, conduz-nos às seis aldeias vinhateiras, 

marcadamente rurais e ligadas à história da vinha e do vinho, três das quais 

no Vale do Douro Sul - Barcos (Tabuaço), Salzedas e Ucanha (Tarouca) e 

Trevões (São João da Pesqueira) - às povoações encrustadas nas encostas 

ou no cimo de imponentes montes, às paisagens vinhateiras, às quintas que 

o Douro acolhe e ao vinho que estas terras permitem produzir.  

• Na gastronomia uma referência à sua diversidade, destacando-se o pão 

regional da Lapa e os enchidos caseiros (Sernancelhe); o cabrito assado em 

antigos fornos de lenha (Armamar); os torresmos à moda de Cinfães; as 

bôlas de Lamego; o coelho bravo com míscaros dos prados de Moimenta da 

Beira; o anho assado (Resende); o bazulaque de carnes de Tarouca; os 

peixinhos do rio em molho de escabeche (Tabuaço); o Marrã ou febras de 

porco da brasa  (Penedono) e o arroz de salpicão (São João da Pesqueira).  

• O património natural é um dos maiores ativos do Vale do Douro Sul. O 

festival cromático que se observa nas diferentes estações do ano associada à 

mudança de cor da paisagem, as serras graníticas, as extensas e 

verdejantes encostas e o xisto agreste e mediterrânico são de elevado valor. 

O rio Douro é o grande protagonista da dinâmica imposta na região duriense 

que conjuntamente com os seus afluentes - Bestança, Távora, Balsemão, 

Varosa, Tordo, Tedo, Paiva e Cabrum – justificam um território, desde 

sempre, com grande talento agrícola, pecuário e vitivinícola. Referência 

também ao artesanato como a tecelagem e a cestaria. 
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Fonte: Com base no “Plano de desenvolvimento turístico do Vale do Douro Sul – Relatório do Centro Mundial de Excelência dos Destinos”; “Aldeias Vinhateiras: Requalificação Urbana, Turismo e Desenvolvimento Local no Douro” ; site  do “Turismo do Douro” e sites das 
Câmaras Municipais 
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Figura 5.3. Os “patrimónios” do Vale do Douro Sul 

5.1. Valores identitários e patrimoniais 

Cestaria 

Tecelagem 

Estratégia de Desenvolvimento para o Vale do Douro Sul | AM&A | 



70 

Legenda: Alguns “patrimónios” do Vale do Douro Sul - Da esquerda para a direita e de cima para baixo: Cerejeiras em Flor, Castelo de Penedo (Penedono), Vindimas, Vinho, Santuário de 
Nossa Senhora dos Remédios (Lamego), Aregos (Resende), Barco Rabelo, Igreja Matriz da Santa Marinha de Trevões (São João da Pesqueira), Capela Nossa Senhora da Lapa (Sernancelhe), 
Igreja Românica de Santa Maria Maior (Cinfães), Igreja Matriz de Armar (Armamar), enchidos, Igreja de Barcos (Tabuaço), Torre da Ucanha (Tarouca), Pelourinho de Rua (Moimenta da Beira) 
e rio Douro. 
Fonte: “Plano de desenvolvimento turístico do Vale do Douro Sul – Relatório do Centro Mundial de Excelência dos Destinos” e sites online 

5.1. Valores identitários e patrimoniais 
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5.1. Valores identitários e patrimoniais 

Caixa 5. 1. 
Romaria de Nossa Senhora dos Remédios 

 
• O santuário de Nossa Senhora dos Remédios (Lamego) data de 1905 e foi edificado 

no cimo do Monte de Santo Estêvão, sendo, a par do Bom Jesus de Braga, uma das 
igrejas barrocas de peregrinação mais significativas do país. Foi erguida em 
homenagem à virgem com o menino ao colo, trazida de Roma pelo Bispo de 
Lamego, D. Manuel de Noronha, a quem eram dirigidas preces para a cura de 
males. 
 

• O templo está ligado à cidade por uma escadaria de 686 degraus com vários 
patamares onde se encontram os reis de Israel e na base quatro figuras que 
representam as quatro estações do ano. No interior, o altar-mor ostenta a imagem 
da Nossa Senhora dos Remédios, esculpida em madeira, e três vitrais com as 
imagens de Nossa Senhora da Conceição, do Sagrado Coração de Jesus e da 
Anunciação.  
 

• As festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios realizam-se entre fim de 
Agosto e meados de Setembro e atraem milhares de pessoas que durante cerca de 
duas semanas podem assistir a espetáculos, exposições, concertos, desfiles, 
arraiais, eventos culturais e desportivos. 
 

• A romaria inclui a Procissão do Triunfo, o momento mais simbólico de toda a festa, 
em que o andor com a imagem da Senhora dos Remédios é transportado num 
carro engalanado puxado por juntas de bois, para o qual existe uma autorização 
especial da Santa Sé emitida em 1925. Lamego é o único local do mundo católico 
onde se pode ver uma imagem da Virgem transportada por animais. 
 

• Também peculiar é a marcha luminosa que precede a romaria e se realiza à noite 
sendo composta por uma dezena de carros alegóricos e pessoas, que percorre as 
ruas e avenidas da cidade. No primeiro dia há também a "batalha das flores", 
altura em que os romeiros lançam pequenos pedaços de papel colorido sobre o 
desfile.  
 

