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SUMÁRIO
O presente Relatório fundamenta e explicita a construção do modelo de desenvolvimento
estratégico e do modelo de ordenamento proposto pelo processo de revisão do PDM. É
acompanhado dos seguintes elementos:
a) Planta de Ordenamento;
b) Planta de Condicionantes;
c) Regulamento

OBJETIVO
A presente proposta de ordenamento deve ser analisada e validada pelo executivo municipal. Para
isso é importante constituir um grupo de trabalho técnico que analise os documentos e as
propostas, que os confronte com a real ocupação do território e que proponha ou identifique
elementos a corrigir ou a complementar ou, ainda, áreas que mereçam maior discussão e
aprofundamento. Neste domínio assumem especial relevância a proposta de Planta de
Ordenamento e o Regulamento.

ESTRUTURA
O presente documento estrutura-se em cinco partes principais:
Parte I – Estratégia e Cenários
Parte II – Avaliação do Grau de Execução do PDM / Análise Comparativa PDM1995 vs PDM 2017
Parte III – Proposta de Modelo de Ordenamento
Parte IV – Elementos da Proposta de Ordenamento
Parte V – Indicadores qualitativos e quantitativos para efeitos de avaliação
Parte VI – Plano de Financiamento e Fundamentação da Sustentabilidade Económica e Financeira

CARTOGRAFIA
A base cartográfica utilizada no âmbito do processo de revisão do PDM de Tarouca foi produzida
pela Estereofoto, Geoengenharia, S.A. em 2007, com processo de homologação de 20 de fevereiro
de 2013, n.º 137, DGT e georreferenciada no sistema Hayford-Gauss/Datum 73, pelo que foi necessário
proceder à transformação de coordenadas para o sistema PT-TM06/ETRS89, através da aplicação
TransCord Pro, disponível na plataforma da DGT, ao abrigo do artigo 3º-A do Decreto Lei 141/2014, de
19 de setembro.
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PARTE I
ESTRATÉGIA E CENÁRIOS
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1_

INTRODUÇÃO

A adoção de um novo Modelo de Ordenamento para o território implica necessárias alterações à
classificação atual do solo. E é essa avaliação e análise da respetiva sustentação que procuramos
traduzir no presente relatório do plano.
São evidentes os fatores e as tendências de mudança que podem influenciar o processo de
desenvolvimento do Concelho. Tendo por base o disposto na legislação nacional, em especial o
referido nos números 1 e 2 do artigo 72.º do Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio recordamos que:
1.

O Concelho de Tarouca é um dos concelhos que a nível nacional apresenta reduzidas taxas
de crescimento demográfico, registando uma taxa de evolução populacional negativa de
3,1%, no último período intercensitário. Tal facto não constitui nada de estranhar dada a
sua relação funcional, até à data, pouco acentuada, relativamente aos principais polos
urbanos de carácter nacional e mesmo regional, o que em nada favorece as características
ambientais e paisagísticas que o território municipal oferece;

2.

O tecido produtivo do concelho, revela baixas dinâmicas de crescimento, sendo disso
exemplo as reduzidas taxas de ocupação em termos dos espaços de atividade económica;

3.

A perspetiva do território do Concelho estar abrangido pelo IC26 (em fase de estudo
prévio), e a proximidade ao nó da IP3/A24 em Lamego, constituem importantes fatores de
dinamização e de atração quer de gentes quer de novos investimentos e estruturas
empresariais;

4.

A estes novos fatores de mudança, seria importante podermos acrescentar algumas
dinâmicas e visibilidade das intervenções de cariz turístico, nomeadamente na sua relação
com os recursos naturais e patrimoniais.

Tarouca revela ainda hoje, algumas dificuldades de atração e com dinâmicas de desenvolvimento
pouco interessantes. Mas o futuro próximo, baseado na melhoria dos seus fatores de localização e
de atração referenciados, poderá vir a registar, dinâmicas de crescimento e de desenvolvimento mais
animadoras e que necessitam de ser, previamente e com tempo, acauteladas e programadas.
Nesse sentido, todo o Modelo de Ordenamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca,
foi pensado e estruturado considerando essas dinâmicas e esses fatores de mudança mas, também,
considerando um conjunto de premissas orientadoras de base:
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1.

É fundamental estruturar e qualificar os aglomerados urbanos considerando que Tarouca e
Dálvares, são os polos urbanos principais e que assumirão um modelo de ocupação
marcadamente de características mais urbanas, embora defensores da manutenção da
escala e das densidades de ocupação.

2.

A preocupação fundamental para os dois polos urbanos principais é a de qualificação e
estruturação urbana, incentivando a novos desenhos e a novas intervenções capazes de
responder às procuras crescente, sem que tal implique a perda de escala e dos níveis de
qualidade de vida urbana atualmente oferecidos.

3.

Para os restantes polos urbanos, as preocupações serão as mesmas com a qualificação
urbana e com a adoção de densidade ainda mais baixas. A defesa do modelo urbano
apoiado no desenvolvimento de estruturas urbanas onde ainda predominam as tipologias
de moradias isoladas, constitui um reflexo da identidade e dos modelos tradicionais de
ocupação do território, embora possam refletir um maior consumo de espaço.

4.

O novo espaço de atividade económica considerando as dinâmicas instaladas e as novas
lógicas de acessibilidades.

5.

As apostas emergentes no desenvolvimento do sector do Turismo em Solo Rústico,
começam a dar os “primeiros sinais de vida”, Tarouca para além do seu núcleo antigo,
apresenta outros aglomerados abrangidos com características que perspetivam a
implementação de projetos de âmbito turístico, que poderão ser o impulso que o concelho
procura (Hotel em Ucanha, Douro Cister, etc), não esquecendo os elementos patrimoniais
existentes no concelho e que serão também uma excelente oportunidade de promover a
atratividade do concelho de Tarouca.

6.

Relativamente ao Sistema Biofísico, o município de Tarouca assume-o como elemento
chave no processo de qualificação do concelho.
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2_

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

2.1

A REGIÃO DO DOURO / COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

Da Região do Douro fazem parte os Municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de
Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa,
Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de
Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real. O Douro é uma Região estatística portuguesa que
integra a Região Norte. É limitada a Norte com o Alto de Trás-os-Montes, a Leste com a Espanha, a
Sul com a Beira Interior Norte e o Dão-Lafões e a Oeste com o Tâmega. Segundo o sítio do INE no
ano de 2011 a Região Douro possuí uma área de 4.108 km² e totaliza 205 902 mil habitantes. Integra a
área de intervenção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

O Concelho de Tarouca localiza-se na Região NUT II – Norte, Região NUT III – Douro e pertence ao
Distrito de Viseu. Tarouca tem como concelhos limítrofes, a Poente e a Norte o Concelho de Lamego,
a Nordeste o de Armamar, a Nascente o de Moimenta da Beira, a Sudeste o de Vila Nova de Paiva e a
Sul o de Castro Daire.
Recorrendo ao sítio do INE, Tarouca apresenta no ano de 2011 uma área de 100 km2 e uma população
total de 8.048 habitantes, distribuídos por 7 freguesias, na sequência da aplicação da Lei nº 11-A/2013,
de 28 de janeiro, a qual dá cumprimento à Lei nº 22/2012, de 30 de maio, no que respeita à obrigação
da reorganização administrativa do território, a saber: União de Freguesias de Gouviães e Ucanha,
Granja Nova e Vila Chã da Beira, União de Freguesias de Dálvares e Tarouca, Mondim da Beira,
Salzedas, S. João de Tarouca e Várzea da Serra. Tarouca beneficia da proximidade relativa, de
importantes centros urbanos que se encontram em franco desenvolvimento - Vila Real – Régua Lamego e Aveiro – Viseu, assim como a algumas das vias estruturantes do país "IP3/IP3/A24, IP4,
IP5/A25" o que faz com que a sua localização seja um fator importante a considerar numa estratégia
de desenvolvimento municipal.

O município de Tarouca integra ainda a recentemente criada, Comunidade Intermunicipal do Douro
de que fazem parte os municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta,
Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira,
Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova
de Foz Côa e Vila Real. Esta associação de fins múltiplos, pessoa coletiva de direito público de
natureza associativa e âmbito territorial e que visa a realização de interesses comuns aos municípios
que a integram, substitui a extinta Comunidade Urbana do Douro criada em julho de 2004.
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Das atribuição desta nova associação constam a promoção do planeamento e da gestão da
estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território da NUTS III Douro; a
articulação dos investimentos municipais de interesse Intermunicipal; a participação na gestão de
programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do Quadro de
Referência Estratégico Nacional – QREN / Portugal 2020; e o planeamento das atuações de entidades
públicas, de carácter supramunicipal.

Cabe igualmente à CIM DOURO assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os
serviços da administração central, nas seguintes áreas: a) Redes de abastecimento público,
infraestruturas de saneamento básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos; b) Rede de
equipamentos de saúde; c) Rede educativa e de formação profissional; d) Ordenamento do
território, conservação da natureza e recursos naturais; e) Segurança e protecção civil; f) Mobilidade
e transportes; g) Redes de equipamentos públicos; h) Promoção do desenvolvimento económico,
social e cultural; i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.

Cabe ainda à CIM DOURO exercer as atribuições transferidas pela administração central e o exercício
em comum das competências delegadas pelos municípios que a integram e designar os
representantes das autarquias locais em entidades públicas e entidades empresariais sempre que a
representação tenha natureza intermunicipal.
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Figura 1 - Localização geográfica e administrativa da NUT II, NUT III e Concelho de Tarouca e respetivas
freguesias

Na Sociedade da Globalização em que nos inserimos, cada vez mais, os caminhos do
desenvolvimento de um determinado território devem extravasar os seus limites administrativos. A
cooperação e articulação com a região envolvente são fatores determinantes para o sucesso das
iniciativas e projetos de cada município. Neste contexto, será fundamental conhecer de forma mais
aprofundada as dinâmicas existentes, só assim é possível construir um diagnóstico crítico que
permita orientar as opções certas que o Concelho de Tarouca deve ou não potenciar ao nível da
cooperação.
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Figura 2 - O Sistema Urbano Regional e as suas interações

Fonte – O Sistema Urbano Regional – Estudos de caso CCDRN

À escala regional e num cenário de enquadramento baseado no Estudo sobre o Sistema Urbano
Nacional importa perceber o quadro de vantagens a ser integradas numa lógica de atuação em rede
e perspetivando articulações relativas à criação de dinâmicas regionais e sub-regionais, sendo que
Tarouca terá o seu papel fundamental. A proximidade de eixos urbanos como: Vila Real – Régua Lamego e Aveiro - Viseu, posiciona o Concelho de Tarouca numa situação privilegiada devido à
localização geográfica estratégica que possui face a esses polos. O grau de proximidade entre eixos
urbanos determinados pelas suas acessibilidades deverá ser encarado como o elemento-base de
ligação que possibilita as complementaridades regionais e sub-regionais, onde também importa
incorporar:


O sector económico – complementaridade de atividades, estudos conjuntos da oferta e
procura de espaços industriais, regiões de turismo;



O sector habitacional – encontrar padrões de oferta e procura, singularidades características
de cada uma das cidades e vilas da rede regional;



O sector dos equipamentos de apoio à população – neste âmbito, a articulação em rede é
crucial para o estabelecimento de uma política cuidada e de um grau de serviço de
qualidade. A não multiplicação de equipamentos que já existam num raio de influência
próximo; a gestão conjunta de acontecimentos que proporcionem atividades quase
contínuas em diferentes pontos da rede, são tarefas indispensáveis para assegurar padrões
de qualidade de vida desejáveis.
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Para além do contexto regional, as relações da Região Norte com o país vizinho são um fator de
relevo. A existência de projetos comuns pode ser considerada como uma mais-valia para as regiões
da Raia. Estas devem ser um parceiro no desenvolvimento dessas relações, tendo em conta o Douro
Internacional; as ligações viárias a Espanha (IP4, IP2 via IP5/A25). O Concelho deve ser um elemento
ativo nessas relações.

2.2

ENQUADRAMENTO VIÁRIO

A proximidade de eixos urbanos que unem polos em desenvolvimento (Vila Real, Régua, Lamego e
Aveiro - Viseu) deixa o Concelho de Tarouca numa posição privilegiada. Eixos como o IP2 (Bragança –
Faro – ainda em construção), IP3 (Vila Verde da Raia a Figueira da Foz), A 24 (Coimbra - Viseu Lamego - Chaves), IP5/A25 (Aveiro – Viseu - Vilar Formoso) e o futuro traçado do IC26 (Amarante Régua) têm um papel fundamental na aproximação do Concelho de Tarouca e mais especificamente
da cidade aos centros urbanos regionais de maior importância.
Figura 3 - Enquadramento viário da Região Douro

Fonte: http://maps.google.pt/

A estruturação do sistema viário nacional é um meio para facilitar a criação de sinergias e redes de
complementaridades, eixos como o IP2, IP3/IP3/A24, IP4/A4, IP5/A25 e a perspetiva do IC26
constituem um fator fundamental para a consolidação deste cenário.
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Figura 4 - Enquadramento viário de Tarouca

Fonte: http://viajar.clix.pt

A EN226 (São Gião (Lamego) – Malta (Pinhel)), embora com alguns estrangulamentos que adivinham
a desadequação do seu perfil viário ao volume de tráfego, é a via estruturante do Concelho
internamente e com o exterior. Segundo dados das contagens de tráfego o volume de TMDa
(tráfego médio diário anual), chega a atingir valores próximos dos 10.000 veículos/dia entre Tarouca
e Lamego – cerca de 416 veículos por hora. Estes dados justificam a urgência da construção da
variante à EN226 - o IC26. Esta via constituirá uma grande oportunidade de qualificação dos
territórios urbanos, criando oportunidades para novos usos e fruições das zonas centrais e tornando
as sedes concelhias espaços locativos mais atrativos para novos residentes ou para empresas.

2.3

ENQUADRAMENTO NATURAL

A paisagem natural da Região Douro caracteriza-se pela notável diversidade dos seus recursos
culturais, naturais e paisagísticos, resultantes das zonas singulares e de grande valor que funcionam
como suporte às atividades tradicionais, à diferenciação da identidade cultural da gente que vive o
território e à própria organização territorial que o distingue. A Região Douro é fortemente marcada
pela presença do Rio Douro, que constitui um dos principais elementos caracterizadores deste
território e que condicionou a paisagem e o desenvolvimento desta Região. Para melhor descrever a
Região recorreu-se à obra “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em
Portugal Continental” (Colecção Estudo 10, DGOTDU, 2004). “Todo o conjunto é fortemente
valorizado pela riqueza sensitiva, onde se salienta o cromatismo associado às áreas agrícolas e à
superfície de água do Douro”. Este território oferece-nos um deslumbramento de cores que vão
alternando ao longo das estações do ano, ora tonalidades verdejantes, na primavera e verão, ora
tons avermelhados e dourados, no outono para, finalmente, no inverno vermos uma paisagem
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despida da sua diversidade cromática. As culturas que predominam no Douro e contribuem para a
alternância de tonalidades são, a videira, a amendoeira, o oliveira, a laranjeira, bem como os pomares
e as culturas hortícolas. A paisagem duriense transparece uma imagem de riqueza, tratando-se de
uma “excecional paisagem cultural”, o que conduziu a que a unidade de paisagem “Douro
Vinhateiro” fosse incluída na lista do Património Mundial da UNESCO. No que concerne ao suporte
biofísico, a Região Douro é delimitada pelas serras do Marão, a norte e a de Montemuro, a sul. O
clima é continental acentuado, consequência de estarmos na presença de um profundo vale, “a
precipitação é escassa e pouco frequente e a amplitude térmica forte, devido não só ao calor de Verão
como aos mínimos acentuados de Inverno. (…) a amplitude térmica anual ultrapassa 20º e a diferença
entre a temperatura média do mês mais quente e a mínima média do mês mais frio chega a 36º. É nas
encostas do vale do Douro viradas a sul que a temperatura atinge valores mais elevados, enquanto os
vales profundos dos afluentes da margem esquerda, abrigados pela Serra da Estrela das abundantes
chuvadas de SW, são particularmente secos”.
Não é possível pensar no Douro sem referir os solos xistosos, propícios à cultura da vinha, e a
modelação da encosta que é feita por socalcos suportados por muros de pedra. Todo o vale e troços
inferiores dos afluentes se incluem geologicamente no Maciço Antigo, correspondendo-lhe um
substrato geológico essencialmente constituído por rochas sedimentares xisto-grauváquicas.

Tarouca situa-se precisamente na zona de transição entre as Beiras e o Alto Douro, o que lhe confere
características diversas. Enquanto a parte sul do Concelho, a mais elevada, apresenta invernos
rigorosos com bastante precipitação (muitas das vezes sob a forma de neve), e com verões quentes,
já a zona norte tem o inverno mais ameno, embora o estio também seja quente e seco. O clima e a
orografia do terreno a que se juntam os três principais cursos de água que atravessam o Concelho
"Rio Varosa, Ribeira de Tarouca e Ribeira de Salzedas", influem decisivamente no tipo de cultura
predominante e no tipo de povoamento existente. Assim, temos as freguesias mais a norte com os
seus belos olivais, vinhas e pomares de macieiras e pereiras e com um povoamento relativamente
disperso e estruturado ao longo das vias de comunicação. Nas zonas mais montanhosas a cobertura
arbórea dominante é constituída por castanheiros, carvalhos e pinheiros, sendo visível um tipo de
povoamento concentrado.

O cereal mais abundante é o centeio, embora nos vales mais largos apareça frequentemente o milho
a bordejar o curso do rio mais caudaloso. A pastorícia e a criação de gado são também práticas
correntes nas partes mais elevadas do Concelho, testemunhadas na quantidade de abrigos de
pastores que são visíveis um pouco por toda a serra.
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O município de Tarouca integra a região "Soutos da Lapa" - D.O.P, abrangida pela Denominação de
Origem Protegida Soutos da Lapa que compreende uma vasta área distribuída por 10 concelhos,
senhores de uma grande riqueza e diversidade paisagística desde a peculiar severidade e encanto da
paisagem Beirã e ainda a Região Demarcada de Espumantes e Vinhos de Mesa do Varosa. O facto do
município fazer parte integrante destas duas importantes regiões, representa uma relevante fonte
de rendimento quer pela quantidade de produção quer pela qualidade dos produtos, contribuindo
fortemente para o desenvolvimento da economia do concelho.

Figura 5 - Contraste Urbano Rural em Portugal Continental

Fonte: DGOTDU

Tarouca está inserido num território, cujas áreas naturais e áreas vinculadas a uso urbano estão em
equilíbrio.
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3_

MODELO TERRITORIAL E TENDÊNCIAS

O presente ponto tem como objetivo fulcral o conhecimento da geografia física do território em
análise para, deste modo, encontrar elementos que determinem potencialidades ou restrições
indutoras de lógicas específicas que influenciem o planeamento e o ordenamento do território.
Neste contexto, desenvolve-se a análise das unidades morfológicas, da climatologia, da hidrologia,
da fisiografia e dos declives, da geologia, bem como, das formas de relevo mais marcantes.

3.1

UNIDADES MORFOLÓGICAS, TOPOGRAFIA E DECLIVES

Figura 6 - Declives e Modelo Digital de Terreno

O conhecimento das variações altimétricas de um território é fundamental para a perceção das
formas de relevo e do carácter cénico da paisagem.
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O território do Concelho de Tarouca apresenta características montanhosas, com variações
altimétricas relativamente significativas. A área da Serra de Leomil, a Sudoeste e a Serra de Sta.
Helena, a Sul do Concelho, são as que apresentam maior valor altimétrico, sempre superior a 700 m
de altitude e ultrapassando os 1000 m. Já na parte Este, as altitudes são mais baixas variando entre
os 500 m e os 700m. A Nordeste é onde se encontram, novamente, as maiores variações
altimétricas, fruto da presença do vale do Rio Távora e de uma área montanhosa que atinge os 1000
m de altitude. Cerca de metade do território do Concelho encontra-se em áreas baixas ou vales com
uma altitude média de 400/500m, enquanto a restante parte se situa em zonas mais elevadas, cuja
altitude chega a atingir os 1100 metros no seu ponto mais alto. O altiplano da Nave, que desde a Lapa
se prolonga até ao Montemuro, marca a parte sul do Concelho formando uma barreira natural a que
vulgarmente se denomina Serra de Santa Helena. A sudeste ergue-se o Monte Raso e, entre eles,
outros contrafortes se elevam, ondulando suavemente a grande bacia do Concelho. Este pequeno
sistema orográfico apresenta-nos três vales secundários assim designados: o “Vale de Tarouca”,
situado entre os Rios Varosa e Varosela, que nascidos bem perto um do outro junto a Várzea da
Serra, tomam caminhos opostos e encontram-se precisamente no meio de outro vale, o “Vale do
Varosa”, aquele que começa, apertado, em S. João de Tarouca e aos poucos vai-se alargando e
prolonga-se por Mondim da Beira, Dálvares e Ucanha. Por último, temos o “Vale de Salzedas” que
acompanha o curso do Rio Torno ou Galhosa e que também desagua no Varosa que, por sua vez, irá
desembocar no Douro, na sua margem esquerda em frente à cidade da Régua.

É no sector Nordeste do Concelho que surgem as áreas mais declivosas, com valores acima dos 20%,
relativamente extensas e associadas aos encaixes dos cursos de água. Ainda na parte central do
concelho, verifica-se também a presença de declives acentuados, entre os 15% e 20%. Deste modo, o
território apresenta uma variação de declives bastante grande, associada às diferenças altimétricas
existentes, sendo considerado do ponto de vista morfológico como um território acidentado.

No Norte do Concelho algumas áreas com características geográficas e paisagísticas
associadas ao Douro impuseram a inserção do Concelho na Região Norte. Ou seja, o Concelho
de Tarouca situa-se no limite da Região do Douro, sendo o sul do Concelho marcado por
características muito diferentes – cordilheira que divide os vales do Douro e do Paiva –
associadas ao planalto Beirão.
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Segundo a obra “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal
Continental” (Coleção Estudo 10, DGOTDU, 2004), a paisagem concelhia encontra-se inserida
na unidade dos “Pomares de Lamego e Moimenta da Beira”. “Trata-se duma unidade de
paisagem com grande riqueza cromática e textural, que exprime fertilidade, abundância de água,
um uso intensivo e cuidadoso.” O verde domina a paisagem, no entanto, vai sofrendo
alterações ao longo da passagem das várias estações do ano, atingindo o seu expoente
máximo na Primavera. Nesta unidade de paisagem é marcante o contraste entre as Serras e a
parte inferior destas. A que mais se destaca é a Serra de Leomil que atinge o relevo mais alto
do Concelho de 1100m, este maciço caracteriza-se pelas suas “formas não muito vigorosas, e
no geral arredondadas mas sem cortes abruptos”, típicas de relevos graníticos antigos. Esta
Serra diferencia-se pela sua paisagem aberta, árida e desabitada, contudo, com apontamentos
relevantes de “afloramentos rochosos, por grandes extensões de pastagens naturais e matos
rasteiros com grande diversidade florística”. À medida que descemos as Serras é notório o
contraste entre as paisagens mais agrestes das serras e as paisagens mais suaves e
humanizadas das partes inferiores das encostas. No entanto, no caso em que o relevo das
encostas permite, o uso agrícola sobe ao longo destas, as parcelas agrícolas intercalam com as
áreas florestais, onde é frequente encontrar plantações de castanheiros. Por outro lado,
quando as encostas assim não o permitem, consequência do declive vigoroso a sua parte
superior encontra-se ocupada por matas e matos. Neste caso, as partes inferiores das
encostas estão absorvidas por mosaicos agrícolas variados, como é o caso de algumas
pastagens ou cereais que intercalam com parcelas de pomares onde predominam as
macieiras, pereiras, pessegueiros, cerejeiras, entre outras. “As árvores ao longo dos limites das
parcelas são frequentes, tal como ao longo das estradas e caminhos. O sabugueiro surge
frequentemente nesta situação. Esta rede de vegetação arbórea é ainda completada por algumas
galerias ripícolas, de dimensão e composição variadas, ao longo das linhas de água.”

O território concelhio pertence à Bacia Hidrográfica do Douro e está situado a altitudes entre os 400
e os 1100 metros, localiza-se numa zona denominada de Planaltos Centrais por Brum Ferreira, sendo
limitados a Leste pela linha de fraturas de Bragança – Unhais da Serra, que os separa da superfície da
Meseta Ibérica, a Ocidente pelo acidente de Chaves – Penacova e pelo alinhamento da Serra do
Caramulo, Maciço da Gralheira e Serra de Montemuro. A Norte estes planaltos são limitados pelo
Vale do Douro e a Sul pelo Rio Mondego.
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Figura 7 - Tipo de Paisagem Dominante
RIOS, LAGOAS E
ALBUFEIRAS
DOURO VINHATEIRO
(monocultural)

RIBEIRA SUBATLÂNTICA
(regadio dominante)

MONTANHAS DE GRANITO
E XISTO (nível pastoril)

Fonte: Atlas do Ambiente Digital - IA

Em termos de paisagem verifica-se que o Concelho de Tarouca é um território onde o carácter
urbano das suas localidades contrasta com o carácter natural do restante território, onde as
atividades florestais e agrícolas são complementadas por uma significativa área de sistema
montanhoso associada ao Vale do Távora.

Encontram-se presentes dois tipos de paisagem dominante (figura 7), reflexo dos vários factores
biofísicos apresentados, nomeadamente:


Ribeira subatlântica (regadio dominante): caracterizada sobretudo por conter os
aglomerados de maior expressão existentes concelho. Zona de cotas e declives menos
acentuados.



Montanhas de granito e xisto (nível pastoril): onde os declives são mais acentuados,
coincidente com a grande mancha florestal existente no Concelho.
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Figura 8 - Carta Ecológica

Fonte: Atlas do Ambiente Digital - IA

A Carta Ecológica mostra a presença de 3 zonas ecológicas (andares), conforme se verifica na figura
8.

A superfície agrícola do Concelho ronda os 30% e a exploração florestal cerca de 53%. Os sectores
secundário e terciário são aqueles que maior percentagem de população ocupam. A indústria
agroalimentar e a construção civil têm constituído dois importantes pólos geradores de emprego e
de riqueza da região. À produção de vinhos de mesa e espumantes naturais estão associadas duas
importantes unidades, integradas na Região Demarcada de Espumantes e Vinhos de Mesa do Varosa,
responsáveis pelo escoamento e rentabilização de grande parte da produção vinícola da região. A
castanha, que nas áreas mais elevadas do Concelho representa uma importante fonte de
rendimento, quer pela quantidade de produção, quer pela sua qualidade, é responsável pela
integração do Concelho na Região de Denominação de Origem Protegida “Soutos da Lapa”.
Importa ainda fazer referência à existência da Regiefrutas - Cooperativa Agrícola de Interesse
Público Távora-Varosa, unidade de transformação da baga do sabugueiro, com participação de
produtores e dos municípios da Região, assumindo Tarouca o papel de principal impulsionador.

Em franca expansão, encontra-se a indústria turística, a que não serão alheias as belezas naturais e o
notável património histórico, cultural e arquitetónico que atraem inúmeros visitantes que, aos
poucos, têm visto surgir várias infraestruturas de apoio, nomeadamente no sector da restauração e
do alojamento de qualidade, onde se incluem três unidades de turismo de habitação.
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A ocupação urbana concelhia foi determinada, quer por condicionalismos físicos (relevo e linhas de
água), quer pela existência de vias de comunicação, tendo-se desenvolvido ao longo das mesmas.
O cartograma do uso urbano e de infraestruturas e equipamentos reflete um padrão ocupacional
associado à Sede de Concelho e às vias de comunicação, sendo o Concelho mais densamente
ocupado ao longo da EN 226 e a EN 226-3.

Figura 9 - Uso do Solo - Urbano
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3.1.1

USO DO SOLO - AGRÍCOLA

A localização das áreas de uso agrícola tem expressão na envolvente dos aglomerados urbanos, em
locais de topografia menos acentuada e encontram-se associadas à presença de linhas de água e das
principais vias de comunicação. A paisagem agrícola é caracterizada pela presença de culturas
anuais, essencialmente na parte norte do Concelho e por áreas heterogéneas na zona central
concelhia. São também significativas as culturas agroflorestais de culturas anuais e outras resinosas,
bem como a vinha; a castanha, que nas áreas mais elevadas do Concelho representa uma importante
fonte de rendimento. À medida que descemos as Serras é notório o contraste entre as paisagens
mais agrestes das serras e as paisagens mais suaves e humanizadas das partes inferiores das
encostas. No entanto, no caso em que o relevo das encostas permite, o uso agrícola sobe ao longo
destas, as parcelas agrícolas intercalam com as áreas florestais, onde é frequente encontrar
plantações de castanheiros. Por outro lado, quando as encostas, assim, não o permitem
consequência do declive vigoroso a sua parte superior encontra-se ocupada por matas e matos.
Neste caso, as partes inferiores das encostas estão absorvidas por mosaicos agrícolas variados como
é o caso de algumas pastagens ou cereais que intercalam com parcelas de pomares onde
predominam as macieiras, pereiras, pessegueiros, cerejeiras, bagas do sabugueiro, entre outras.
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Figura 10 - Uso do Solo - Agrícola

3.1.2

USO DO SOLO - FLORESTAL

Da análise do cartograma anterior constata-se o predomínio da mancha de uso florestal na
globalidade do Concelho, bem como o padrão locacional das áreas agricultadas, na envolvente dos
aglomerados urbanos e junto às principais vias concelhias.

No espaço florestal predomina o povoamento de pinheiro bravo, que se distribui por todo o
Concelho em pequenas manchas. Encontram-se ainda presentes manchas isoladas de carvalho na
parte Sul, e de outras resinosas na parte Sudoeste do Concelho.
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Figura 11 - Áreas Florestais

Fonte: PROF Douro

Tarouca situa-se precisamente na zona de transição entre as Beiras e o Alto Douro, o que lhe confere
características diversas. Enquanto a parte sul do Concelho, a mais elevada, apresenta invernos
rigorosos com bastante precipitação (muitas das vezes sob a forma de neve), e com verões quentes,
já a zona norte tem o inverno mais ameno, embora o estio também seja quente e seco. O clima e a
orografia do terreno a que se juntam os três principais cursos de água que atravessam o Concelho
influem decisivamente no tipo de cultura predominante e no tipo de povoamento existente. Assim,
temos as freguesias mais a norte com os seus belos olivais, vinhas e pomares de macieiras e pereiras
e com um povoamento relativamente disperso e estruturado ao longo das vias de comunicação. Nas
zonas mais montanhosas a cobertura arbórea dominante é constituída por castanheiros e carvalhos,
sendo visível um tipo de povoamento concentrado. Várias manchas florestais de pinheiro têm
sobrevivido ao flagelo dos incêndios, revestindo ainda extensas áreas nas vertentes dos montes. O
cereal mais abundante é o centeio, embora nos vales mais largos apareça frequentemente o milho a
bordejar os cursos do rio mais caudaloso. A pastorícia e a criação de gado são também práticas
correntes nas partes mais elevadas do Concelho, testemunhadas na quantidade de abrigos de
pastores que são visíveis um pouco por toda a serra. No grande Vale do Varosa o mês de Maio pode
tornar-se uma agradável surpresa para os visitantes, ao depararem com a beleza e o agradável odor
da flor do sabugueiro. Inicialmente plantada para servir de vedação às propriedades, o sabugueiro
tornou-se a principal fonte de receita para muitos agricultores, uma vez que a sua baga tem inúmeras
aplicações, desde a indústria farmacêutica à tinturaria, passando pela medicina tradicional à doçaria.
Anote-se que Tarouca é o Concelho do país com maior produção de baga de sabugueiro.

Câmara Municipal de Tarouca – setembro 2017

23

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Relatório do Plano

3.2_

FATORES DE TRANSFORMAÇÃO DO TERRITÓRIO

O processo de transformação do Território do município de Tarouca resultou da interacção de
múltiplos fatores dos quais assumem especial destaque e importância:
a) A EN 226 e as relações funcionais com Lamego e Trancoso;
b) A influência das dinâmicas regionais, com especial relevo para a criação da Região
Vitivinícola do Varosa;
c) A relação histórico-cultural “propriedade-família”;
d) A aposta na divulgação e promoção da património edificado do concelho;
e) A capacidade produtiva e a aposta em sectores económicos estratégicos a nível regional:
Vinhos e Espumantes, Baga do Sabugueiro, Maçã, Castanha e os Enchidos.

Foram estes fatores, moldados pelo tempo, que se assumiram como os
principais elementos estruturadores do Modelo Territorial

que hoje se

encontra no Concelho.

A IP3/A24 integrou Tarouca no Eixo Aveiro / Viseu / Vila Real, desenvolvendo um eixo bastante
competitivo e atrativo à fixação de atividades mas também de gentes. Neste contexto a rede viária
regional sofreu várias alterações na última década, sendo a construção da IP3/A24 a que mais
diretamente influencia a estruturação e hierarquização da malha viária interna do concelho. Neste
âmbito, mantém toda a pertinência, uma futura ligação viária do concelho a Sul à A 24 no Mezio, que
já esteve protocolada entre o Município e a Administração Central.

Nesta matéria importa realçar a proposta de traçado do IC26 e das variantes aos aglomerados de
Tarouca e Dálvares. A variante nascente da Cidade, de ligação de Dálvares (EN 226) ao limite sul da
mesma foi concluída. Foi também executada a ligação de Eira Queimada, freguesia de Gouviães a Vila
Pouca, freguesia de Salzedas, que veio permitir unir duas freguesias dividas pelo Rio Varosa, bem
como permitir a ligação dos municípios de Lamego e Tarouca, e assim criar um novo corredor
turístico, de elevado valor patrimonial – Ferreirim (Lamego) e as Aldeias Vinhateiras de Ucanha e
Salzedas (Tarouca).
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Esta realidade foi tida em consideração na revisão do PDM, apresentando soluções que promovam
uma reestruturação equilibrada da rede viária.

A atual conjuntura económica e a divisão fundiária da propriedade permitiram e incentivaram os seus
exploradores a fixarem-se. Mas a evolução dos contextos sócio económico e culturais, trouxeram
novas realidades. A relação forte com a terra levou as famílias a quererem fixar os seus filhos,
repartindo as parcelas fundiárias ou expandindo a área urbana sobre o que era agrícola ou florestal.
A procura de melhores rendimentos no sector primário, conduziu a apostas de florestação com
espécies de crescimento rápido e a práticas agrícolas familiares em regime de complementaridade,
ao mesmo tempo que se assistia a um forte e extensivo “consumo de espaço”.

É evidente que se a associação entre terrenos férteis, a preços acessíveis, com abundância de água e
boas acessibilidades, apresenta expectativas de melhores rendimentos agrícolas e florestais, e
aumenta a procura e consequentemente a fixação da população. Tudo isto, representa e constitui
fatores e razões, que resultaram na produção / construção de um Modelo Territorial, que embora
revele um nível de coerência e de equilíbrio com o Sistema Biofísico, começa a mostrar e a evidenciar
algum nível de dispersão.
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4_

MODELO TERRITORIAL E NOVOS CONTEXTOS

Em termos de estrutura urbana, a distribuição dos aglomerados é feita segundo diversos critérios: a
morfologia do território, as linhas de água e as vias de comunicação.

A generalidade dos aglomerados do interior de Portugal tem características rurais, sendo o desenho
das ruas marcadamente orgânico em função dos limites das propriedades. Fruto do abandono
demográfico dos ambientes rurais verificado em Portugal e, em particular, no interior, nas últimas
décadas, o edificado foi sendo também abandonado. Por isso, as suas estruturas edificadas acusam o
descuido continuado. A população que ainda permanece e que garante o uso agrícola da terra, foi
adaptando as construções originais ou construindo de raíz segundo novos padrões de conforto e
exigência. Originalmente, as habitações eram construídas com recurso à pedra, material
relativamente abundante. Não havia uma forma estabelecida para as casas e para os anexos
agrícolas, que podem estar juntos na mesma construção ou separados.

Existiam, sim, técnicas de construção que, aliadas aos materiais utilizados, contribuíam para uma
unidade da paisagem edificada. No presente, essas construções não garantem condições de
habitabilidade e conforto, por esta razão, e pelos custos da requalificação ou exigências “de
modernidade” dos seus proprietários, foram abandonadas. No entanto, constituem um importante
testemunho de dimensões históricas, sociais e culturais que importa estudar e, sobretudo,
necessitam do encontro com uma solução que permita a sua requalificação. O espaço que resulta
entre as construções, ajuda a definir as ruas, também com dimensões que cumpriam as necessidades
no passado, mas que agora têm dificuldade em responder às novas utilizações, como é o exemplo do
automóvel.

Em 2010 a elaboração do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação - RMUE e de Taxas, e
posteriormente em 2016 a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana - ARUs, são instrumentos
que a par do novo quadro legislativo, marcam apostas decisivas nas politicas de incentivo à
Reabilitação Urbana Municipal.

No concelho de Tarouca é possível identificar claramente três níveis de aglomerados que
correspondem basicamente ao conjunto de funções que neles existem: a Sede do concelho, que
nitidamente se destaca dos restantes; as Sedes de freguesia; e os restantes aglomerados urbanos.
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1º Nível – A cidade de Tarouca
Este aglomerado apresenta características notoriamente urbanas. O casario antigo que envolve a
Igreja Matriz, apresenta-se em condições de elevada degradação. A partir dos anos 90, verifica-se a
proliferação da solução multifamiliar nas áreas urbanas de génese recente da sede do concelho e
nomeadamente de Castanheiro do Ouro, gerada pela atracão da estrada nacional, nomeadamente o
seu potencial em termos de dinâmica imobiliária e instalação de atividades comerciais. No contexto
desta prática urbanística, deu-se uma perda de importância da área envolvente à EN226 na UF
Tarouca e Dálvares. Como polo imobiliário de maior dinâmica, surgiram alguns edifícios de cinco
pisos, fruto do quadro legal "Medidas Preventivas" para elaboração do Plano de Urbanização de
Tarouca e Dálvares (MPU) e de compromissos por vezes relacionados com negociações
executivo/munícipes, para articulação/requalificação da malha urbana ou mesmo da estrutura viária ,
importante processo de planeamento e de gestão do território, levado a cabo à data e que coincidiu
com um clima económico favorável, “juros bancários bonificados e atrativos”, e consequentemente
de “construção desenfreada”, que o país ainda viveu nas ultimas décadas. No términus das MPU ,
foi possível “corrigir” alguns aspetos da gestão urbanística, com a aprovação de proposta de PU
pelo município e CCDR-N, fenómeno este, que na generalidade aconteceu em municípios que não
dispunham de PMOPT`S adequados. Esta tipologia não respeitava, contudo, as características morfotipológicas existentes, e não raramente, os alinhamentos das construções existentes. Esta situação
resultou numa desordem da leitura do espaço urbano, assim como numa debilitação da componente
estética de todo o agregado urbano. O alargamento do aglomerado urbano, tem sido feito ao longo
das vias o que tem a vantagem de facilitar a utilização destas para a infraestruturação do território
(ao longo das vias o edificado está mais próximo das redes de infraestruturas), mas por outro lado,
põe em causa a eficiência das próprias vias devido a congestionamentos e multiplicação de
cruzamentos e entradas particulares. Neste aglomerado existe a maior oferta ao nível de
equipamentos públicos, comércio e serviços.

2º Nível – As sedes de freguesia
É nestes aglomerados que mais se verifica algum desordenamento, uma adaptação do edificado
original com intervenções menos conseguidas, para garantir as condições mínimas de habitabilidade
e que se desviam do padrão e da traça arquitetónica original e local. Teria sido necessário que o nível
de planeamento, controle urbanístico, bem como de todos os intervenientes no processo
construtivo tivesse sido mais exigente. Na generalidade dos casos visitados durante o levantamento
de campo, verificou-se a existência de um espaço público (normalmente um largo) de reduzidas
dimensões, mas que se apresenta bem cuidado, resultante de intervenções recentes.
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3º Nível - Restantes aglomerados concelhios
Estes aglomerados caracterizam-se, por um lado, pela unidade estética do edificado, devido, como
se referiu, à utilização comum de técnicas construtivas e pelos materiais empregues, mas, por outro,
pelo reduzido número de habitantes e, por conseguinte, é também onde se verifica um maior
abandono e uma inconformidade com padrões mínimos de habitabilidade. Em alguns destes
aglomerados, não existe comércio e no caso do lugar de Couto, nem sequer a vulgar taberna ou café.

Encarar o Concelho como um espaço global, cujas partes, independentemente dos estádios de
desenvolvimento em que se encontrem, contribuem para um equilíbrio comum é uma postura
defendida e levada a cabo pelos órgãos de poder municipal. Como tal a hierarquia urbana é assumida
como um diagnóstico de diferenças que podem gerar complementaridades e mais valias de
desenvolvimento.

4.1_

A ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAROUCA

Tal como as acessibilidades, a diversidade funcional é um factor preponderante de atração e fixação
da população, isto é, o grau de independência de um determinado local em termos de comércio e
equipamentos pode ditar o crescimento ou estagnação populacional e do parque habitacional. Ao
fazer esta afirmação não se pode negligenciar a importância do emprego na escolha do local de
residência.

Procura-se produzir um esquema de funções diferençadas, simplificando a rede funcional concelhia,
assinalando os espaços urbanos mais significativos – sedes de freguesia e os locais onde a
concentração de atividades diferenciadas assumem dimensões consideráveis à escala do Concelho.

Destacam-se as seguintes reflexões:


A Sede de Concelho, Tarouca, em conjunto com a aglomerado de Dálvares/Castanheiro do
Ouro assumem um papel determinante na rede urbana concelhia, quer pela oferta de
serviços e equipamentos de utilização coletiva, quer pela diversidade de oferta do parque
habitacional e, ainda, pela oferta de emprego que aqui regista os números mais elevados do
Concelho (indústria, comércio e serviços). A área envolvente à EN226 na UF de Tarouca e
Dálvares perdeu a atratividade imobiliária de outrora, sendo visível espaços comerciais e de
serviços desocupados e apartamentos para venda/aluguer.
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A passagem pelo território permite identificar uma estrutura de aglomerados que se destaca
pela dimensão e pela dinâmica funcional, real e expetante – o tecido urbano mais recente é
representativo comparativamente com o antigo, as funções não residenciais ganham algum
peso nas zonas mais centrais e de passagem. Neste patamar da hierarquia urbana
encontram-se as freguesias/aglomerados atravessadas pelos principais eixos viários
concelhios e com património mais dinâmico e relevante, nomeadamente Dálvares, Mondim
da Beira, S. João de Tarouca, Granja Nova, Várzea da Serra, Ucanha e Salzedas.



Num terceiro nível encontram-se os restantes espaços de ocupação humana. Aglomerados
de pequena dimensão, predominantemente monofuncionais, onde os espaços construídos
mais antigos são os mais representativos do tecido urbano.