 
         
           Festividades                                           Escadaria do Santuário                                      

 
 
 
 

 
 
Fonte: Guia da Cidade, Olhar D´ouro, “Enciclopédia das Festas Populares e Religiosas de Portugal,” de Felipe Costa Pinto 
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• No Vale do Douro Sul, o esforço municipal de promoção da cultura e do 

desporto é notório e está vertido na evolução crescente da despesa por 

habitante nestas atividades (64 para 119 euros/hab., entre 2000 e 2010), 

muito acima dos valores nacional e regional (68 e 58 euros/hab., em 2010, 

respetivamente). A distribuição da despesa corrente por atividades 

demonstra que é a área desportiva (35%) que absorve grande parte do 

orçamento destinado à cultura e ao desporto seguido pelas atividades 

socioculturais (23%), enquanto Tabuaço (15%) e Penedono (14%) são os 

que maior proporção da despesa total afetam a esta dimensão.  

• No caso específico das despesas de capital, constata-se que grande fatia se 

direciona também para “jogos e desportos” (52%) e ainda para o património 

(27%) nomeadamente para investimentos de conservação, manutenção e 

apetrechamento do espólio patrimonial. A diversificação das iniciativas 

desportivas e culturais parece ser um ponto passível de desenvolvimento no 

território que será mais atrativo numa lógica integrada. Constata-se ainda 

alguma densidade de infraestruturas culturais (museus, galerias, jardins 

botânicos, entre outros) com potencialidades na otimização. 
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Fonte: INE, Estatísticas da cultura, desporto e recreio 

Gráfico 5.1. Evolução das despesas por habitante, das Câmaras 
Municipais em atividades culturais e de desporto | 2000-2010 

5.2. Cultura e desporto – indicadores gerais 
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Gráfico 5.2. Estrutura da despesa corrente e de capital por atividades 
| 2010 
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Quadro 5.2. Números gerais de cultura e desporto | 2000 e 2010 

Publicações 

Museus, 
jardins 
zoológicos e 
botânicos e 
aquários 

Galerias de 
arte e outros 
espaços 

Peso da 
cultura e 
desporto na 
despesa total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2010 

Nº % 

Armamar -        -       -          -             1        -     5% 

Cinfães 1    1             -     1    1      1    11% 

Lamego 7    4            1    1             2    2    9% 

Moimenta da Beira     3     1              -     -               -     -     10% 

Penedono     1    2    -     -              2    1    14% 

Resende 1             1            -     -              2      1    12% 

S. João da 
Pesqueira 

1     -     -          1        1    -     8% 

Sernancelhe -            1              -     -     1     1    6% 

Tabuaço      1      -     -     1          -     1    15% 

Tarouca 2             1             -         -             1      1    9% 

 Vale do Douro Sul  17          11    1                   4                         11       8    10% 

Tâmega    34          34    3    9     22    16    7% 

Douro 31     19      3    12    24    13    9% 

Norte 412    411         46    103    255    120    9% 

Portugal 1.763    1.852    201    360    881    479    9% 

Vale do Douro Sul 
em % do Norte 

4% 3% 2% 4% 4% 7% - 

Publicações 
e literatura 

12% 
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• O Vale do Douro Sul detém elevada excelência nos seus elementos 

de  base histórica, patrimonial, cultural e paisagística. 

• Parte central da qualificação socioeconómica do VDS passará 

assim inevitavelmente por uma capacitação estratégica e 

integrada, e num consequente reconhecimento interno bem como 

num aumento da atratividade externa, baseada nestes capitais 

seguros. 

• O VDS é um território de clara excelência patrimonial, celebrado por ampla 

tradição e literatura, enaltecendo o seu valor cultural, paisagístico e 

arquitetónico. 

• É numa harmoniosa conjugação das valias histórica e cultural, com a valia 

natural e ambiental, que se coloca um dos maiores, senão o maior ativo 

integrado deste território. O potencial de projeção interna e externa, com 

resultados económicos, sociais e culturais é evidente. 

•  A Região Demarcada de Vinhos do Douro foi a primeira a ser reconhecida 

a nível mundial (1756), concedendo-lhe um estatuto histórico de região 

vinícola de reconhecimento internacional e território de referência na 

produção de vinho.  

• A classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial da 

Humanidade pela UNESCO, tornou-a a 13ª zona classificada do país e 5º 

elemento do grupo vitivinícola. 

• O espólio arquitetónico compila exemplares de arquitetura civil, religiosa, 

militar e arqueológica do Vale do Douro Sul contando-se 113 registos de 

património classificado na base de dados do IGESPAR, ou 9% do total 

classificado na região Norte. 

 

CAIXA-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO: CULTURA, IDENTIDADE E PATRIMÓNIO  

• O valor identitário do VDS é ainda traduzido na realização das tradições e 

atividades culturais que se sucedem e se têm multiplicado. Neste âmbito 

destacam-se as ações culturais associadas às vindimas, as festas anuais as 

religiosas. 

• O esforço municipal de promoção da cultura e desporto está patente no 

valor de despesa de 119 euros/habitante, superior aos valores de 

referência. 
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