Em termos de espaços de localização industrial identifica-se alguma dispersão de atividades
característica do Concelho, sendo de referir a Área de Acolhimento Empresarial Local como
exemplo de organização e ordenamento deste tipo de função. A localização deste espaço
deve ser devidamente articulada com os novos canais de mobilidade, com alternativas de
ligação aos eixos de mobilidade regional, como se perspetiva venha a ser o caso do IC26.



Em termos de ordenamento do espaço concelhio, o eixo da EN226 aparece como espaço de
destaque para localização de atividades económicas, isto pela sua não interferência com o
funcionamento da rede urbana, pelo seu papel de ligação interconcelhia.

A estrutura urbana resulta também do regime de propriedade. No caso do município de Tarouca, a
ocupação do território foi muito condicionada pelas condições naturais - linhas de água e espaços
topograficamente acidentados - tendo sido concentrada a ocupação humana no espaço sobrante.
Sendo a envolvente dos aglomerados o espaço com as características topográficas referidas, a
alternativa de ocupação à face da via tem marcado todo o território, assumindo-se como modelo de
ocupação das últimas décadas. A procura de espaços que, no interior dos aglomerados, foram sendo
esquecidos e que, mediante acordo de proprietários ou através da intervenção municipal, possam
ser palco de intervenções conjuntas, é um desafio para o município e uma tentativa de desvinculo ao
crescimento da estrutura contínua linear cujo único elemento de suporte é o arruamento existente.
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4.2_

AS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

A estrutura agrícola no Concelho de Tarouca é ainda muito fragmentada, baseada no minifúndio
(cada unidade tem em média cerca de 2 ha, sendo esta área ainda repartida em blocos menores),
existindo um elevado número de explorações. Apesar das cooperativas agrícolas instaladas verificase que não existe uma tradição de cooperação entre produtores, ficando os esforços pulverizados
pelo grande número de explorações existentes, sendo as mais-valias daí resultantes, na
generalidade, inferiores à escala do esforço efetuado. Torna-se, por isso, necessário induzir a
cooperação entre produtores em torno de objetivos comuns. As cooperativas existentes, assim
como algumas unidades de grande envergadura, como as Caves da Murganheira para o caso
específico dos vinhos (uma sociedade comercial que vem sendo dinamizada por capitais exteriores
ao Concelho, mas que tem no capital humano e produtivo local a sua base de sustentação) e a
Regiefrutas, no caso específico para a baga de sabugueiro como também para outros produtos
frutícolas, podem ter um papel muito importante na organização da estrutura produtiva agrícola do
Concelho. Este apoio pode ser materializado na disponibilização de apoio técnico-científico à
produção (que aliem os saberes ancestrais ao saber científico); apoio à transformação e
comercialização; assim como, apoio à exploração de novos segmentos como, por exemplo, a
agricultura biológica que na região Norte apresenta índices muito positivos de desenvolvimento.
Uma outra medida a propor terá um carácter pedagógico e torna-se interessante por contribuir para
a dinamização da componente turística do Concelho: a criação, no âmbito do cenário de cooperação,
de uma estrutura que seja capaz de aproximar as populações urbanas das práticas rurais,
nomeadamente num segmento mais infantil que poderá permitir, neste caso, o desenvolvimento da
sensibilidade para as práticas agrícolas, para as questões ambientais e para os saberes tradicionais a
partir do envolvimento de população sénior – as Escolas da Terra.

A criação da Zona Vitivinícola do Varosa em 1989, juntamente com os concelhos de Lamego e
Armamar, pode também ajudar a dinamizar o fortalecimento das relações intermunicipais com a
abertura de uma estratégia mais alargada para os vinhos da região. Os trabalhos da Comissão
Vitivinícola Regional, assim como os seus objetivos de trabalho não são ainda conhecidos pela equipa
que elabora a revisão do PDM de Tarouca, sendo fundamental agendar encontros de trabalho com
aquela entidade para que se conheça o que tem sido desenvolvido, tomar conhecimento de
possíveis estudos que possam ter sido elaborados e integrar na discussão do novo PDM as
estratégias de implicação territorial que aquele agente considere pertinentes.

Câmara Municipal de Tarouca – setembro 2017

30

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Relatório do Plano

A Regiefrutas – Cooperativa Agrícola do Távora/Varosa, inaugurada em Janeiro de 2010, é uma
unidade de transformação e armazenagem de baga de sabugueiro (e de outros produtos frutícolas),
a qual permite aos produtores refrigerarem e congelarem a baga de sabugueiro para que depois
possa ser exportada fresca em vez de seca, como era feito anteriormente.

4.3_

AS PRÁTICAS FLORESTAIS

No concelho de Tarouca constata-se o predomínio da mancha de uso florestal na globalidade do
Concelho, bem como o padrão locacional das áreas agricultadas, na envolvente dos aglomerados
urbanos e junto às principais vias concelhias.

No espaço florestal predomina o povoamento de pinheiro bravo, que se distribui por todo o
Concelho em pequenas manchas. Encontram-se ainda presentes manchas isoladas de carvalho na
parte Sul, e de outras resinosas na parte Sudoeste do Concelho.

4.4_

O TURISMO

O Turismo é uma atividade emergente no território de Tarouca. O território concelhio apresenta um
elevado conjunto de elementos naturais e patrimoniais que determinam um potencial turístico que
importa valorizar, criando condições para a fruição dos seus espaços. O produto turístico que
Tarouca oferece está associado ao turismo de natureza e a imagem de marca do património turístico
do Concelho associa-se à água com as praias fluviais, cascatas e planos de água e ao verde
exuberante e constante na paisagem que vai alternando ao longo do ano.

O Concelho de Tarouca assume características muito particulares por se encontrar numa área de
transição entre o Douro, a Norte do Concelho, e a Beira Alta, a Sul do mesmo. Facto este que faz com
que o território em análise apresente características bastante distintas, mas que resulta em situações
geográficas e paisagísticas com grandes potencialidades turísticas. As condições geográficas e
climáticas que o território concelhio detém, bem como o elevado valor paisagístico das áreas que o
envolvem, aliado ao quadro de acessibilidades rodoviárias que servem o Concelho que beneficia da
proximidade relativa de alguns importantes centros urbanos, como Vila Real, Régua, Lamego Viseu e
Aveiro, através dos eixos de ligação como o IP2 (Bragança – Faro – ainda em construção), IP3 (Vila
Verde da Raia a Figueira da Foz), IP5/A25 (Aveiro – Vilar Formoso) e traçado do futuro IC26
(Amarante - Régua), traduzem-se num forte potencial para o desenvolvimento da atividade turística.
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4.5_

A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS

A indústria localizar-se-á, essencialmente, na Área de Acolhimento Empresarial Local, junto à variante
Este/EN226 na sede do concelho. Atualmente a atividade industrial localiza-se ao longo dos eixos
viários principais e com forte capacidade atrativa e visibilidade para a instalação de atividades
económicas: EN 226 e EN 226-3. A execução recente da A 24 e do nó em Lamego constitui um novo
fator de atração para a instalação de atividades económicas no território municipal.

As atividades de comércio e serviços localizam-se essencialmente nos centros e nas centralidades.
Tarouca e Dálvares assumem-se e constituem o principal centro e centralidade do município e
registam a maior concentração de funções comerciais e de serviços. No entanto, sedes de freguesia
apresentam, também, à sua escala, áreas de localização e desenvolvimento deste tipo de funções.

4.6_

A IDENTIDADE, A IMAGEM, A CULTURA E O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

O envolvimento da Comunidade constitui um desafio cada vez mais premente das organizações
modernas. A implementação de metodologia do tipo da Agenda 21 Local e o espaço que as
modernas tecnologias de Informação e Comunicação permitem para motivar o envolvimento da
Comunidade nos processos de gestão, é imenso.
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5_

MODELO ESTRATÉGICO E CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO

Tarouca é um concelho de múltiplas oportunidades, com realidades urbanas contrastantes que se
complementam mas que podem incorrer no risco de fragmentação socio-territorial. A revisão do
PDM terá que esboçar um modelo estratégico de desenvolvimento do concelho como sustentação
do modelo territorial a implementar.
Sendo ainda prematuro a consolidação de um Quadro Estratégico coerente, o conhecimento das
dinâmicas e do território concelhio permite sistematizar um conjunto de ideias de desenvolvimento
ou simplesmente de oportunidades, e com elas procurar esboçar um documento base para a
discussão que necessariamente a revisão do PDM irá proporcionar. Durante a revisão do PDM e tal
como a concretização do plano físico, a ideia é ir progressivamente discutindo e desenvolvendo este
Modelo para que no final do processo de revisão seja possível afirmar um Modelo Estratégico de
Desenvolvimento perfeitamente discutido, criticado e assumido.
O ponto de partida é bastante simples e considera uma verdade quase universalizada para os
processos de desenvolvimento. Considera-se como objetivo central a promoção de um processo de
crescimento/desenvolvimento sustentável em todas as vertentes, e que pode em linguagem mais
simples traduzir-se no seguinte:
OBJETIVO CENTRAL
Criar um território estruturado, atractivo, agradável e socialmente justo, que sustente o
fortalecimento e afirmação da base económica local num equilíbrio perfeito com o meio, a
cultura e a identidade locais.

Este objetivo central incide na preocupação de orientar o processo de desenvolvimento municipal
considerando a vertente territorial, económica e social que estarão sempre articuladas e integradas e
que se manifestarão sempre respeitadoras umas das outras:
a) O Território, que por um lado, se deseja atrativo de novas gentes e acima de tudo de novos
investimentos capazes de gerar emprego qualificado e de produzir efeitos multiplicadores na
base económica local e, por outro, exige uma atitude de preservação, proteção ou talvez mesmo
de compreensão pelos seus valores naturais e ambientais;
b) As atividades que em respeito pelas características naturais do território, pelo quadro de recurso
e de potencialidades e pelas formas culturais e identitárias da população, podem e devem ser
instaladas e desenvolvidas numa perspetiva clara de afirmação de atividades inovadoras,
diferenciadas e afirmativas das potencialidades locais;
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c)

A população, cujos valores histórico, culturais e de identidade devem acima de tudo ser
preservados e afirmados numa perspetiva de proporcionar a todos níveis de qualidade de vida
agradáveis e modelos urbanos nos quais a sua população se reveja.

A leitura do cenário atual e os objetivos traçados para o desenvolvimento sustentado destas
vertentes determina três eixos estratégicos de base:

VERTENTES CHAVE DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO PARA O CONCELHO DE TAROUCA
Território

Sustentabilidade
População

Atividades

MODELO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO

COMPETITIVIDADE
EIXO 1
VALORIZAR A DIMENSÃO SUPRA-MUNICIPAL
DE TAROUCA

PROGRAMA 1
Apostar em Sectores económicos estratégicos a nível regional:
vinho, maçã, castanha, enchidos, a baga e a flor do sabugueiro
PROGRAMA 2
Coordenar as acções de promoção e desenvolvimento do turismo
regional – Turismo e Património
PROGRAMA 3
Reforçar a mobilidade interna e externa como factor de
integração regional

PROGRAMA 4
Reabilitar as zonas urbanas antigas dos principais aglomerados

COESÃO
EIXO 2
ESTRUTURAR E QUALIFICAR ESPAÇOS
CONSTRUÍDOS – PATRIMÓNIO, URBANIDADES E
EQUIPAMENTOS

SUSTENTABILIDADE
EIXO 3
NOVOS USOS DO ESPAÇO NATURAL

PROGRAMA 5
Estruturar as novas áreas urbanas
PROGRAMA 6
Criar e estruturar uma rede qualificada de espaços de encontro e
socialização, reforçando a coesão social e territorial

PROGRAMA 7
Assegurar o equilíbrio entre as potencialidades naturais e a
actividade humana
PROGRAMA 8
Gerir a procura do território como espaço de lazer e recreio
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EIXO 1
COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
VALORIZAR A DIMENSÃO SUPRA-MUNICIPAL DE TAROUCA
PROGRAMA 1

SUB-OBJETIVOS

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES

 Apostar na produção de produtos de excelência e criar uma Imagem de Marca
concelhia/regional
 Procurar parcerias com universidades e industriais de forma a optimizar os recursos
agroflorestais
 Promoção nacional e internacional de rotas temáticas –
tirar partido da proximidade do Douro;

 Cluster dos Vinhos e
Espumantes
(Murganheira e Varosa)

 Tirar partido da integração na "Região Demarcada de
Espumantes e Vinhos de Mesa do Varosa";
 Elaborar Cadastro da propriedade agrícola vitivinícola;

Apostar em Sectores
económicos estratégicos a nível

 Desenvolver e Inovar no Cluster -Parcerias e redes de
produtos: Enólogos, Laboratórios, Design (garrafas,
rolhas, embalagens);

regional:
Vinho, baga de sabugueiro,
maçã, castanha, enchidos

 Tirar partido da integração no projeto das aldeias
vinhateiras do Douro, com o objetivo de recuperar
várias aldeias do Douro Vinhateiro, através da
revitalização socioeconómica, da fixação da população,
da reabilitação dos espaços públicos, do fomento da
cultura popular, e do reforço da promoção turística do
Douro, nomeadamente nas aldeias de Ucanha
e Salzedas;

 Baga de Sabugueiro
(uma das maiores fontes
de receita do
agricultores e de maior
exportação)

 Divulgar Fundos de Apoio e de Incentivo a práticas
agrícolas sustentáveis – medidas agroambientais;
 Apoio ao sector da comercialização e sua
industrialização;
 Certificação dos produtores e produtos;
 Cadastro da propriedade agrícola;

 Maçã e Castanha

 Promoção nacional e internacional de rotas temáticas –
tirar partido da integração na região "Soutos da Lapa" D.O.P, abrangida pela Denominação de Origem
Protegida Soutos da Lapa ;
 Divulgar Fundos de Apoio e de Incentivo a práticas
agrícolas sustentáveis – medidas agroambientais;

 Enchidos

 Incentivo e fiscalização ao cumprimento de normas de
qualidade para a excelência da industria agroalimentar
local(poluição, certificação, …);
 Certificação de Produtos de Qualidade.
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PROGRAMA 2

SUB-OBJETIVOS





Criação de associações
de municípios de Cister a
nível nacional/europeu
Integrar uma Rede de
aldeias vinhateiras –
património sociocultural
e arquitectónico local

 Valorizar todo o vasto património ligado à ordem de
Cister, articulando-se com municípios nacionais e
europeus.
 Reforçar os Programas de recuperação do património
edificado e espaços públicos – criação de Gabinetes
Técnicos locais e gabinetes de apoio à reabilitação
urbana ARUs.
 Articulação com a Região de Turismo
 Criação de campanhas promocionais – imagem e
marketing concelhios
 Criação de roteiros e circuitos regionais (CIM da região
Dão-Lafões - Comunidade Intermunicipal de Dão
Lafões de que fazem parte 14 municípios);

Coordenar as ações de
promoção e desenvolvimento

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES



do turismo regional:
turismo e património

Apostar no sector do
turismo cultural e
turismo natureza

 Coordenação do funcionamento de equipamentos
âncora;
 Protocolos com entidades competentes para
recuperação e manutenção dos elementos notáveis do
concelho – DRC Norte
 Protocolos entre a Administração e privados de
incentivo à criação de unidades hoteleiras no Concelho



PROGRAMA 3

SUB-OBJETIVOS



Reforçar a mobilidade interna e
externa como factor de

Estruturar e coordenar
de forma continuada a
oferta cultural no
concelho



Assegurar canais
eficientes de mobilidade
com o exterior :
Sede do Concelho com a
A 24
IC 26

integração regional


Garantir uma rede
distribuidora local

 Negociação e apoio aos particulares para manutenção
do património arquitetónico privado – divulgação e
apoio à candidatura a programas de financiamento
para Incentivar programas de apoio ao turismo –
Alojamento e Restauração.
 Criação um conselho cultural que garanta a existência
e monitorize o programa cultural concelhio – poder
local, associações locais e população voluntária

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES
 Ligação direta da Sede do Concelho(Cidade de
Tarouca) ao IP3/A24
 Conclusão do Projeto e execução do IC26 – Lamego
/Trancoso/IP5;
 Assegurar nós viários de restabelecimento adequados
e compatíveis com a rede local;
 Melhoria e Manutenção da rede local de ligação entre
as sedes de freguesia – estudos para eventual
adequação de traçados e perfis;
 Execução de variantes aos aglomerados principais de
forma a separar o tráfego de passagem do tráfego
interno.
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EIXO 2
COESÃO TERRITORIAL
ESTRUTURAR E QUALIFICAR ESPAÇOS CONSTRUÍDOS – PATRIMÓNIO, URBANIDADES E
EQUIPAMENTOS
PROGRAMA 4

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES
 Promover a elaboração de estudos e projectos urbanísticos com vista à calendarização
das ações de reabilitação – São João de Tarouca, Ucanha e Salzedas - DRC Norte;
 Protocolos com entidades competentes para o desenvolvimento de cursos de
formação na arte de reabilitar – técnicas construtivas tradicionais, aplicação de
materiais, estética. Implementação dos projetos da DRC Norte, já divulgados em Diário
da Republica para S. João de Tarouca.
 Parcerias entre sector público e privado na execução dos projetos – apoio e divulgação

Revitalizar e Reabilitar
as zonas urbanas antigas dos
principais aglomerados

de financiamentos possíveis;
 Especialização funcional das pequenas centralidades – complementaridades;
 Agenda de eventos rotativa exacerbando o papel especifico de cada um dos centros
antigos do concelho;
 Apoio ao comércio tradicional – Urbcom;
 Criar um prémio anual para a melhor intervenção de reabilitação;
 Criar concursos de ideias para jovens profissionais “Trazer vida aos centros antigos” –
projetos de espaços público, reabilitação de edifícios, etc;

PROGRAMA 5

Estruturar as expansões
urbanas

PROGRAMA 6

SUB-OBJETIVOS



Assegurar níveis adequados de
serviço de infraestruturas



Oferecer novos modelos
urbanos de média e baixa
densidade

SUB-OBJETIVOS

encontro e socialização

 Estudar o impacto da criação de novos
empreendimentos sobre a capacidade de
fornecimento de água e tratamento de
esgotos;
 Elaborar um plano de ação para as
infraestruturas. Delinear novos programas
urbanos (tipologias e formas urbanas).

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES
 Tratar e equipar/mobilar os espaços públicos
existentes – passeios, jardins, largos;

Criar e estruturar uma rede
qualificada de espaços de

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES



Promover o espírito de
identidade e respeito pelo
local de residência;

 Remover barreiras arquitectónicas quer dos
edifícios quer dos espaços públicos de
circulação – passeios, passadeiras, escadas,
etc.….
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 Intervir nas zonas urbanas degradadas do
concelho – apoio à intervenção para reabilitar
e dotar de condições de salubridade e
habitabilidade – Programas de financiamento.


Reforçar a coesão social

 Programar necessidades de equipamentos
sociais, de saúde, de ensino, etc.
 Divulgar e apoiar a implementação do projecto
Rede Social;



Valorizar elementos naturais
no interior e na envolvente
dos aglomerados – espaços de
ligação ao território rústico.

 Sensibilizar para a valorização dos valores
identitários relacionados com menores cargas
construtivas – a vizinhança, a leitura fluida dos
espaços construídos e não construídos – evitar
a adulteração da identidade local;
 Regulamentar e negociar para a concretização
e manutenção dos espaços permeáveis no
interior dos aglomerados – jardins, caminhos
rurais, etc.
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EIXO 3
SUSTENTABILIDADE
NOVOS USOS DO ESPAÇO NATURAL
PROGRAMA 7

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES
 Concretização do projeto âncora - Parque Ribeirinho de Tarouca – exemplo de
intervenção no espaço natural com vista a torná-lo passível de usufruto controlado bem
como polo de afirmação e atração da cidade.
 Potencializar a Serra de Stª Helena, o seu Santuário , e todos os recursos nomeadamente
do ponto de vista Hoteleiro.

Assegurar o equilíbrio entre as
potencialidades naturais e a
actividade humana

 Acompanhar a elaboração e execução das medidas de combate a incêndios e plano de
reflorestação.
 Divulgar Fundos de Apoio e Incentivo a práticas agrícolas sustentáveis – medidas
agroambientais;
 Política de florestação e cultivo de espécies autóctones; Definir linhas orientadoras de
melhores práticas agrícolas nomeadamente indicando o tipo de cultura preferencial em
áreas adequadas;
 Programa de educação ambiental – divulgação do património natural local, incrementar o
sentido de posse e responsabilidade para com o património natural concelhio.

PROGRAMA 8

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E ACÇÕES
 Estabelecer parcerias com agentes privados com interesses económicos no concelho –
Protocolos de qualidade e gestão de áreas de interesse- e aposta no turismo da natureza
e aventura;

Gerir a procura do território
como espaço de lazer e recreio

 Monitorização da qualidade dos espaços naturais do concelho em especial linhas de
água, vale e serra de Sta. Helena;
 Criação de roteiros temáticos para a utilização regrada do meio natural concelhio –
percursos radicais, percursos pedestres, percursos de contemplação da natureza,
percursos da água, percursos culturais, … - divulgação em meios de comunicação social,
regiões de Turismo.
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6_

MODELO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO PDM DE TAROUCA

6.1_

O CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

O ganho populacional registado na União de Freguesias de Tarouca e Dálvares significa que a sede
do concelho surge reforçada relativamente à altura de elaboração do PDM de 1993. Esse reforço foi
em parte conseguido pela crescente oferta de serviços aí centralizados, assim como de
estabelecimentos comerciais. Tarouca é o polo comercial do concelho, embora neste caso e ao
contrário dos serviços (relacionados com a educação, saúde, município, segurança social, justiça,
etc.) as populações não sejam obrigadas a dirigirem-se à sede de concelho. Por exemplo, nas
freguesias mais a Norte é comum as populações dirigirem-se a Lamego devido à proximidade e à
maior oferta aí existente. O PDM de 1993 apontava já como necessidade, o reforço da sede de
concelho. Esse esforço está a ser conseguido.

A localização do terciário, como tradicionalmente ocorre em Portugal, desenvolveu-se ao longo das
vias rodoviárias: no troço da estrada nacional 226 praticamente até ao cruzamento de Ucanha e S.
João de Tarouca, na freguesia de Dálvares; e no troço da 226-3, de ligação até ao centro de Tarouca.
O grau de diversificação do comércio é aceitável para a dimensão do aglomerado e do concelho. A
exceção será para a oferta de serviços hoteleiros que é insuficiente, estando muito abaixo do que se
poderia esperar dado o potencial existente para este sector e dada a proximidade da região do
Douro.

No respeitante à indústria transformadora, o seu papel na economia do concelho é relativamente
reduzido em termos de número mas não de dimensão. O papel de algumas unidades é significativo e
não é possível negligenciar, quer em termos de ocupação da população ativa; quer em termos da
potenciação da cadeia de valor dos produtos originários no concelho. Estas unidades industriais
dedicam-se na maioria à transformação de produtos alimentares com destaque para os enchidos que
são característicos da região. Existe, contudo, alguma dificuldade na comercialização destes
produtos que se traduz numa perda de projeção das marcas do concelho. Regista-se uma pequena
concentração deste tipo de unidades ao longo da EN226, na freguesia de Mondim da Beira, entre o
cruzamento Ucanha/S.J. de Tarouca e S.J. de Tarouca.

A construção é uma atividade com alguma importância, com um número significativo de serralharias
e unidades de trabalho de madeira que se relacionam com o sector da construção.
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Recorrendo ao relatório da Estrutura Produtiva do Concelho, do PDM de 1993, verificamos que o
Valor Acrescentado da indústria de alimentação tinha sido de 81,9% em 1986. A partir de dados
fornecidos pelo INE, das 606 empresas sediadas no concelho, 19 pertenciam à indústria
transformadora e essas empresas empregavam 301 das 1.286 pessoas empregues em todas as
empresas sediadas.
No que diz respeito à atividade primária, a grande transformação ocorrida nos últimos dez anos,
está associada ao decréscimo registado na criação de aves e de suínos, quer em termos de número
de explorações, quer em termos de efetivo animal. Em Vila Chã da Beira, existe uma reserva
cinegética privada, especializada na criação de perdizes, antevendo-se a criação de outras reservas. A
pecuária continua a ser uma atividade em declínio devido essencialmente ao desaparecimento de
pastores, atividade esta que era de enorme importância para o equilíbrio dos solos.
Os principais usos do solo agrícola ao nível do concelho são, em termos de número de explorações,
as hortas familiares, mantidas como atividade secundária; e em termos de área é a Vinha, a Maçã e a
Baga de Sabugueiro que ocupa um claro lugar de destaque, principalmente no Vale do Varosa e
Barosela. Em Vila Chã da Beira, Várzea da Serra e Vila Chã do Monte, freguesia de S. João de Tarouca
é a fruticultura para produção de frutos secos, pela integração na região "Soutos da Lapa" - D.O.P,
que ocupa maior área agrícola em termos de rentabilidade económica. Neste contexto, através do
recurso a fundos do Quadro Comunitário de Apoio, tem tendo havido um aumento significativo na
produção da Castanha e da produção de Cogumelos em ambiente de Estufa.
De resto, a atividade agrícola continua com graves problemas. A avançada idade do produtor
agrícola (65 ou mais anos de idade), o baixo nível de escolaridade (em cada 100 produtores, apenas
1,6 tem instrução superior), aliados às dimensões reduzidas e fragmentação da propriedade agrícola
são entraves ao desenvolvimento da atividade e motivos da fraca produtividade que se regista.
Todo este cenário é uma forte ameaça para os objetivos de desenvolvimento do concelho e que é
necessário contornar com urgência, criando novas oportunidades e fixando quadros médios e
superiores.
A floresta embora com importância residual para a economia do concelho cobre uma parte
significativa da sua área. Existe um risco elevado de incêndio em algumas zonas do concelho.
Durante a vigência do PDM, foram registados anos com consumos de vários hectares de floresta na
sequência da ocorrência de incêndios florestais. É portanto, importante pensar num plano de gestão
e ação para a floresta no concelho, em concertação com os municípios vizinhos, com as unidades de
combate e com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
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Ainda de referir que muito tem sido feito para promover o aproveitamento do potencial turístico da
região: a cultura do Vinho e da Vinha, Maçã e Baga de Sabugueiro; a paisagem de montanha; o
património cultural construído; o artesanato; e a gastronomia.

Já no PDM de 1995 era apontado o défice de estruturas de apoio à hotelaria que impediam a fixação
no concelho, ao mesmo tempo que encaminham o capital para outros concelhos ou regiões vizinhas.
Tarouca não poderá continuar a ser um concelho de passagem onde o seu património natural é
aproveitado a favor de polos mais bem equipados e com melhores infraestruturas turísticas. É
necessário continuar a promover atividades que despertem e mantenham a unidade e o interesse
dos habitantes, que os fixem mais tempo e sobretudo, possam ser motivo de recomendação.

Em síntese é fundamental que o concelho se integre e inter-relacione com as diversas redes que
funcionam à sua volta. O concelho tem um capital humano rico, mas que se encontra vulnerável. O
desenvolvimento económico, passa a ser também social. A estrutura natural existente no concelho,
introduzindo uma componente de sustentabilidade ambiental. A reunião de todos estes vetores se
bem conseguidos, resultará num Desenvolvimento Sustentável para o concelho.

6.2_

OS PROBLEMAS E AS POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO

O Plano Diretor Municipal em vigor refere alguns problemas, potencialmente condicionadores, e
algumas vantagens, potencialmente impulsionadoras, do processo de desenvolvimento do
Concelho.

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

• Território marcadamente rural
• Fragmentação e dispersão urbana
• Fragmentação da atividade industrial
• Fragilidade da iniciativa empresarial
• Defesa do ambiente e preservação da

• Vocação Florestal e Agrícola
• Identidade Histórica e Cultural
• Atratividade Natural e Paisagística
• Atratividade Turística
• Especificidade produtiva (Produção

qualidade dos espaços naturais

Vitivinícola "Região Demarcada do Douro",
Baga do Sabugueiro e Castanha.
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Esta visão sintetizada dos principais problemas e obstáculos ao processo de desenvolvimento do
Concelho mantém-se, ainda hoje, bastante atual. Provavelmente, por ser mais causa que
consequência. Na verdade os problemas apontados refletem uma certa incapacidade de gerar
dinâmicas e em assumir claro posicionamento estratégico do Concelho quando está em causa o
Modelo Territorial. As Potencialidade referidas, representam também, realidades hoje mais
fortemente afirmadas, exceção feita à vocação agrícola do concelho, que fruto das estratégias de
desenvolvimento regionais e nacionais, são mais encaradas num cenário de crise e de sobrevivência,
que propriamente num cenário de expansão e de geração de novas dinâmicas.

6.3_

O CONTEXTO DE PARTIDA

A adaptação aos novos contextos regionais de desenvolvimento é crucial para a definição do modelo
de desenvolvimento e consequentemente para a construção do novo modelo de ordenamento do
território para o município de Tarouca. São muitos os novos fatores que permitem pensar e
posicionar o Concelho face aos novos desafios estratégicos de desenvolvimento. Referem-se os
principais:
• A proximidade ao traçado recente da A 24 e do nó em Lamego constitui um novo fator de atração
para a instalação de atividades económicas e a integração de dinâmicas de desenvolvimento de
cidades mais próximas como Lamego, Viseu e Vila Real.
• O quadro de Recursos Naturais e todo o Sistema Biofísico. A criação de uma dinâmica emergente
de fruição do espaço natural associado ao Rio Varosa, que nasce a sudoeste de Várzea da Serra,
atravessando todo o Concelho e vai desaguar no Rio Douro, perto da Régua, passando pelas
freguesias de Várzea da Serra, Mondim da Beira e Ucanha e aos grandes corredores ecológicos pode
ser uma aposta regional com fortes impactes em Tarouca. Aliada às características orográficas do
concelho este curso de água tem sido utilizado para a prática de alguns desportos aventura e
existem também algumas piscinas fluviais. Ao nível concelhio destacam-se, também, a Ribeira de
Tarouca e a Ribeira de Salzedas.
• Nesse sentido, as recentes orientações estratégicas como o PENT e as dinâmicas emergentes na
região e em especial nos concelhos vizinhos, podem fazer despoletar em Tarouca significativas
dinâmicas no sector do Turismo. O Turismo de forte componente ambiental e cultural, associado às
tradições, cultura, património e gastronomia pode e deve ser complementado com outras formas de
investimento, associados a elevados padrões de qualidade ambiental e paisagística.
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• A integração na Região NUT II Norte, e as suas potencialidades, foram consideradas fundamentais
nas atuações relativamente aos eixos "Touring, Turismo de Natureza" e "Saúde e Bem-Estar,
Gastronomia e Vinhos".

• A evolução do nível de preocupação e exigência nos domínios ambientais, nomeadamente no que
se refere ao discurso sobre a sustentabilidade (ver Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável – ENDS) e a articulação com as preocupações evidenciadas na Agenda de Lisboa,
sugerem uma redobrada atenção para as estruturas urbanas e para o território envolvendo os
quatro pilares do desenvolvimento sustentável:
- O desenvolvimento Económico, considerando o crescimento e o emprego
- A Coesão Social
- A Proteção Ambiental
- A Governância e a participação e envolvimento Cívico da Comunidade

• Identidade e Autoestima. Garantir um elevado nível de equipamentos e serviços às populações
numa perspetiva territorialmente equilibrada. Revitalizar as tradições históricas e culturais do
concelho como fator dinamizador da vida socioeconómica local e promotor de uma atividade
turística baseada no rio, nas suas paisagens ribeirinhas, na baga do sabugueiro, na gastronomia e nas
tradições populares e nas reconhecidas potencialidades no domínio do setor vitivinicola. Valorização
do município de Tarouca a nível regional, associada às suas tradições históricas e culturais,
especialmente através da reabilitação e conservação do seu património e do edificado dos núcleos
de reconhecido valor arquitetónico e cultural;

No entanto, Tarouca enfrenta ainda grandes desafios. Um primeiro virado para si mesmo e que exige
um esforço na infraestruturação básica, nomeadamente ao nível dos sistemas de tratamento de
águas residuais, compatível com a estruturação urbana existente. Um outro, mais abrangente, e de
carácter de posicionamento competitivo do concelho no contexto regional, que é a aposta no
modelo de desenvolvimento sustentável e competitivo do território, promovendo uma forte aposta
no seu desenvolvimento económico, que contribui definitivamente para uma afirmação mais
estruturada e mais competitiva no território da região do Douro.
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6.4_

OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES

Obviamente que basta ter presentes os pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentado
para identificar e situar os principais desafios que se colocam ao processo de desenvolvimento de
Tarouca.

DESAFIOS
D1

Dinâmica Empresarial

D2

Ambiente, Recursos Naturais e Paisagem

D3

Turismo Natureza

D4

Cultura e Património

As oportunidades para pensar e fazer diferente também são fáceis de perceber e sistematizar. Aqui
procuramos sintetizar e apresentar quatro dimensões diferenciadas. A do lado do poder público
melhor preparado após sucessivos processos de aprendizagem e mais aberto ao exterior; a do lado
da Sociedade mais desperta e ativa e com vontade pró ativa de participar no processo; o quadro de
dinâmicas de transformação presentes e obviamente, o Portugal 2020.

OPORTUNIDADES
O1

Especialização da Base económica em torno de sectores chave

O2

Traçado previsto do IC26 e respetivos nós de ligação à EN226

O3

Atração de Turismo Temático – Ecoturismo

O4

PORTUGAL 2020
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7_

TENDÊNCIAS E PEQUENOS DESAFIOS

A análise SWOT tem por objetivo sistematizar um processo de avaliação e de análise crítica sobre o
Território de Tarouca. Mas não se trata apenas de um quadro estático. Olhando para os diversos
registos, conjugando-os, é possível ter uma noção dos desafios que o futuro nos lança.

7.1_

PRINCÍPIO GERAL DE DESENVOLVIMENTO

Construir um Território Competitivo, Atrativo, Agradável. Social e Solidariamente, o mais justo
possível, tendo em conta os meios e as capacidades disponíveis.

7.2_

PRINCÍPIOS ORIENTADORES

_ Concelho urbanisticamente estruturado e socialmente coeso
_ Concelho com Memória, Identidade e Autoestima
_ Concelho Ambientalmente Sustentável
_ Concelho Competitivo e Inovador
_ Concelho Aberto e Parceiro

7.2.1_

CONCELHO URBANISTICAMENTE ESTRUTURADO E SOCIALMENTE COESO

Estruturação e Infra estruturação do Território. Desenhar os espaços urbanos, estruturando mas
acima de tudo programar um calendário de investimento com vista à infraestruturação total. É
essencial ter uma visão global do processo de organização do modelo territorial considerando a
rentabilidade e a sustentabilidade do investimento em infra estruturas, a qualificação dos espaços
urbanos, os seus equipamentos coletivos e espaços públicos de fruição e a necessária coordenação
com políticas sociais integradoras, nomeadamente no que respeita à política de habitação.

Projetos Prioritários:
_ Avaliação e Programação da Execução das Redes de Infraestruturas
_ Desenho urbano para as zonas urbanas mais dispersas procurando introduzir os conceitos de
centro e de centralidade e qualificação da imagem do construído e da sua relação com o espaço não
construído

Câmara Municipal de Tarouca – setembro 2017

46

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Relatório do Plano

7.2.2_

CONCELHO COM MEMÓRIA, IDENTIDADE E AUTOESTIMA

Tarouca tem relevância histórica. E deve valorizar todas as suas Memórias. Na descoberta das
belezas naturais, poderá visitar sítios de cariz lendário: os calhaus da Moura, em Mondim da Beira, os
calhaus de Santarém, em Formilo... ou percorrer um dos muitos circuitos pedonais. Margens do
Varosa e do Galhosa; Monte de Santa Bárbara; Caminho de S. João de Tarouca a Vilarinho; Caminho
de Santa Helena ao Cristo-Rei; Caminho de Vila Pouca a Eira Queimada...

Desde os vales abrigados aos locais mais elevados, passando pelas encostas soalheiras, as gentes de
Tarouca aproveitaram a fertilidade dos solos plantando oliveiras, macieiras, videiras e castanheiros,
diversificando, deste modo, a sua produção agrícola. A natureza presenteou este concelho com uma
abundante e aromática planta rústica: o sabugueiro, cujos frutos, dentre outras aplicações, são
usados na indústria farmacêutica e cosmética.

Na rota do património do Vale do Varosa. De Lamego a Tarouca, cirandando pelo de Lamego a
Tarouca, cirandando pelo património artístico e cultural, património artístico e cultural, pela beleza
natural e pelos pela beleza natural e pelos sabores e aromas sabores e aromas.

Projetos Prioritários:
- Rede de Sítios e Acontecimentos com interesse

7.2.3_

CONCELHO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Garantir um território ambientalmente sustentável significa interiorizar as preocupações de
“preservar utilizando”. O Varosa e o Varosela, a vinha e a região demarcada do Douro, os terrenos
agrícolas e a produção da Baga do Sabugueiro e da Castanha e ainda as principais manchas florestais,
devem ser objeto de atenção especial, mais ainda quando o município apresenta alguma dispersão
urbana e traduz um consumo de espaço relevante. Mas não é apenas o sistema biofísico que está em
causa nos contextos ambientais modernos. As questões da eficiência energética e do metabolismo
urbano.

Projetos Prioritários:
- Projeto de redução da produção de RSU e a mobilização dos cidadãos para a separação dos
resíduos na origem (Compostagem Familiar);
- Projeto de recuperação do património edificado e a sua promoção no âmbito da rota do património
do Vale do Varosa:
- Projeto de Valorização das margens Ribeirinhas.
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7.2.4_

CONCELHO COMPETITIVO E INOVADOR

Para ser Competitivo tem de afirmar um carácter diferenciador. Os recursos naturais, a aposta no
turismo natureza, associado ao Varosa e ao Varosela, ou mesmo a promoção dos produtos
endógenos, constituem elementos que podem ajudar a definir projetos diferenciadores.

7.2.5_

CONCELHO ABERTO E PARCEIRO

Este é um grande domínio de aposta. Concelho aberto aos seus habitantes. Na participação seja em
projetos seja mesmo do orçamento, seja no quotidiano da gestão do Concelho. A implementação da
Agenda 21 Local pode ser uma experiência interessante mas existem múltiplas oportunidades de
envolvimento da população. No entanto, é nas necessidades de uma aproximação e envolvimento
com os principais atores, que deve ser feita a maior aposta (juntas de freguesia, empresas,
associações).
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8_

CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO

8.1_

CENÁRIOS

Quando se pretende sustentar uma estratégia de desenvolvimento para um determinado território,
é importante ter sempre consciência e presentes as Potencialidades e os Problemas. E para o
Concelho de Tarouca é possível identificar uns e outros, como aliás, se verificou na elaboração da
matriz de Análise SWOT.

Relembremos alguns desses Problemas:
-

Território marcadamente rural

-

Fragmentação e dispersão urbana

-

Fragmentação da atividade industrial

-

Fragilidade da iniciativa empresarial

-

Defesa ambiental e preservação da qualidade dos espaços naturais

É evidente que estes problemas geraram e produziram efeitos no Modelo Territorial:
-

Crescimento urbano disperso e de lógica suburbana

-

Ausência de espaços empresariais estruturados e competitivos

-

Fraca capacidade de atração e de fixação de gentes mas essencialmente de Investimentos

-

Desvalorização do quadro de recursos naturais

Mas a situação está longe de ser irreversível. O quadro de Oportunidades é imenso e as
Potencialidades estão e continuam presentes:
-

Vocação Florestal e Agrícola

-

Identidade Histórica e Cultural

-

Atratividade Natural e Paisagística

-

Atratividade Turística

-

Especificidade Produtiva

É tudo uma questão de perceber os contextos e enfrentar os Desafios. E pensar em lógicas
diferentes. Simples mas eficazes.
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Gerar consensos em torno de um modelo de desenvolvimento é uma tarefa difícil, obriga a um
entendimento do território e dos fenómenos nele instalados como elementos complexos e
interdependentes, sendo impossível uma partição sectorial.

A rede complexa de relações extravasa em grande medida o território municipal, sofrendo
influências de espaços mais alargados. A coesão e solidariedade intramunicipal são condições
indispensáveis para a afirmação do município como espaço competitivo e catalisador de dinâmicas
positivas. E há imensas questões para refletir. Por exemplo:
a) Qual o papel do concelho de Tarouca no contexto regional? Como os diferentes atores
públicos e privados lêem esta perspetiva?
b) Um modelo de desenvolvimento baseado no potencial endógeno, gerado por um quadro de
componentes – urbano, natural/ambiental, agroindustrial e turístico – e que privilegie as
identidades locais e a socialização dos espaços, fará sentido?
c) Qual o Modelo de Desenvolvimento? Manter a identidade, a escala e a capacidade de
diferenciação ou assumir uma progressiva integração efetiva na região construindo um
território que apresente características mais urbanas?

Para enquadrar e sustentar o Modelo Estratégico preconizado para o Concelho é importante
considerar as dinâmicas e os inputs que decorrem da forma como o território e as estratégias estão a
ser pensadas, nacional e regionalmente. O enquadramento nos principais instrumentos, programas e
políticas, nacionais e regionais deve ser feito sem que isso implique por de lado as especificidades e a
identidade do Concelho. O PNPOT, o PROT-Norte e o Portugal 2020; e ainda o PENT são alguns
exemplos de instrumentos que devem merecer alguma atenção.

No contexto das políticas nacionais e regionais emergem fatores determinantes e que certamente
induzirão efeitos multiplicadores ao nível regional que devem ser considerados. Elegem-se estes três
por força da sua importância na dinamização da base económica nacional e regional e pelos efeitos
multiplicadores nas dinâmicas económicas e territoriais, previsíveis:
a) Os novos eixos viários, A-24 e a perspetiva do futuro traçado do IC26;
b) A Rota do Património;
c) A dinamização e a especificidade do tecido económico.

A definição de qualquer Estratégia de Desenvolvimento para Tarouca deve integrar uma visão clara e
decidida para a sua operacionalização. Deve por isso, integrar duas filosofias na base da sua
definição, o Fail Safe e o K.I.S.S. (Keep it simple, stupid).

Câmara Municipal de Tarouca – setembro 2017

50

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Relatório do Plano

A Estratégia Fail Safe é aquela que prevê sempre um “plano B”. Não correndo como previsto é
sempre possível, a qualquer momento, reorientar os objetivos e o sentido da estratégia, sem que
isso signifique uma perda de capacidade competitiva ou uma desvalorização do investimento já
concretizado. Esta perspetiva incorpora algum nível de segurança quando é preciso ou se decide
correr riscos ao enfrentar desafios.

A Estratégia K.I.S.S. traduz o apelo à simplicidade. E aí a máxima atribuída a Winston Churchill, “A
Estratégia é bela mas o que interessa são os resultados", ganha todo o sentido.

E é considerando sempre presentes estas duas perspetivas que poderemos pensar em dois cenários
alternativos, resultantes de duas opções de desenvolvimento distintas. Qualquer um deles implica
correr riscos, ambos apresentam aspetos positivos e negativos.

CENÁRIO 1_

EVOLUIR NA CONTINUIDADE

É óbvio que este é o primeiro cenário a ser colocado. Olhar para o território, tentar perceber o
contexto local mas regional também, e progressivamente, ir introduzindo algumas orientações no
processo de desenvolvimento. Neste tipo de cenário, a ação do Plano Diretor Municipal é a de um
plano que espera. Espera pelas iniciativas e dinâmicas dos atores e dos agentes que intervêm no
território e o município por via do plano e da formulação de política, procura orientar e regular essas
dinâmicas. A principal preocupação é centrada nos problemas do momento e o posicionamento
estratégico do município é flexível e na total dependência das eventuais dinâmicas de investimento,
sejam elas locais, sejam elas decorrente do enquadramento regional envolvente.

As vantagens são evidentes. Toda a atenção é dedicada aos problemas atuais e é, de certa forma,
reativa. É evidente que, em concelhos com o nível de infra estruturação e de dispersão urbana como
o de Tarouca, pode ser um cenário que deva ser colocado e pensado. Tal não significa que não se
possa apostar em outras áreas. A introdução progressiva de um discurso mais preservador e
respeitador das “regras do sistema biofísico”; a perceção da sustentabilidade das infraestruturas;
uma maior atenção com o rio Varosa e as áreas ribeirinhas serão apostas preferenciais.

As desvantagens, também parecem, bem evidentes. Provavelmente acentuar-se-ão as dinâmicas já
hoje mais fortes. Tarouca e Dálvares assumem cada vez mais o papel de centro. As restantes
freguesias continuarão a assistir a processos de expansão e de dispersão urbana.
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A agricultura continuará a ser um sector ao sabor das iniciativas privadas de investimento com o
conflito sempre presente e provavelmente cada vez mais intenso, a área florestal continuará a
revelar a sua tendência para as espécies de crescimento rápido; a indústria a instalar surgirá
naturalmente e os empreendimentos turísticos e ligados ao turismo natureza.

É evidente que a atração e fixação de novos habitantes será esperada fruto de práticas de oferta de
solos a preços mais baixos e enquadrados em mecanismos especulativos do solo.

CENÁRIO 2_

ROMPER COM AS PRÁTICAS TRADICIONAIS

Romper com as práticas tradicionais significa uma aposta de risco como o é sempre quando se
pretende introduzir inovação em processos de desenvolvimento.

Implica considerar o PDM como um elemento de um processo de gestão do desenvolvimento numa
perspetiva diferente e inovadora. Deverá ser um plano que provoca e que incentiva à ação. Contactar
agentes e atores e criar palcos de entendimento é o processo chave. Deve considerar um
posicionamento claro das opções do município, a afirmação de uma imagem forte e atrativa e de um
política de atração e captação de investimento seletiva e criteriosa.

Deve considerar além do posicionamento e da imagem uma preocupação de aproximação aos
principais agentes e atores no processo de desenvolvimento. Deve criar um clima de confiança capaz
de atrair e incentivar potenciais investimentos.
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8.2_

POSICIONAMENTO MUNICIPAL E AS TENDÊNCIAS PREVISÍVEIS

Tarouca enfrenta e considera esse desafio balizando-o nalguns pressupostos de base:
a) Manter e qualificar o seu nível de urbanização. Tal aposta pressupõe estruturar o seu território
urbanizado, formal ou mesmo informalmente, mas recusando exceder os parâmetros
urbanísticos tradicionais. Tem no entanto um desafio enorme pela frente. Como qualificar e
como tornar sustentável um modelo territorial com um povoamento linear extensivo algo
evidente, como são os casos dos principais aglomerados do concelho?
b) Afirmar o sistema biofísico como estruturante e estruturador da organização territorial. O rio,
as ribeiras e as frentes ribeirinhas, como elementos estruturadores da organização espacial.
c) Dinamizar e potenciar a aposta no sector do Turismo considerando essencialmente a vertente
do Turismo de Natureza e de forte vertente Ambiental.
d) Procurar oferecer espaços empresariais atrativos e qualificados mas acima de tudo “amigos e
compatíveis” com o Ambiente. O Desafio é enorme na qualificação e infra estruturação do
tecido urbano pouco consolidado.

Estas preocupações devem integrar de uma forma coerente e cuidada os efeitos previsíveis que os
novos contextos farão emergir:
a) A IP3/A24 e a proximidade ao nó de Lamego constitui um excelente fator de localização
empresarial que deve ser considerado.
b) A perspetiva do futuro traçado do IC26, iria gerar previsíveis impactes, muito positivos nas
dinâmicas económicas.
c) O desenvolvimento no setor do turismo, na vertente do turismo natureza e sempre apoiado
na promoção do património edificado e histórico do município de Tarouca.
d) Finalmente uma breve referência para a importância do sector vitivinícola (região demarcada
do Douro) e agroindustrial referenciado no Modelo territorial do PROT-Norte. É evidente a
importância e a tradição histórica do sector agrícola no concelho. As Caves da Murganheira, a
Baga do Sabugueiro e a produção de Castanha, são a Imagem mais forte e mais consolidada e
como tal devem assumir um papel de motor no desenvolvimento do sector económico do
concelho.
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PARTE II
AVALIAÇÃO DO GRAU DE EXECUÇÃO
PDM1995 VS PDM2017

DO

PDM

EM VIGOR

/ ANÁLISE COMPARATIVA
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1.

AVALIAÇÃO DO GRAU
URBANO EM VIGOR

DE EXECUÇÃO E DE CONSOLIDAÇÃO DO

PERÍMETRO

O presente Capítulo apresenta uma análise dos níveis de consolidação dos perímetros urbanos do
PDM em vigor, e explicita os fundamentos que sustentam a nova proposta de delimitação dos
perímetros urbanos dos aglomerados urbanos do concelho, no âmbito do processo de revisão do
PDM Tarouca.

1.1. ENQUADRAMENTO E CRITÉRIOS
No âmbito dos trabalhos de revisão do PDM de Tarouca, a Câmara Municipal de Tarouca,
desenvolveu uma proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, que será oportunamente
apresentada e discutida em reunião plenária da Comissão Consultiva, redefinindo os perímetros
urbanos atualmente em vigor. Neste exercício deparou-se com os seguintes aspetos:
a) O perímetro urbano cartografado no PDM em vigor encontra-se na grande maioria dos casos,
desfasado do aglomerado existente e consolidado, e que traduz, o nível de execução do
PDMT em vigor, que apresenta valores na ordem dos 41%, razão pela qual se procedeu à
redefinição do Perímetro Urbano.
b) Existência de aglomerados de edifícios, população e atividades geradoras de fluxos, em
espaços total ou parcialmente urbanizados ou edificados, dotados de infraestruturas
urbanas, que não se encontram inseridos em perímetro urbano.
c) Da redefinição dos perímetros resulta, apenas, um acréscimo na ordem dos 15% relativamente
ao perímetro atualmente em vigor;

1.2. NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO DO PDM EM VIGOR
Na avaliação do grau de execução do perímetro urbano procurou-se quantificar para cada Perímetro
Urbano de cada freguesia, as áreas consideradas Consolidadas e / ou Comprometidas e as Áreas
Livres de qualquer compromisso urbanístico.
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Quadro 1 – Níveis de Execução do Perímetro Urbano Vigor

Concelho de Tarouca

Espaço Urbano Vigor (hectares)
Consolidado ou
Não Consolidado
Comprometido
ou Vazio
285,59
403,54

% Espaço Urbano
Consolidado
689,14
0,41

Totais

Freguesias
UF Gouviães e Ucanha
UF Granja Nova e Vila
Chã da Beira
UF Tarouca e Dálvares
Mondim da Beira
Salzedas
S J Tarouca
Várzea da Serra

23,93

52,93

76,86

0,31

23,86

52,37

76,23

0,31

130,34
28,15
27,93
24,3
27,08

145,19
47,96
28,5
50,46
26,13

275,53
76,11
56,43
74,76
53,21

0,47
0,37
0,49
0,33
0,51

Estes indicadores, principalmente o nível de consolidação do mesmo revelam uma realidade
territorial desajustada relativamente às dinâmicas urbanísticas que caracterizam o município. Por
um lado, a proposta de PDMT1995 traduziu-se num nível de consolidação e de execução dos
perímetros urbanos na ordem dos 41%. Este facto revela que a delimitação, à época, foi desajustada e
pouco criteriosa. O facto de a redefinição do Perímetro Urbano, agora em sede de revisão do
PDMT2017, abrangendo a quase totalidade dos espaços total ou parcialmente urbanizados ou
edificados, se traduzir num acréscimo de área na ordem dos 15% é também reveladora do cuidado e
critério agora aplicado na delimitação dos novos perímetros urbanos. A delimitação do Perímetro
Urbano em sede da revisão do PDMT2017 baseou-se e sustentou-se nos seguintes critérios:

Critério 1:

Ajustamento dos limites do Perímetro Urbano em vigor (PDM1995). De facto as
deficiências de cartografia e/ou a inexistência de meios SIG em 1995 não permitiu a
redefinição de uma forma rigorosa dos Perímetros Urbanos. Por outro lado, a
transposição do registo em “papel” para o registo vetorial implica, necessariamente,
proceder ajustamentos e correções. Portanto, num primeiro nível os Perímetros
Urbanos do PDMT1995 foram transpostos e validados para o registo vetorial e para a
nova cartografia.

O Perímetro Urbano definido em sede do PDM em vigor evidencia duas características que dificultam
qualquer tipo de análise do seu grau de execução. Por um lado existem erros de cartografia dos
Perímetros Urbanos, provavelmente devido às bases cartográficas utilizadas, erros esses que, muitas
vezes, se traduzem no deslocamento do Perímetro face à ocupação real do território e por outro
tratando-se de um território de características marcadamente rurais, o sistema de propriedade
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associada à edificação, de tipologia dominante unifamiliar isolada, integra, frequentemente, uma
considerável área de quintal ou terreno associado, facto que se traduz no comprometimento de
áreas mais significativas do território.
O perímetro urbano cartografado no PDM em vigor encontra-se em muitos dos casos, desfasado do
aglomerado existente e consolidado, razão pela qual se procedeu à redefinição do Perímetro
Urbano.

Critério 2:

Redefinição do Perímetro Urbano articulando as perspetivas e expectativas publicas e
privadas, com as redes de Infraestruturas realizadas, em espacial, no que se refere ao
abastecimento de água e à rede de saneamento básico, integrando espaços total ou
parcialmente já urbanizados ou edificados.

1.3. PESO RELATIVO DO PERÍMETRO URBANO, POR FREGUESIA
Facilmente se reconhece a necessidade de se proceder à redefinição do Perímetro Urbano do PDM
de Tarouca. O município apresenta um modelo territorial onde se evidencia quer o modelo de
ocupação linear, próprio de aglomerados rurais em zonas topograficamente favoráveis e o modelo
do concentrado disperso característico de território orograficamente desfavoráveis. É na procura de
um equilíbrio entre estes territórios que se redefine o Perímetro Urbano tendo em consideração a
rede de acessibilidades locais e, sempre que possível, a matriz cadastral existente, e o facto de se
identificar a existência de algumas edificações, legalmente construídas e licenciadas, não inseridos
no perímetro urbano da Carta de Ordenamento do PDM em vigor.

Quadro 2 – Peso relativo, das áreas de perímetro urbano do PDM de 1995, por Freguesia,
Freguesia
UF Gouviães e Ucanha

Área (hectares)

%

76,86

11,15

UF Granja Nova e Vila Chã da Beira

76,23

11,06

UF Tarouca e Dálvares

275,54

39,98

Mondim da Beira

76,11

11,04

Salzedas

56,43

8,19

S J Tarouca

74,76

10,85

Várzea da Serra

53,21

7,72

689,14

100,00

Totais
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A análise do quadro anterior, permite perceber a forma como se encontra distribuído em termos de
área o perímetro urbano e o respetivo peso que cada uma das freguesias apresenta
comparativamente à totalidade do concelho. É evidente o peso da União de Freguesias de Tarouca e
Dálvares em termos de área de perímetro urbano com um peso de 40%, seguido da União de
Freguesias de Gouviães e Ucanha e União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira e a freguesia
de Mondim da Beira, com um peso na ordem dos 11% do perímetro urbano do concelho, surgindo
depois as freguesias de S. J. de Tarouca com um peso de 1o% e por fim a freguesias de Várzea da
Serra com um peso de apenas 8%.

No que diz respeito à atividade económica, o concelho apresenta apenas uma área industrial, na
União de Freguesias de Tarouca de Dálvares, que apresenta um reduzido nível de execução, mas
para o qual a Câmara Municipal se encontra a elaborar uma operação de loteamento, tendo em vista
a futura estruturação deste importante espaço de atividade económica do concelho.

1.4. CONCLUSÕES
Exceção feita aos aglomerados urbanos de Tarouca e Dálvares, todo o restante território apresenta
características próprias de aglomerados rurais, onde em termos de regulamentação e das cargas
admissíveis não se introduzem alterações com significado. A ideia central do plano passa pela
procura de qualificação urbana da sede de concelho, que assume um caráter urbano marcado, e pela
manutenção e definição de um perímetro urbano que permita aos restantes aglomerados
inverterem a tendência dominante para a estagnação ou declínio anunciado.
As sedes de freguesia constituem aglomerados urbanos a fortalecer integrando a sua capacidade de
atração e de influência sobre os aglomerados envolventes. Os restantes aglomerados terão,
forçosamente, de encontrar um lugar num contexto de dinâmicas frágeis e favorecedoras do
declínio tendencial.

Perspetiva-se assim, a procura de equilíbrios ao nível da classificação do Solo como Urbano, que
pacifiquem e ordenem o processo de urbanização espacial, garantindo uma clara delimitação entre o
que merece a classificação de Urbano e de Rústico, à face do quadro legal em vigor, mas
considerando alguma margem de flexibilidade (implícita na delimitação dos perímetros urbanos)
capaz de dar resposta e até atenuar, normais e tradicionais processos especulativos do solo e
inverter ou pelo menos concorrer para a inversão, do declínio da maioria dos aglomerados.
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Não são propriamente espaços urbanos que estão em causa, muitos merecem essa qualificação
apenas porque o quadro legal assim obriga. É evidente que não se esperam fenómenos de
urbanização e especulação imobiliária. Apenas se espera permitir a recuperação/ vivência em alguns
aglomerados. Neste âmbito, o objetivo será garantir que a maioria dos aglomerados possa fixar
qualquer dinâmica demográfica ou de fixação de gente. Sejam os ex-emigrantes ou ex-residentes,
que após anos ativos noutras paragens, voltam às origens. Por isso, a nova proposta de delimitação
dos perímetros urbanos, deverão ser delimitados considerando uma estrutura lógica para o
aglomerado em função do que já existe e do que está ou é passível de ser infraestruturado.

O processo de abandono que se regista em alguns dos aglomerados de menor dimensão é causa e
consequência da escassez de terrenos com possibilidade de construção, e da não contemplação de
mecanismos que possibilitem a colocação no mercado dos terrenos passíveis de urbanizar. A
procura, como é natural, estrutura-se em torno dos lotes de terreno para a habitação unifamiliar e
associada a lotes de dimensão significativa que permita a prática de uma agricultura de base familiar
ou tão só, de recreio e ocupação dos tempos livres. Neste contexto, as transações em solo
classificado como urbano são cada vez mais evidentes. Evidencia-se já uma tendência para a
recuperação de algumas casas antigas para segunda residência (de férias ou mesmo de fins de
semana), ou ainda no âmbito de alguns projetos de turismo rural, registando já a existência de um
total de 6 empreendimentos , como por exemplo o Hotel Douro Cister em Ucanha.

No que respeita ao espaço urbano podemos afirmar que no concelho de Tarouca se verifica uma
predominância em termos de dinâmica construtiva e consequentemente em termos de consolidação
do seu perímetro urbano, nos aglomerados de Tarouca e Dálvares.

Por outro lado os aglomerados de menores dimensões apresentam uma tendência para alguma
estagnação ou mesmo declínio associado à perda de população e à ausência de dinâmicas.
Procurando perceber e enquadrar as tendências, a revisão do PDM perspetiva a consolidação e
mesmo aumento do perímetro urbano nos aglomerados das sede de freguesia e uma conformação
ou mesmo diminuição nos aglomerados urbanos que apresentam dinâmicas menos significativas.
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2.

ANÁLISE COMPARATIVA

A apresentação da análise comparativa dos perímetros urbanos do PDM em vigor e do perímetro
urbano proposto, procura explicitar e identificar as tendências por freguesia de aumentos e
diminuição do perímetro urbano e a sua relação com a % de perímetro urbano que se encontra
consolidado/comprometido e a % do perímetro urbano ainda vazio ou não comprometido da
proposta de revisão do PDM. Verifica-se que a delimitação do perímetro urbano do PDM em vigor e a
correspondente avaliação do espaço consolidado se encontra bastante desfasada da realidade do
aglomerado existente e consolidado, passando com o proposta de revisão do PDM, a integrar os
espaços total ou parcialmente edificados ou urbanizados, em função do nível de infraestruturação já
existente.

2.1. METODOLOGIA
A conjugação de todos os fatores e razões já referidas no presente relatório, tornam bastante difícil
a definição de um conceito de “perímetro urbano consolidado” e assim permitir uma avaliação
rigorosa e cientificamente consolidada do PDM em vigor. Neste contexto, optou-se por uma análise
comparativa entre o Perímetro Urbano do PDM em vigor e a Proposta de Redefinição do Perímetro
Urbano em sede de revisão do PDM de Tarouca.
Através da análise comparativa entre o Perímetro Urbano Proposto e o Perímetro Urbano do PDM
em vigor é possível proceder à identificação dos aumentos e diminuições registados nos limites do
Perímetro Urbano do PDM em vigor e, posteriormente, avaliar a relação entre as áreas efetivamente
consolidadas e comprometidas e as áreas descomprometidas da proposta de revisão d0 PDM.
Considerando as dificuldade anteriormente referenciadas e que se colocam à análise seguimos a
seguinte metodologia:
≥

O nível de desenvolvimento dos estudos de revisão do PDM permitiu definir já uma primeira
versão dos novos perímetros urbanos propostos, possibilitando assim fazer uma análise
comparativa entre o PDM em vigor e a proposta de revisão do PDM identificando as
tendências, por Freguesia, de aumento ou de diminuição do perímetro urbano.

≥

Inicialmente foi efetuada a quantificação e avaliação do perímetro urbano em vigor,
nomeadamente em termos de áreas edificadas ou espaços comprometidos e consolidados,
que se revelou pouco eficaz, dada o desfasamento entre a delimitação do perímetro urbano
e a realidade do aglomerado existente e consolidado, revelando a existência de espaços
livres para a edificação, e consequentemente uma noção errada do nível de consolidação do
perímetro urbano em vigor.
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≥

O passo seguinte consistiu na redefinição do perímetro urbano corrigindo as incongruências
e erros do perímetro urbano do PDM em vigor e integrando as perspetivas e expectativas
locais de integração de áreas total ou parcialmente edificadas ou urbanizadas em perímetro
urbano.

≥

Uma vez definido este novo perímetro foi possível estabelecer uma análise comparativa, por
freguesia, entre o Perímetro Urbano que integra o PDM em vigor e o Perímetro Urbano
Proposto, que corresponde à nova proposta de perímetro urbano do processo de revisão do
PDM de Tarouca. Esta análise permite fazer o balanço entre os aumentos e as diminuições
propostas ao perímetro urbano em vigor, e ainda ter uma noção mais exata do nível de
consolidação da nova proposta de perímetro urbano, bem como sistematizar as principais
razões que determinaram e sustentam a delimitação dos perímetros urbanos propostos.

Com base nestes indicadores procurou-se avaliar, por freguesia e para os respetivos aglomerados, se
a nova proposta de delimitação do perímetro urbano, encontrar sustentação, relativamente ao
espaço urbano proposto, procurando integrar todos os espaços total ou parcialmente urbanizados
ou edificados.
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2.2. ANÁLISE COMPARATIVA
Esta análise permite-nos agora avaliar o grau de comprometimento da proposta de perímetro
urbano, onde a grande maioria das freguesias apresenta perímetros urbanos com um nível de
comprometimento acima dos 75%, como é o caso da UF Gouviães e Ucanha, UF Granja Nova e Vila
Chã da Beira, Salzedas, Várzea da Serra e ainda S. J. de Tarouca. A freguesia que apresentam níveis
de comprometimento do perímetro urbano abaixo dos 75% é apenas a Freguesia de Mondim da
Beira, com valores na ordem dos 74,9%.
Quadro 3 – Níveis de Execução do Perímetro Urbano Proposto

Concelho de Tarouca
Freguesias
UF Gouviães e Ucanha
UF Granja Nova e Vila
Chã da Beira
UF Tarouca e Dálvares
Mondim da Beira
Salzedas
S J Tarouca
Várzea da Serra

Concelho de Tarouca
Freguesias
UF Tarouca e Dálvares
Mondim da Beira

Espaço Urbano Proposto (hectares)
Consolidado ou
Não Consolidado
Comprometido
ou Vazio
630,63
197,37

828,00

% Espaço
Consolidado
76,16

Totais

65,67

20,98

86,65

75,79

55,01

15,60

70,61

77,91

289,11
72,06
48,59
65,61
34,58

94,43
24,06
15,00
17,14
10,16

383,54
96,12
63,59
82,75
44,74

75,38
74,97
76,41
79,29
77,29

Espaço Atividade Económica Proposto (hectares)
Consolidado ou
Não Consolidado
Totais
Comprometido
ou Vazio
9,13
8,50
17,63

% Espaço
Consolidado
51,79

1,84
7,29

7,49
1,01

9,33
8,30

19,72
87,83

No interior do perímetro urbano e no que diz respeito aos espaços de atividade económica, importa
referir que os níveis de comprometimento são baixos, na ordem dos 52%, dado que o principal
espaço de atividade económica, já existente no PDM em vigor e que em função do novo quadro de
acessibilidade faz agora cada vez mais sentido, se encontra praticamente descomprometido.

A análise efetuada permitiu-nos avaliar comparativamente o Perímetro Urbano do PDM em vigor
com a nova Proposta de delimitação do Perímetro Urbano Proposto.
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A União de Freguesias de Tarouca e Dálvares, integra aglomerados em território mais favorável, seja
pelas condições de acessibilidade e de relação com o exterior, seja pela importância histórica seja
ainda pelas condições topográficas, e apresenta um aumento do perímetro urbano na ordem dos
35%. A sua condição de sede de Freguesia e a sua capacidade de influência e de polarização
relativamente aos aglomerados circundantes também o justifica.
Pelas razões anteriormente apresentadas, a UF de Tarouca e Dálvares regista o aumento mais
significativo em termos de área integrada na proposta de perímetro urbano, na ordem do 39%,
enquanto a freguesia de Mondim da Beira regista um aumento de perímetro urbano na ordem dos
26%. A UF de Gouviães e Ucanha, as freguesias de Salzedas e de S. J. de Tarouca, apresentam
também aumentos da área integrada em perímetro urbano na ordem dos 12%, 12% e 10%
respetivamente. As restantes freguesias, nomeadamente a UF de Granja Nova e Vila Chã da Beira e a
freguesias de Várzea da Serra, registam decréscimos na área classificada e integrada em perímetro
urbano. Este cenário e esta tendência é justificada pela ausência de dinâmicas e pela correção de
erros e incongruências ou mesmo desajustamentos na delimitação dos perímetros ainda em vigor.
Quadro 4 – Variação do Perímetro Urbano
Freguesia

PDM Vigor

Proposta

Variação (ha)

Variação %

UF Gouviães e Ucanha

76,86

86,65

9,79

12,74

UF Granja Nova e Vila Chã da Beira

76,23

70,61

-5,62

-7,37

UF Tarouca e Dálvares

275,54

383,54

108,00

39,20

Mondim da Beira

76,11

96,12

20,01

26,29

Salzedas

56,43

63,59

7,16

12,69

S J Tarouca

74,76

82,75

7,99

10,69

Várzea da Serra

53,21

44,74

-8,47

-15,92

689,14

828,00

138,86

20,15

Totais

Portanto, conforme se procura demonstrar através da análise dos perímetros urbanos por freguesia,
a nova proposta de ordenamento, procurou essencialmente redefinir o perímetro urbano, sugerindo
em alguns casos a diminuição do perímetro urbano em vigor, tal como é possível verificar através do
Quadro Comparativo da Variação dos Perímetros Urbanos.
Procurando sistematizar a análise, apresenta-se no ponto seguinte uma fundamentação dos
perímetros urbanos por freguesia/aglomerado, onde se faz uma avaliação do Perímetro Urbano
Proposto em termos das áreas efetivamente consolidadas e das áreas ainda descomprometidas,
bem como uma avaliação comparativa entre o Perímetro Urbano em vigor e o Perímetro Urbano
redefinido.
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Tal como já foi referido acima e apesar de na sua globalidade o perímetro urbano registar um
aumento de 20,15%, houve freguesias onde o perímetro urbano do PDM em vigor, por se encontrar
desajustado da realidade e por apresentar dinâmicas de transformação e de mudança, com ritmos
pouco significativos, às vezes mesmo, quase nulos, resultou numa diminuição em termos de área. É
na União de Freguesias de Tarouca e Dálvares onde se regista o aumento mais significativo em
termos de perímetro urbano, por ser nestes aglomerados, onde os ritmos das dinâmicas de
transformação e de mudança são mais significativos. Por isso, é sempre estranho pensar em
estruturar e planear o futuro de aglomerados que evidenciam mais que dinâmicas, traços de alguma
estagnação.

Esta breve análise, que incide sobre a delimitação dos perímetros urbanos, e confronta a atual
proposta, com a delimitação do Perímetro Urbano do plano diretor municipal em vigor, deve ser
considerada numa abordagem um pouco diferente da tradicional. Não estão aqui em jogo lógicas
expansionistas ou especulativas do solo, muito menos lógicas densificadoras do tecido urbano, mas
apenas a preocupação sempre presente com a estruturação dos aglomerados, e provavelmente,
mais que a estruturação, com a sobrevivência desses mesmos aglomerados.

2.3. RAZÕES DE FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE REDEFINIÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS
A proposta de delimitação do perímetro urbano do município de Tarouca, quando comparada com a
delimitação do PDM em vigor, apresenta algumas diferenças que no geral procuram responder às
necessidades e expetativas da população, e no essencial integrar os espaços total ou parcialmente
urbanizados ou edificado, encontram o seu fundamento, nos seguintes critérios:

Critério 1_Acertos
Integram pequenos acertos por razões cadastrais e por razões de garantir uniformidade ma
representação da profundidade do perímetro. Resultam do processo de transposição dos
perímetros urbanos em vigor (do PDM em registo e suporte de papel) e incidem em pequenas
correções na representação gráfica dos perímetros. Não traduzem implicações substanciais ou com
qualquer significado nas condicionantes em causa.
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Critério 2_Conformação
Integram as correções ao Perímetro Urbano procurando dar uma leitura coerente e adaptada ao
cadastro, a limites físicos e à ocupação urbana existente, que permitam uma identificação clara e
objetiva do Perímetro Urbano. Não apresentam significado de relevo nas Condicionantes e
procuram, apenas, garantir uma leitura equilibrada, coerente e fácil do perímetro Urbano.

Critério 3_Colmatação
Integram áreas do Perímetro Urbano que ficam entre áreas perfeitamente consolidadas. São
pequenos vazios, de um ou dos dois lados de arruamento que merecem a classificação de perímetro
garantindo, assim, uma continuidade urbana legível. Atendendo ao Perímetro Urbano Existente e
embora possam representar algum “consumo” de condicionantes, traduzem uma opção urbanística
lógica e coerente e sem significativos implicações e impactes sobre as principais condicionantes.

Critério 4_Urbanização / Infraestruturação
Tratam de áreas total ou parcialmente urbanizadas ou edificadas. Traduzem novas áreas a integrar
em perímetro urbano, que no entanto “não traduzem custos” associados em termos de novos
investimentos em infraestruturas, mas traduzem áreas estratégicas para o processo de
desenvolvimento e de ordenamento do município. Tratam-se de áreas servidas das infraestruturas
básicas, arruamentos pavimentados, rede elétrica e servidos por rede de águas e rede de
saneamento, onde o nível de infraestruturação é adequado à integração em perímetro urbano.
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2.4. ANÁLISE COMPARATIVA POR AGLOMERADO
Quadro 5 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano Proposto
Área (ha)
86,65
UF Gouviães e
Ucanha

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
76,86

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

1991
1202

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
65,67
75,79
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
86,65
2001
904

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
20,98
24,21
Tendência
%
12,74

Aumento
91-01
-24,8%

2011
817

01-11
-9,6%
788

Nível de ocupação e de consolidação
Tratam-se na generalidade de perímetros urbanos estabilizados em torno de um conjunto de
arruamentos, ao longo dos quais os aglomerados se têm desenvolvido, e ocupado com tipologias de
habitação unifamiliar.
O novo perímetro urbano da União de Freguesias de Gouviães e Ucanha, apresenta um nível de
consolidação e de comprometimento de 75,8%, e a nova proposta de delimitação do perímetro
urbano, promove um ligeiro aumento do perímetro urbano em termos de área, na ordem dos 12,7%.

O Espaço Urbano não comprometido, corresponde portanto a uma parcela do território, que
representa cerca de 24,2% da área total do perímetro urbano do aglomerado, embora tal facto se
justifique pela dimensão da propriedade, normalmente associada à edificação unifamiliar isolada.
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Fundamentação
Critério 1 - Acertos

Critério 2 - Conformação

Valdevez

Ucanha

Critério 3 - Colmatação

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Gouviães

Eira Queimada
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As Imagens acima que identificam o perímetro urbano do PDM1995 vs
PDM2017, ilustram a tendência para um ligeiro aumento do perímetro
urbano. Face às características de ocupação, propriedade e tipologias,
o perímetro urbano em vigor, apresenta de fato um nível de
consolidação

elevado,

pelo

que

a

nova

proposta

resulta,

essencialmente, dos necessários ajustamentos, consequência do significativo desfasamento do
perímetro urbano em vigor relativamente ao aglomerado existente e consolidado, e que traduz, o
nível de execução "real" do perímetro urbano em vigor.

A proposta de delimitação dos novos perímetros urbanos, integra áreas total ou parcialmente
urbanizadas ou edificadas. Traduz a integração de novas áreas em perímetro urbano, que no
entanto “não traduzem custos” associados em termos de novos investimentos em infraestruturas,
mas traduzem áreas estratégicas para o processo de desenvolvimento urbano dos aglomerados,
garantido coerência ao modelo de organização do sistema urbano municipal.

As intervenções futuras consistirão essencialmente na colmatação de espaços entre edificações
existentes. Os valores relativos à relação entre espaço consolidado e espaço descomprometido,
justifica-se quer pelas condições topográficas e pela dimensão da propriedade, quer ainda pelo
incentivo à fixação de população local. Não existem quaisquer exemplos de fenómenos
especulativos do solo.
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Quadro 6 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano Proposto
Área (ha)
70,61
UF Granja Nova e
Vila Chã da Beira

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
76,23

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
55,01
77,91
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
70,61

1991
917

2001
644

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
15,60
22,09
Tendência
%
-7,37

Diminuição
91-01
-29,8%

2011
566

01-11
-12,1%
464

Nível de ocupação e de consolidação
Trata-se de um perímetro urbano estabilizado em torno de um conjunto de arruamentos, ao longo
dos quais o aglomerado se tem desenvolvido, e ocupado com tipologias de habitação unifamiliares.
O novo perímetro urbano da União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, apresenta um
nível de consolidação e de comprometimento de 77,9%, e a nova proposta de delimitação do
perímetro urbano, promove uma diminuição do perímetro urbano em termos de área, na ordem dos
7%. O Espaço Urbano não comprometido, corresponde portanto a uma parcela do território, que
representa cerca de 22% da área total do perímetro urbano do aglomerado, embora tal facto se
justifique quer pela dimensão da propriedade associada à edificação unifamiliar isolada.
A União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira registou no último período intercensitário
um decréscimo populacional. No entanto a nova proposta de ordenamento, procura criar condições
que garantem o remate da malha urbana, bem como o preenchimento de hiatos entre espaços
urbanos em arruamentos já infraestruturados. Este aumento de área integrada em perímetro
urbano, encontra-se ainda relacionado com o fato de abranger algumas áreas que, apesar de não
integrar o perímetro urbano do PDM em vigor, se encontram total ou parcialmente urbanizadas e
infraestruturadas.
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Fundamentação
Critério 1 - Acertos

Critério 2 - Conformação

Critério 3 - Colmatação

Formilo

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Vila Chã da Beira

Granja Nova

As imagens ilustram a tendência para um ajustamento do perímetro urbano,
justificada pelo nível de desajustamento do perímetro urbano em vigor,
relativamente à malha urbana já existente, associado à necessidade de promover a colmatação da
malha urbana existente e de enquadrar edificações legalmente construídas e licenciadas, que
atualmente se encontram fora do perímetro urbano.
No essencial a nova proposta de delimitação do perímetro urbano foi reformulada, procurando uma
delimitação mais ajustada à malha urbana existente, uma vez que a atual delimitação do perímetro
urbano em vigor, se encontra na grande maioria dos casos, desfasada do aglomerado existente e
consolidado, e que traduz, o nível de execução do PDMT em vigor. Os valores relativos à relação
entre espaço consolidado e espaço descomprometido, justificam também a necessidade do
ajustamento do perímetro urbano atualmente em vigor.
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Quadro 7 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano
Área (ha)
383,54
UF Tarouca e
Dálvares

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
275,54

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
289,11
75,38
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
383,64

1991
3563

2001
4037

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
94,43
24,62
Tendência
%
39,20

Aumento
91-01
13,3%

2011
4245

01-11
5,15%
4565

Nível de ocupação e de consolidação
A União de Freguesias de Tarouca e Dálvares abrange os aglomerados onde se regista a maior
dinâmica demográfica do concelho. A nova proposta de ordenamento procura neste contexto criar
condições que garantem o remate da malha urbana associado à execução de novas acessibilidades,
nomeadamente a criação da variante a Tarouca, bem como ao preenchimento de hiatos entre
espaços urbanos em arruamentos já infraestruturados. Os outros aglomerados da freguesia
apresentam características tipo-morfológicas bastante diferentes, com dinâmicas bem mais
reduzidas. O aumento registado em termos de área integrada em perímetro urbana na proposta de
revisão do PDM, resulta em grande parte da integração de espaços já total ou parcialmente
edificados ou urbanizados, bem como da consolidação da Área de Acolhimento Empresarial e Local
de Tarouca, na envolvente da Variante Este de Tarouca.

O aglomerado de Tarouca, sede de concelho, apresenta uma malha urbana consolidada, na qual se
destaca o seu núcleo antigo, constituído por edificações de pequena e média dimensão, grande
parte delas em bom estado de conservação, e por uma malha urbana linear suportada
essencialmente pelos principais eixos viários. Trata-se do principal aglomerado do concelho, que
oferece ótimas condições em termos de oferta de equipamentos de uso público, bem como de
serviços e comércio e que por esta razões tem registado consecutivos aumentos em termos de
dinâmica demográfica.
Verificamos que nesta freguesia, no geral, o perímetro urbano apresenta um nível de consolidação e
de comprometimento de 75%, razão pela qual a nova proposta de delimitação do perímetro urbano,
promove um aumento em termos de área. O Espaço Urbano não comprometido, corresponde a uma
parcela do território, que representa cerca de 24% da área total do perímetro urbano.
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Este aglomerado, sede de concelho, desempenha um papel de centro administrativo, pela sua
localização, pela concentração de funções instaladas, constituído por espaços estruturados e
consolidados do ponto de vista urbanístico, pelo que as intervenções urbanísticas dominantes,
consistem na colmatação de espaço vazos, na substituição e recuperação do edificado e na
valorização e qualificação urbanística do espaço público.

Fundamentação
Critério 1 - Acertos

Tarouca

Critério 2 - Conformação

Critério 3 - Colmatação

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Quintela

Gondomar

Teixedo
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Dálvares

A nova proposta de ordenamento
propõe a criação de um perímetro
urbano que enquadre as edificações
já existentes, legalmente construídas
e licenciadas, não inseridas em
perímetro urbano, suportadas por
arruamentos existentes e infraestruturados, justificada pela necessidade de promover a colmatação
da malha urbana existente, bem como pela consolidação da Área de Acolhimento Empresarial e
Local de Tarouca.

No essencial a nova proposta de delimitação do perímetro urbano foi na generalidade reformulada,
procurando refletir uma delimitação mais ajustada à malha urbana dos aglomerados, uma vez que a
atual delimitação do perímetro urbano em vigor, se encontra na grande maioria dos casos, desfasada
do aglomerado existente e consolidado, e que traduz o nível de execução do PDMT em vigor. Os
valores relativos à relação entre espaço consolidado e espaço descomprometido, justificam também
a necessidade do ajustamento do perímetro urbano atualmente em vigor.
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Quadro 8 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano
Área (ha)
96,12
Mondim da Beira

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
76,11

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

1991
963

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
72,06
74,97
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
96,12
2001
747

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
24,06
25,03
Tendência
%
26,29

Aumento
91-01
-22,4%

2011
786

01-11
5,22%
754

Nível de ocupação
A freguesia de Mondim da Beira, pela proximidade à sede concelho, é uma das freguesias onde, no
ultimo período intercensitário, se registou maior dinâmica demográfica no concelho. A nova
proposta de ordenamento, procura criar condições que garantem o remate da malha urbana, bem
como ao preenchimento de hiatos entre espaços urbanos em arruamentos já infraestruturados. O
aumento registado em termos de área integrada em perímetro urbano na proposta de revisão do
PDM, resulta em grande parte da conformação do perímetro urbano e integração de espaços total
ou parcialmente edificados ou urbanizados, que atualmente não integram o perímetro urbano do
PDM em vigor.

Os aglomerados da freguesia de Mondim da Beira apresentam uma malha urbana consolidada nos
seus núcleos mais centrais e por uma malha urbana linear suportada essencialmente pelos principais
eixos viários. Tratam-se de aglomerados que têm registado alguma dinâmica demográfica, dada a
proximidade da sede de concelho e a presença de importantes eixos viário com influência no
concelho.

ca
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Fundamentação
Critério 1 - Acertos

Crtério 2 - Conformação

Critério 3 - Colmatação

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Almodafa

Mondim da Beira

Valdevez
As Imagens ilustram a tendência para um
aumento do perímetro urbano, mas evidenciam
também a necessidade de incluir algumas
edificações preexistentes, ainda não integradas
no perímetro urbano do PDM em vigor e o
ajustamento dos seus limites em função do
edificado já existente, alterando desta forma a
delimitação atualmente em vigor, que se
encontrava na grande maioria dos casos,
desfasado

dos

aglomerado

existente

e

consolidados, e que traduz, o nível de execução
do PDMT em vigor.
Os valores relativos à relação entre espaço consolidado e espaço descomprometido, justificam
também a necessidade do ajustamento do perímetro urbano atualmente em vigor. Face às
características de ocupação e ao nível de consolidação elevado, a nova proposta resulta em parte de
ajustamentos do perímetro do PDM em vigor, e por outro lado em assumidamente propor a
integração em perímetro urbano de alguns espaços total ou parcialmente edificados ou urbanizados.
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Quadro 9 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano
Área (ha)
63,59
Salzedas

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
56,43

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
48,59
76,41
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
62,83

1991
1206

2001
861

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
15,00
23,59
Tendência
%
11,34

Aumento
91-01
-28,6%

2011
767

01-11
-10,9%
591

Nível de ocupação e de consolidação
A freguesia de Salzedas, apresenta uma malha urbana consolidada, na qual se destaca o seu núcleo
antigo, constituído por edificações de pequena e média dimensão, grande parte delas em bom
estado de conservação, e por uma malha urbana linear suportada essencialmente pelos principais
eixos viários. Trata-se de um perímetro urbano estabilizado em torno de um conjunto de
arruamentos, ao longo dos quais o aglomerado se tem desenvolvido, e ocupado com tipologias de
habitação unifamiliares.

Esta freguesia tem registado uma reduzida dinâmica demográfica, no entanto a sua malha urbana
apresenta um nível de consolidação, na ordem dos 76%. O Espaço Urbano não comprometido,
corresponde a uma parcela do território, que representa cerca de 24% da área total do perímetro
urbano.
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Fundamentação
Critério 1 - Acertos

Critério 2 - Conformação

Critério 3 - Colmatação

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Vila Pouca

Salzedas

Murganheira

Meixedo

As Imagens ilustram a tendência para um ajustamento, através de
aumentos e diminuições do perímetro urbano, mas evidenciando também
a necessidade de incluir algumas edificações preexistentes, legalmente
construídas e licenciadas,

ainda não integradas no perímetro urbano do PDM em vigor e o

ajustamento dos seus limites em função do edificado já existente, alterando desta forma a
delimitação atualmente em vigor, que se encontrava na grande maioria dos casos, desfasada do
aglomerado existente e consolidado, e que traduz, o nível de execução do PDMT em vigor.
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Quadro 10 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano
Área (ha)
82,75
S. J. Tarouca

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
74,76

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
65,61
79,29
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
82,75

1991
1064

2001
735

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
17,14
20,71
Tendência
%
10,69

Aumento
91-01
-30,9%

2011
606

01-11
-17,6%
373

Nível de ocupação e de consolidação
Trata-se de um perímetro urbano estabilizado, na qual se destaca o seu núcleo antigo, constituído
por edificações de pequena e média dimensão, em torno de um conjunto de arruamentos, ao longo
dos quais o aglomerado se tem desenvolvido, e ocupado com tipologias de habitação unifamiliares.

O aglomerado de Paradinha regista uma reduzida dinâmica demográfica, no entanto a sua malha
urbana apresenta um nível de consolidação, na ordem dos 79%. O Espaço Urbano não comprometido
corresponde a uma parcela do território, que representa cerca de 21% da área total do perímetro
urbano.

A nova proposta de ordenamento, propõe a criação de um perímetro urbano que enquadre as
edificações já existentes e licenciadas, suportadas por arruamento existente e infraestruturado, pelo
que de acordo com as características tipo morfológicas de ocupação, e dimensão da propriedade,
justifica um aumento em termos de área.
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Fundamentação
Critério 1 - Acertos

S. J. Tarouca

Critério 2 - Conformação

Critério 3 - Colmatação

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Pinheiro

Couto
Vila Chã do Monte

Vilarinho
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Em termos do espaço urbanos, as imagens ilustram mais um caso muito particular de tendência para
um ligeiro aumento do perímetro urbano em vigor, que evidencia a necessidade de incluir algumas
pré-existências, legalmente construídas e licenciadas, atualmente fora do perímetro urbano.

Os valores relativos à relação entre espaço consolidado e espaço descomprometido, não revelam
desequilíbrio, uma vez que a nova proposta de delimitação do perímetro urbano se ajustou ao
espaço urbano atualmente consolidado, alterando a delimitação atualmente em vigor, que se
encontrava em vários casos, desfasada do aglomerado existente e consolidado, mas que mesmo
assim traduz, o elevado nível de execução do PDMT em vigor.
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Quadro 11 – Níveis de Execução do perímetro urbano proposto / Análise Comparativa PDM1995 vs
PDM2017
Total do Perímetro
Urbano
Área (ha)
44,74
Várzea da Serra

Dinâmica
Demográfica
Estimativa 2025

Total do Perímetro
Urbano PDM em
vigor
Área (ha)
53,21

Perímetro Urb. Consolidado Área ocupada por edificações
Área (ha)
%
34,58
77,29
Total do
Perímetro Urbano
PDM Proposto
Área (ha)
44,74

1991
664

2001
380

Perímetro Urbano não ocupado
/ não comprometido
Área (ha)
%
10,16
22,71
Tendência
%
-15,92

Diminuição
91-01
-42,8%

2011
261

01-11
-31,3%
0

Nível de ocupação e de consolidação
Os aglomerados da freguesia de Várzea da Serra, apresentam uma malha urbana consolidada, na
qual se destaca o seu núcleo antigo, constituído por edificações de pequena e média dimensão, e por
uma malha urbana linear suportada essencialmente pelos principais eixos viários. Trata-se de um
perímetro urbano estabilizado em torno de um conjunto de arruamentos, ao longo dos quais o
aglomerado se tem desenvolvido, e ocupado com tipologias de habitação unifamiliares.

O aglomerado de Várzea da Serra tem registado uma reduzida dinâmica demográfica, no entanto a
sua malha urbana apresenta um nível de consolidação, na ordem dos 77%. O Espaço Urbano não
comprometido, corresponde a uma parcela do território, que representa cerca de 23% da área total
do perímetro urbano. A nova proposta de ordenamento, propõe a criação de um perímetro urbano
que enquadra as habitações já existentes, legalmente construídas e licenciadas, suportadas por
arruamento existente e infraestruturado. No entanto, mesmo considerando as características tipo
morfológicas de ocupação, e dimensão da propriedade, dado o nível de desajustamento

da

delimitação do perímetro urbano em vigor relativamente à malha urbana do aglomerado, justifica-se
uma ligeira diminuição de cerca de 16% em termos de área.

Câmara Municipal de Tarouca – setembro 2017

81

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Relatório do Plano

Fundamentação
Critério 1 - Acertos

Critério 2 - Conformação

Critério 3 - Colmatação

Critério 4 - Urbanização
/ Infraestruturação

Várzea da Serra

A Imagem, ilustra um caso de
tendência para uma ligeira
diminuição

do

perímetro

urbano em vigor, que resulta
de

um

ajustamento

do

perímetro urbano aos limites
físicos do território, e ainda
do facto da proposta de ordenamento integrar alguns espaços já total ou parcialmente edificados ou
urbanizados, o que se traduz numa diminuição em termos de área, mas mais ajustada à realidade da
malha urbana do aglomerado existente.
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2.5. CONCLUSÕES
No concelho de Tarouca, não se esperam fenómenos de urbanização e especulação imobiliária,
apenas se espera permitir a recuperação e vivência em alguns aglomerados. O objetivo é garantir
que a maioria dos aglomerados possam fixar qualquer dinâmica demográfica ou de fixação de gente,
nomeadamente os ex-emigrantes ou ex-residentes, que após anos ativos noutras paragens, voltam
às origens. Trata-se de um concelho ausente de dinâmicas que estimulem o mercado, onde não
existem nem mecanismos nem possibilidades de disponibilizar solo para a habitação que contrarie o
“enraizado conceito de posse de propriedade”, dificilmente apresentará quaisquer possibilidades de
manter o padrão tradicional que caracteriza o modelo territorial baseado numa Sede de Concelho,
assumidamente urbana e um conjunto de aldeias com fortes laços de identidade.

A análise efetuada permite identificar as seguintes tendências:
≥ A proposta de Perímetros Urbanos da revisão do PDM integra a preocupação de redefinir e
ajustar o Perímetro Urbano ao território e às perspetivas e anseios das pessoas, associada a
uma tendência generalizada do reforço do papel das sedes de Freguesia.
≥ Nos aglomerados de menor dinâmica a tendência da proposta de revisão do PDM será de
diminuição do perímetro urbano. Pelo contrário, nas sedes de Freguesia que se assumem com
maior dinamismo, a tendência generalizada será a de aumento do perímetro urbano.

A proposta de revisão do PDM implica a necessidade de se proceder à reclassificação de solo não
urbano em solo urbano. Não numa lógica expansionista ou densificadora do tecido urbano mas sim,
numa lógica de estruturação e de desenho do espaço, mais qualificado do ponto de vista urbano e
até, humano… São duas as principais preocupações:
≥ Estruturar as sedes de freguesia como principais polos urbanos a dinamizar;
≥ Criar condições que permitam a sobrevivência dos aglomerados de características
eminentemente rurais procurando inverter a tendência para o declínio e o seu
desaparecimento.

Da análise efetuada ao nível dos perímetros urbanos é possível concluir que a nova proposta de
ordenamento promove um aumento de cerca de 20,0% em termos de área inserida em perímetro
urbano. Os aglomerados que apresentam maiores dinâmicas, são nomeadamente a sede de
concelho e algumas sedes de freguesia, das quais se destacam Tarouca e Dálvares, atualmente União
das Freguesias de Tarouca e Dálvares.
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No que diz respeito aos Espaços de Atividade Económica, onde se enquadra a Área de Acolhimento
Empresarial Local, junto à variante Este/EN226 na sede do concelho, a nova proposta de
ordenamento regista um aumento, que corresponde à consolidação da Área de Acolhimento
Empresarial e Local de Tarouca, bem como à delimitação de novas áreas associadas a unidades já
existentes, passando os Espaços de Atividade Económica a representar cerca de 2,1% (cerca de
17,6ha) da área inserida em perímetro urbano.

Quanto aos aglomerados urbanos do concelho, com caráter mais secundário e que têm registado
tendência para o declínio, onde a reduzida dinâmica construtiva, se faz unicamente através de
processos de licenciamento isolados, a nova proposta de ordenamento, promove a adequabilidade
do perímetro urbano, podendo resultar na sua diminuição.

Neste contexto, importa ainda fazer referência à realidade do concelho, no que diz respeito à sua
estrutura fundiária, bem como à sua dinâmica e tipologia construtiva. Estamos perante um concelho
onde, exceção feita ao núcleo urbano central da sede de concelho, que regista dinâmicas fortes e
uma predominância da tipologia multifamiliar coabitando com a função comercial e de serviços, a
malha urbana dos aglomerados é essencialmente constituída pela moradia unifamiliar isolada ou em
banda, associada a um lote tipo que oferece condições para a prática da pequena agricultura de
apoio ao agregado familiar e onde a dinâmica construtiva reflete essencialmente o licenciamento
caso a caso, sendo a operação de loteamento, muito pontual, não apresentando grande expressão
no concelho.

Neste contexto, importa salientar a compatibilização da proposta de perímetros urbanos, com a
Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio Florestal nas Classes Alta e Muito Alta, que faz parte
integrante do Plano Municipal de Defesa do Floresta Contra Incêndio do município de Tarouca
(PMDFCI), Áreas Ardidas nos últimos 10 anos e com o Plano Municipal de Emergência do município
de Tarouca.
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PARTE III
PROPOSTA DE MODELO DE ORDENAMENTO
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1_

O MODELO TERRITORIAL DE ORDENAMENTO

A Planta da Proposta de Ordenamento traduz agora o Modelo Territorial de Ordenamento já
consolidado para o município de Tarouca. Os significativos graus de incerteza foram sendo
ultrapassados, conjuntamente com as entidades que integraram a Comissão de Acompanhamento, e
contribuíram para a construção de uma proposta de ordenamento territorial que pretende ser o
mais aproximada possível do esquema lógico de organização espacial, capaz de dar resposta aos
desafios e às expectativas geradas.

A Proposta de Ordenamento procura integrar três preocupações:
a) A concretização territorial das orientações expressas no Modelo Estratégico de
Desenvolvimento;
b) A Integração da proposta de Plano na filosofia e nas orientações do novo quadro legal, em
especial no DL 80/2015, de 14 de maio, que revoga o DL 380/99, de 22 de setembro.
c) Uma organização territorial clara e a mais objetiva possível, à qual deverá corresponder uma
estrutura regulamentar de, simples e fácil interpretação, e aplicação.

Para a sistematização deste Modelo de Ordenamento do território para o município de Tarouca,
consideraram-se um conjunto de elementos e de informação sistematizada, nomeadamente:
a) Os Estudos do Plano Diretor Municipal ainda em vigor, em especial os Elementos
Fundamentais. Tem sido este plano que tem orientado e sustentado todo o processo de
transformação do território. É o regulamento urbanístico deste instrumento de gestão
territorial que tem vindo a regular todo esse processo;
b) O levantamento de campo permitiu obter conhecimento “in loco” das realidades e das
dinâmicas e possibilitou desenvolver uma sensibilidade sobre o território;
c) As Reuniões com agentes, em especial com o executivo municipal e com as juntas de
freguesia, foram essenciais para perceber e auscultar o sentido das dinâmicas e o valor das
expectativas;
d) O período de auscultação à população traduziu e permitiu perceber a dimensão e o sentido
das expectativas em torno do novo plano diretor municipal;
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e) Estudos Sectoriais de Caracterização que sistematizaram um conjunto de informação e de
conhecimento sobre o território e sobre as dinâmicas presentes.

A sistematização e incorporação desse nível de conhecimento numa planta de ordenamento e numa
estrutura regulamentar, constitui o esforço para a construção de uma matriz base que foi ajustada
ao longo deste processo e que contribuiu para definir o modelo de classificação e qualificação do
solo e que ajudou a estruturar e a explicitar as formas de regulação – quer ao nível da
compatibilização de atividades, quer ao nível da capacidade de carga de diferentes “partes do
território”.

Câmara Municipal de Tarouca – setembro 2017

87

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Relatório do Plano

2_

CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO

De acordo com o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Ordenamento do Território a
classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, assentando na distinção fundamental
entre solo rústico e solo urbano, consideração - o disposto no Decreto--Lei n.º 80/2015 de 14 de maio
e no Decreto - Regulamentar - 15/2015 de 19 de agosto.
Por SOLO RÚSTICO entende-se “aquele que, pela sua reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente, ao
aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação e valorização de recursos naturais, à
exploração de recursos geológicos ou de recursos energéticos, assim como o que se destina a espaços
naturais, culturais, de turismo, e aquele que não seja classificado como urbano".
Por SOLO URBANO entende-se “aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de
urbanização e de edificação, e corresponde ao que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e,
como tal, afeto em plano territorial à urbanização ou edificação, constituindo o seu todo o perímetro
urbano”.

2.1_

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RÚSTICO

A Qualificação do Solo Rústico proposta no Esboço do Modelo de Ordenamento teve por base a
informação sistematizada nas seguintes plantas sectoriais:
a) Planta de Aptidão Agrícola, produzida com a informação da Carta de Capacidade de Usos dos
Solos, escala 1/25.000 da DRADR;
b) Planta do Suporte Físico (Geologia e Hidrologia), produzida com base na Informação da Carta
Geológica de Portugal, escala 1/25.000 do INETI;
c) Planta de Uso Atual do Solo, elaborada com base na informação cartográfica 1/10.000 e
respetivos ortofotomapas;
d) Na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes do PDM de Tarouca em vigor.
e) No trabalho de análise e reconhecimento de campo.
Em função das características biofísicas e das condições de uso e ocupação do território considera-se
o Solo Rústico qualificado nas seguintes categorias de espaço:
a) Espaço Agrícola
b) Espaço Florestal
c) Espaço de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos
d) Espaços de Atividades Industriais
e) Espaço destinado a Outras Estruturas Compatíveis
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2.1.1_

ESPAÇO AGRÍCOLA

O Espaço Agrícola constitui uma categoria única de qualificação do Espaço Agrícola.
O Espaço Agrícola corresponde, obviamente, aos solos com maior capacidade de uso e aptidão
agrícola e, como tal, mereceram na sua grande maioria a integração na Reserva Agrícola Nacional. É
constituído por paisagens agrícolas e naturais resultantes da ação determinante do homem e da
reação da natureza nas quais se encontra o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a dinâmica dos
ecossistemas que se pretende manter e preservar. Desta classe fazem parte integrante as áreas
envolventes às principais linhas de água concelhias, como o Rio Varosa, a Ribeira do Varosela e a
Ribeira de Tarouca, sendo espaços onde se privilegia a preservação dos recursos naturais através da
manutenção das atividades e características presentes.

Para além dos espaços associados às principais linhas de água, existem outros Espaços Agrícolas que
correspondem aos restantes solos com capacidade e uso agrícola e que podem não integrar a
Reserva Agrícola Nacional. Regra geral situam-se na envolvente dos aglomerados e permitem as
práticas agrícolas de base familiar, em regime de complementaridade, com os evidentes ganhos,
quer a nível social, quer a nível da economia familiar. Fenómenos recentes revelam, também, que
associados a este tipo de ocupação urbana (casa e terreno agrícola, têm-se desenvolvido práticas
agrícolas de forte vocação para o lazer e ocupação de tempos livres.

2.1.2_

ESPAÇO FLORESTAL

O Espaço Florestal corresponde aos terrenos com vocação florestal, sendo o que possui maior
representatividade no território concelhio. Engloba zonas atualmente afetas a este uso e zonas
potenciais que, mediante ações de recuperação ou reconversão podem ser espaços florestais de
qualidade.

O Espaço Florestal

Florestal",

integra uma

única

categoria de "Espaço

que abrange as sub-regiões homogéneas presentes no Plano Regional de

Ordenamento Florestal do Douro (PROF-Douro), mais concretamente a

SRH "Beira Douro",

territorialmente dominante e cuja função ou prioridade principal é a Proteção e à SRH "Montemuro",
limitada essencialmente à freguesia de Várzea da Serra e a parte da freguesia de Tarouca, cuja
função ou prioridade principal é a Produção.
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2.1.3_

ESPAÇO DE RECURSOS ENERGÉTICOS E GEOLÓGICOS

O Espaço de Recursos Energéticos e Geológicos corresponde à integração de pedreira de Santo
Antão (n.º6603 - Granito) existente e licenciada e localizada na freguesia de Várzea da Serra no
município de Tarouca.

2.1.4_

ESPAÇOS DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Para enquadrar usos e ocupações, existentes ou previstas, em solo rústico, destinados aos espaços
para instalação de atividades industriais diretamente ligadas ao aproveitamento de produtos
agrícolas, pecuários, e florestais, nomeadamente:
a)

Explorações agroindustriais de dimensão relevante;

b)

Indústria isoladas em solo rústico;

Para estes usos e ou ocupações compatíveis é definido em sede de regulamento urbanístico as
respetivas condições de uso e de ocupação bem como os parâmetros e as regras urbanísticas que é
necessário observar.

2.1.5_

ESPAÇO DESTINADO A EQUIPAMENTOS E OUTRAS OCUPAÇÕES COMPATÍVEIS

Para enquadrar usos e ocupações, existentes ou previstas, em solo rústico, destinados aos espaços
de equipamento de carater religioso, de recreio e lazer, infraestruturas e outras estruturas ou
ocupações compatíveis.

Para estes usos e ou ocupações compatíveis é definido em sede de regulamento urbanístico as
respetivas condições de uso e de ocupação bem como os parâmetros e as regras urbanísticas que é
necessário observar.

2.1.6_

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SOLO RÚSTICO

Um Plano Diretor Municipal enquanto instrumento de natureza regulamentar tem pouca capacidade
de intervenção sobre o solo rústico. As questões do desenvolvimento e de ordenamento do espaço
rústico encontrarão, por certo, melhores instrumentos nos planos sectoriais e de abrangência
regional onde a componente de desenvolvimento e de envolvimento entre entidades públicas e
produtores assumem o protagonismo principal.
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No entanto, o PDM de Tarouca esboça algumas orientações até porque assume, logo à partida, o
espaço e o mundo rural como fatores de atração e de diferenciação do município. Antes de tudo, a
análise da Planta de Ordenamento revela uma leitura facilitada do sistema biofísico, das quais se
destacam as áreas envolventes às principais linhas de água. Tratam-se, sem qualquer dúvida, de
áreas de forte potencialidade agrícola mas, também, de elevado interesse para a conservação e
biodiversidade. Como tal merece como medidas prioritárias o carácter de “preservação”.

O restante território revela outras características interessantes:
a)

Ocupação de algumas áreas com outras espécies florestais;

b)

Ocupação agrícola em regime de complementaridade em torno dos principais aglomerados;

d)

A presença de traços da cultura e da história, com especial relevância e destaque para o
património edificado.

Regista-se, ainda, que significativa parte do território municipal integra práticas agrícolas, com
particular intervenção em diversificados domínios das práticas agrícolas, nomeadamente o Setor
Vitivinícola (região demarcada do Douro), a Baga do Sabugueiro e produção da Castanha, estufas de
Cogumelos e mais recentemente Frutos Silvestres.

Resta, por isso, pouco território para o Plano Diretor Municipal definir estratégias ou procurar
condicionar e organizar. Mesmo assim, e em consonância com o estabelecido no PROT_Norte, a
revisão do PDM de Tarouca aponta três domínios estratégicos para a valorização do solo rústico:
a)

Fortalecer e afirmar a competitividade económica das explorações agrícolas e neste domínio as
Caves da Murganheira, Regiefrutas podem e deve desempenhar um papel estruturante;

b)

Valorizar as práticas agrícolas complementares sob duas perspetivas dominantes: a do
complemento dos rendimentos familiares e a do lazer;

c)

Valorizar o espaço rústico como suporte do desenvolvimento de atividades de recreio, lazer e
turismo natureza.

Para além das explorações e práticas agrícolas, o solo rústico do município de Tarouca reúne
condições de suportar práticas de lazer e turismo de forte vocação na vertente do turismo natureza.
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2.2 _

SOLO URBANO

Os espaços suscetíveis de urbanização ou edificação são múltiplos, atendendo ao uso existente ou
proposto. Numa tentativa de simplificação e homogeneização da estrutura espacial e regulamentar
do solo urbano, sugere-se que seja constituído por seis categorias, que serão posteriormente
qualificadas dentro do solo urbanizado, consoante o nível de urbanização que apresentem.

2.2.1_

CATEGORIAS FUNCIONAIS DO SOLO URBANO

De acordo com o atual quadro legislativo definem-se as seguintes

categorias

funcionais do solo urbano:
a)

Espaço Central - corresponde às áreas centrais do principal aglomerado de Tarouca.
Representam e desempenham o papel de centro e de centralidade, pela sua localização, pela
concentração diversificada de atividades terciárias e pelo valor e identificação simbólica que
assumem. O Espaço Urbano Central, integra o núcleos antigo de Tarouca. Representam lugares
com forte relação simbólica e representativa dos valores da história e da memória. Constituem
espaços estruturados e consolidados do ponto de vista urbanístico pelo que as intervenções
urbanísticas dominantes consistem na colmatação de espaço vazios, na substituição e
recuperação do edificado e na valorização e qualificação urbanística do espaço público.

b)

Espaço Habitacional - corresponde às áreas dos aglomerados urbanos de Tarouca (Castanheiro
do Ouro), e que constituem a primeira coroa urbana na envolvente do Espaço Central e que
desempenham, ou se pretende que venham a desempenhar, funções de centralidade urbana e
onde registam maiores densidades de ocupação e maior diversidade e nível de funções urbanas,
com destaque para as atividades comerciais e de serviços, sendo o principal objetivo para estes
espaços a consolidação e qualificação do tecido e da malha urbana existente.

c)

Espaço Urbano de Baixa Densidade - corresponde ao restante espaço urbano, que apresenta
densidades mais baixas, onde se localizam diversos usos de apoio à função residencial
dominante em modelos de ocupação do solo que revelam baixas densidades de ocupação. O
“Espaço Urbano de Baixa Densidade” é diferenciado em duas subcategorias de espaço: Nível 1 e
Nível 2.
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O “Espaço Urbano de Baixa Densidade – Nível 1” integra as áreas dos restantes aglomerados
urbanos de Tarouca e o aglomerado de Dálvares, que constituem no caso de Tarouca a segunda
coroa urbana, e que desempenha, ou se pretenda venha a desempenhar, a função de
continuidade das centralidades urbanas secundárias, onde se instale uma diversidade de
funções urbanas de apoio e de complemento à função residencial, mas onde se registam
densidades de ocupação mais baixas, apesar da diversidade e nível de funções urbanas, com
destaque para as atividades comerciais e de serviços, sendo o principal objetivo para estes
espaços a consolidação e qualificação do tecido e da malha urbana existente.

O “Espaço Urbano de Baixa Densidade – Nível 2” integra as áreas dos restantes aglomerados
urbanos do território concelhio, e corresponde às áreas urbanas dos aglomerados urbanos mais
periféricos e constituem espaços urbanos onde se localizam diversos usos de apoio à função
residencial dominante em modelos de ocupação do solo que revelam baixas densidades de
ocupação e que apresentam uma significativa relação entre o meio urbano e o meio rural e de
forte dependência funcional e de simbolismo com as centralidades urbanas dos respetivos
aglomerados.

d)

Espaços

de

Atividade

Económica,

que

correspondem

a

espaços

estruturados

e

infraestruturados e que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades
económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano,
nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e logística, comércio e serviços;

e)

Espaços Verdes, que correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização
paisagística e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura,
coincidindo no todo ou em parte com a estrutura ecológica municipal;

2.2.2_

ESPAÇO CENTRAL

O Espaço

Central integra as áreas que desempenham ou se destinam a desempenhar funções

de centralidade, com concentração de atividades terciárias e funções habitacionais.

a)

A centralidade de Tarouca, sede de concelho, que integra a sua malha urbana mais antiga, agora
União de Freguesias de Tarouca e Dálvares, apresenta uma malha urbana que encerra um valor
histórico e que revela forte identidade ao nível da estrutura e da imagem do construído e da
memória coletiva.
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b)

As Centralidades representam um território mais alargado, que envolve o núcleo antigo e onde
se pode encontrar uma diversidade de funções complementares à função habitacional e, acima
de tudo, representam um território reconhecido como centro ou centralidade do ponto de vista
do modelo de sociabilidade e vivência urbanas quotidianas, como é o caso das, centralidades de
Tarouca, que corresponde ao território onde se concentram as principais funções urbanas
(serviços, comércio e equipamentos) e as maiores densidades construtivas, constituindo, por si
mesmo, uma centralidade bem definida onde se encontra uma diversidade de funções urbanas
e onde facilmente se perceciona o carácter de centro.

A Centralidade de Tarouca corresponde ao espaço central do aglomerado que apresenta
características específicas e únicas ao nível da estrutura do tecido urbano, da imagem do edificado e
da identidade e memória local. Predomina a valorização através de intervenções sobre o espaço
público, em especial sobre os pavimentos e instalação de mobiliário urbano e, ainda, através do
incentivo à recuperação e regeneração urbana da estrutura edificada.

Os

principais desafios

incidem na qualificação e na estruturação do espaço público, da

infraestruturação e dotação de equipamentos de animação e vivência urbanas e na qualificação da
Imagem do tecido urbano já consolidado, em especial no que respeita à malha urbana mais antiga e
que pressupõe atitudes de regeneração e de qualificação urbana que devem motivar as novas
intervenções.

Espaço Central _ Síntese Características
Características

Centro e Centralidade.

Perceção

Lugar de sociabilidade e vivência urbana.

Funções

Diversidade de funções.

Identidade

Marcada ao nível da estrutura e da Imagem quando se trata de malha
urbana mais antiga.
Degradação do edificado mais antigo, problemas de circulação e de
estacionamento. Descaracterização promovida pela nova centralidade ao

Problemas

nível da estrutura, das tipologias e da volumetria. A aposta e a oferta de
novas tipologias e a localização de equipamentos e serviços nos novos
edifício esvazia a malha urbana mais antiga.
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Intervir na recuperação do edificado ao nível dos espaços públicos e da
Desafios

Imagem urbana. Incentivar processo de regeneração urbana. Planear a
centralidade articulando novas e velhas centralidades.

Orientações

2.2.3_

Estudo de pormenor para o espaço mais central "Centro Antigo" que
incide sobre a qualificação do espaço público.

ESPAÇO HABITACIONAL

Corresponde essencialmente ao espaço urbano envolvente das áreas centrais do aglomerado de
Tarouca, associadas à sua dimensão. Têm apresentado maior dinâmica populacional e
consequentemente uma evolução do parque habitacional, caracterizados pela predominância da
habitação unifamiliar no tecido urbano, pela estrutura de ocupação linear, mas onde, apesar das
características marcadamente rurais, existem funções de utilização coletiva importantes na definição
da rede de centros complementares, apresentando já alguma diversificação ao nível de funções,
equipamentos, infraestruturação e densidades mais elevadas.

A tipologia dominante é a unifamiliar em parcela dispondo de solo agrícola. Tal modelo de ocupação
apresenta um tecido urbano estruturado e infraestruturado e permite práticas agrícolas em regime
de complementaridade ou mesmo de lazer. O espaço Habitacional do aglomerado de Castanheiro do
Ouro, que apresenta características específicas e únicas ao nível da estrutura do tecido urbano e da
imagem do edificado, surge muito associado ao traçado da EN 226.

Os principais desafios incidem na estruturação urbana e na definição dos centros e das centralidades
urbanas. Sem que isso implique uma maior densificação urbanística, será nestas áreas que se deve
procurar construir espaços estruturados e com um carácter de espaço urbano mais qualificado, ao
nível da imagem mas também das funções instaladas. Nestas situações poderá ser aconselhado a
opção por tipologias de 4 pisos, sempre que associadas à criação de espaços públicos e de vivência e
de sociabilidade urbanas.
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Espaço Habitacional _ Síntese Características
Características

Tipologia multifamiliar de 4 pisos ou unifamiliar isolada ou geminada de 2 ou 3
pisos.

Perceção

Lugar de residência.

Funções

Habitacional
Marcada ao nível da estrutura e da Imagem, onde coexiste uma ocupação de

Identidade

tipologia multifamiliar que constituem malhas de características mais urbanas
e uma tipologia unifamiliar isolada, apoiada ao longo dos arruamentos e
formando quarteirões agrícolas de grandes dimensões.
O perfil transversal viário é por vezes reduzido, garantindo o acesso às
habitações e às propriedades agrícolas e procura estabelecer uma ligação
entre os núcleos residenciais mais próximos. Revela alguns problemas de

Problemas

circulação e de estacionamento e algum nível de descaracterização promovido
pela falta de uma centralidade ao nível da estrutura. São espaços
caracterizados por alguma multifuncionalidade – habitação – comércio –
serviços, do tecido urbano.
Intervir na consolidação e qualificação ao nível dos espaços públicos e da
malha urbana existente. Incentivar processo de regeneração urbana. Planear

Desafios

novas centralidades onde se instale uma diversidade de funções urbanas de
apoio e de complemento à função residencial, com destaque para as
atividades comerciais e de serviços.
Os projetos de intervenção urbanística devem garantir o respeito tecido

Orientações

urbano existente, nomeadamente através da observância da cércea, do
alinhamento e das continuidades (dos espaços e de edificações) dominantes.

2.2.4_

ESPAÇO URBANO DE BAIXA DENSIDADE

O Espaços Urbano de Baixa Densidade, integra o restante espaço urbano, que apresenta densidades
mais baixas, onde se localizam diversos usos de apoio à função residencial dominante em modelos
de ocupação do solo que revelam baixas densidades de ocupação. O “Espaço Urbano de Baixa
Densidade” é diferenciado em duas subcategorias de espaço: Nível 1 e Nível 2.
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O “Espaço Urbano de Baixa Densidade – Nível 1” integra as áreas dos restantes aglomerados
urbanos de Tarouca e o aglomerado de Dálvares, que constituem a segunda coroa urbana e que
desempenham ou se pretenda, venham a desempenhar, a função de continuidade das centralidades
urbanas secundárias, onde se instale uma diversidade de funções urbanas de apoio e de
complemento à função residencial, mas onde se registam densidades de ocupação mais baixas,
apesar da diversidade e nível de funções urbanas, com destaque para as atividades comerciais e de
serviços, sendo o principal objetivo para estes espaços a consolidação e qualificação do tecido e da
malha urbana existente. Poderá ser admissível a opção por tipologias de 3 pisos, sempre que
associadas à criação de espaços públicos e de vivência e de sociabilidade urbanas. Os espaços
urbanos de baixa densidade, são espaços com edificação mas que carecem de ações de estruturação
urbanística.

O “Espaço Urbano de Baixa Densidade – Nível 2” integra as áreas dos restantes aglomerados
urbanos do território concelhio, e corresponde às áreas urbanas dos aglomerados urbanos mais
periféricos e constituem espaços urbanos onde se localizam diversos usos de apoio à função
residencial dominante em modelos de ocupação do solo que revelam baixas densidades de
ocupação e que apresentam uma significativa relação entre o meio urbano e o meio rural e de forte
dependência funcional e de simbolismo com as centralidades urbanas dos respetivos aglomerados.
Espaço Urbano Baixa Densidade _ Síntese Características
Características

Tipologia unifamiliar isolada ou geminada de 2 ou 3 pisos.

Percepção

Lugar de residência.

Funções

Habitacional de fortes relações com as atividades agrícolas e agroflorestais.
Constituem espaços urbanos onde se localizam diversos usos de apoio à

Identidade

função residencial dominante em modelos de ocupação do solo que revelam
baixas densidades de ocupação e que apresentam uma significativa relação
entre meio urbano e o meio rústico.
Áreas com problemas ao nível da infraestruturação. Reduzido nível de

Problemas

funções

urbanas.

Problemas

de

circulação e

de

estacionamento.

Descaracterização promovida pela falta de centralidades ao nível da
estrutura.
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Procurar criar estruturas e desenho urbano através de processos de
loteamentos e de urbanização. As intervenções urbanísticas devem ser

Desafios

integradas e articuladas com o tecido urbano existente garantindo relações
de continuidade de arruamentos e de espaços públicos.

Orientações

2.2.5_

Os projetos de intervenção urbanística devem acautelar o enquadramento
urbanístico no quarteirão ou na rua onde se inserem.

ESPAÇO DE ATIVIDADE ECONÓMICA

O Espaço

de Atividade Económica integra as áreas que apresentam ou revelam aptidões

para uma elevada concentração de estabelecimentos industriais e atividades complementares,
servidos de adequada infraestruturação, equipamentos e serviços de apoio. Estes espaços
concentram-se preferencialmente junto à variante nascente de Tarouca e ao eixos viário de maior
visibilidade, a EN 226.
Na atual Área de Acolhimento Empresarial e Local de Tarouca, é importante promover ações de
estruturação desta área industrial promovendo uma maior capacidade atrativa associada aos fatores
de localização.

2.3 _

REDE VIÁRIA

2.3.1_

CARATERIZAÇÃO

O Concelho de Tarouca localiza-se na Região NUT II – Norte, Região NUT III – Douro e pertence ao
Distrito de Viseu. O Concelho de Tarouca tem como concelhos limítrofes, a Poente e a Norte o
Concelho de Lamego, a Nordeste de Armamar, a Nascente de Moimenta da Beira, a Sudeste o de Vila
Nova de Paiva e a Sul o Concelho de Castro Daire. Tarouca beneficia da proximidade relativa de
importantes eixos urbanos em desenvolvimento (Vila Real, Régua, Lamego e Aveiro - Viseu) o que
coloca o Concelho numa posição privilegiada devido à localização geográfica estratégica que possui
face a esses polos. Eixos como o IP2 (Bragança – Faro – ainda em construção), IP3 (Vila Verde da Raia
a Figueira da Foz), IP5/A25 (Aveiro – Vilar Formoso) e o futuro traçado do IC26 (Amarante - Régua)
têm um papel fundamental na aproximação do Concelho de Tarouca e mais especificamente da
cidade aos centros urbanos regionais de maior importância.
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Esquema viário nacional para Tarouca

A rede supramunicipal com influência no
concelho de Tarouca apresenta um cenário
relativamente interessante em termos da
sua

rede

designadamente

de

acessibilidades,

pela

proximidade

à

IP3/A24/IP3. A aprovação do PRN 2000
gerou
Fonte: Carta Educativa, 2006

naturais

expectativas

de

desenvolvimento, pois a condição básica

para que tal mudança se iniciasse estava garantida pela construção do IC26. Os traçados propostos
acautelavam os interesses das suas populações, uma vez que, estariam, por via rodoviária, a poucos
minutos do centro urbano de Viseu e muito mais próximo da cidade do Porto e das principais vias de
comunicação, tornando assim possível o tão ambicionado desenvolvimento industrial e comercial,
através da garantia de uma ligação rápida e segura desde os polos industriais principais às
fundamentais vias de comunicação do país.

A perspetiva do traçado do IC26, que atravessava o Concelho de Tarouca, dava assim resposta a
problemas de isolamento a que o município tem estado sujeito e que se reflete negativamente no
seu desenvolvimento socioeconómico. Esta via vinha criar uma importante ligação entre a IP3/A24 e
a IP5/A25. Tarouca encontra-se numa localização sub-regional privilegiada em termos de
acessibilidades. No entanto a proximidade ao nó do IP3/IP3/A24 em Lamego já coloca Tarouca num
quadro de excelente mobilidade no território nacional, uma vez que, eixos estruturantes como o
IP5/A25 e o IP2 estão a pouco tempo de distância.
Enquadramento viário regional para Tarouca

A estruturação do sistema viário nacional, constituiu
um meio para facilitar a criação de sinergias e redes
de

complementaridades,

eixos

como

o

IP2,

IP3/A24/IP3, IP5/A25 e a perspetiva futura de
construção do IC26 são um fator fundamental para a
consolidação deste cenário de complementaridades.

Fonte: Carta Educativa, 2006
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Rede viária concelhia

A rede municipal não é muito dispersa devido à
organização

da

ocupação

do

território,

e

conforme se apresenta na figura apresenta uma
rede

de

distribuição

principal

claramente

identificada, que liga entre si todas as sedes de
freguesia. Desta rede de distribuição principal
fazem parte a EN226 e 226-3, EN329 e a EM520. O
duplo papel de algumas destas vias é muitas das
vezes complicado de gerir quando se abordam
questões de segurança e fluidez rodoviária, ou
Fonte: http://viajar.clix.pt

seja, é difícil compatibilizar o papel de eixos de
atravessamento e ligação com o exterior ao papel
de estruturação de ocupação e ligações de micro
escala.

Para além da EN226 que serve de ligação Nascente Poente existem outros eixos viários com um
papel determinante nas ligações internas:


A EN329 faz a ligação entre a EN226 (a Nascente da sede de concelho), o aglomerado de São
João de Tarouca e o concelho vizinho de Vila Nova de Paiva;



A EN226-3 é o eixo de ligação a Castro Daire. Esta estrada é a principal ligação à zona Sul do
Concelho, Serra de Santa Helena e Várzea da Serra;



A Norte da EN226 as ligações entre freguesias são asseguradas pelas EM520 (liga a Ucanha e
Salzedas), EM526 (liga a Dálvares e Gouviães) e pelos CM1171 e 1172 (ligações a Murganheira,
Meixedo e outras pequenas povoações da zona Norte do Concelho).

Segundo a classificação atual, a função que desempenha na rede, as características técnicas, a
ocupação marginal e o volume e composição do tráfego, não negligenciando o seu papel físico e de
espaço público envolvente, apresenta-se uma classificação / hierarquização, tendo em conta as
funções que desempenham no sistema viário, mesmo que as características específicas de cada uma
não estejam devidamente adaptadas às funções que desempenham promovendo-se a sua
adequação. A classificação que se pretende adotar, procura basear-se em conceitos que, estando
associados aos tradicionalmente expostos pela engenharia de tráfego, procuram estabelecer uma
relação direta com o urbanismo marginante.
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2.3.2_

HIERARQUIA VIÁRIA

De um modo geral e apesar da Rede Fundamental não atravessar a área do município de Tarouca,
podemos definir e caracterizar a seguinte classificação:
a) Rede Rodoviária Nacional
i. Itinerário Complementar - IC26 (Previsto);
b) Estradas Nacionais (EN) desclassificadas pelo PRN sob Jurisdição da IP
i. Estrada Nacional desclassificada - EN226;
c)

Rede Rodoviária Municipal
i. Estradas Nacionais desclassificadas sob Jurisdição da CMT (EN226-3 e EN329);
ii. Estradas Municipais (EMs);
iii. Vias Locais e/ou de Acesso;

Rede Nacional Complementar - IC26 (Prevista), via rápida projetada, de carácter regional de perfil
adequado à fluidez do tráfego e que constitui uma futura ligação entre polos urbanos de grande
importância a nível nacional. Esta rede que comporta principalmente tráfego de passagem, irá
assumir um papel estruturante à escala do concelho.

A rede nacional complementar (ICs), com influência direta no concelho de Tarouca é constituída pelo
itinerário complementar n.º 26 (IC26). Este itinerário complementar, pretende assegurar a ligação
entre Amarante (IP4) e Trancoso (IP2), passando pela Régua, Lamego, Tarouca, Moimenta da Beira e
Sernancelhe. com ligação ao IP3/IP3/A24 em Lamego.

Estradas Nacionais (EN) desclassificadas sob Jurisdição da IP - EN226, embora se pretenda garantir
níveis significativos de fluidez e capacidade de tráfego, será no entanto necessário atender às
necessidades dos desenvolvimentos urbanísticos que bordejam a via. Assume as principais entradas
e saídas do município e dos principais aglomerados urbanos na sua ligação com os aglomerados
envolventes e com o exterior do município, assumindo um papel estruturante à escala do concelho.
Assume troços de carácter claramente urbano, onde o estacionamento acontece em zonas não
críticas para a fluidez de tráfego e o conflito veiculo/peão é resolvido caso a caso, eventualmente em
favor do peão, mas tendencialmente limitado a um número restrito de locais. Estabelecem a ligação
entre os principais geradores de tráfego e a sede de concelho, amarrando as vias de carácter mais
urbano, permitindo desta forma uma melhoria considerável na mobilidade.
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Este nível da hierarquia viária do concelho de Tarouca é constituído pela EN226, que atravessa o
território concelhio nas freguesias de Tarouca – Granja Nova, na ligação entre Lamego e Moimenta
da Beira.

A Rede Municipal integra as Estradas Nacionais desclassificadas sob Jurísdição da CMT (EN226-3 e
EN329), e assume um papel de destaque no nível hierárquico da rede municipal. Embora se pretenda
garantir importantes níveis de fluidez e capacidade de tráfego, será no entanto necessário atender
sempre às necessidades dos desenvolvimentos urbanísticos que bordejam a via. Assume as principais
entradas e saídas dos aglomerados urbanos na sua ligação com os aglomerados envolventes,
assumindo um papel estruturante à escala do concelho. Assume troços de carácter claramente
urbano, onde o estacionamento acontece em zonas não críticas para a fluidez de tráfego e o conflito
veiculo/peão é resolvido caso a caso, eventualmente em favor do peão, mas tendencialmente
limitado a um número restrito de locais. Estabelecem importantes ligações entre freguesias e destas
à sede de concelho, amarrando as vias de carácter mais urbano, permitindo desta forma uma
melhoria considerável na mobilidade.
Este nível da hierarquia viária do concelho de Tarouca é constituído pela rede de estradas nacionais
desclassificadas sob jurisdição da CMT, que atravessam o concelho, nomeadamente o troço da
EN226-3 na ligação entre o Concelho de Tarouca e o Concelho de Castro Daire, que constitui a
principal ligação à zona Sul do Concelho, Serra de Santa Helena e freguesia de Várzea da Serra e a
EN329 que faz a ligação do Concelho de Tarouca ao Concelho de Vila Nova de Paiva, e que constitui a
ligação da sede de concelho à freguesia de S. João de Tarouca.

A rede municipal (EMs), na sua generalidade corresponde ao nível hierárquico mais elevado das vias
locais. Identificam-se aquelas que se assumem como principais recetoras do tráfego local gerado
pela malha urbana, escoando depois na rede de estradas nacionais. Identificam-se com estas funções
na malha viária dos principais aglomerados do concelho de Tarouca, as Estradas Municipais, que para
além de assegurar as ligações entre aglomerados de diferentes freguesias, desempenham também
um importante papel de suporte e de estrutura da malha urbana dos aglomerados de menor
dimensão. O estacionamento acontece em zonas não críticas para a fluidez de tráfego; conflito
veículo/peão resolvidos caso a caso, eventualmente em favor do peão, mas tendencialmente
limitado a um número determinado de locais.

Deste nível da hierarquia viária do concelho de Tarouca fazem parte a EM520, que constitui a ligação
entre a freguesia de Ucanha e Salzedas, a EM520 que constitui a ligação entre a freguesia de
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Salzedas e o Concelho de Armamar, a EM527 que constitui a ligação entre a freguesia de Dálvares e
Gouviães, e ainda os CM1171 e CM1172 que fazem as ligações a Murganheira, Meixedo e a outras
pequenas povoações da zona Norte do Concelho.

Rede Municipal (Vias Locais ou de Acesso), correspondem ao nível hierárquico mais baixo das vias
municipais de carater urbano e rústico, corresponde às restantes vias de serviço e acesso, que
suportam a malha urbana do concelho e que surgem a partir das vias indicadas no nível hierárquico
anterior. Integram esta classificação as ruas de carácter estritamente local e de acesso às principais
atividades e habitações. Só devem comportar tráfego local e pedonal (acesso às propriedades): o
peão é rei; o estacionamento é normalmente permitido evitando no entanto prejuízos ambientais
significativos; velocidades de circulação muito reduzidas, nomeadamente por restrições
geométricas; deverá ser possível compatibilizar utilização com atividades de ordem social e de lazer
no mesmo espaço.

Com base nestes critérios, a classificação da rede viária do concelho, de modo a identificar a
importância e a função de cada uma das vias da estrutura da rede viária do concelho e assim definir
as suas condicionantes, apresenta a seguinte hierarquização:
Classificação da Rede Viária do Concelho
Rede Rodoviária Nacional
Itinerário Complementar -



IC26



Troço da EN226 que atravessa o território concelhio nas freguesias de Tarouca –

Previsto (ICs)
Estradas Nacionais (EN)
desclassificadas pelo PRN

Granja Nova, na ligação entre Lamego e Moimenta da Beira;

sob Jurisdição da IP (ENs)
Rede Rodoviária Municipal -



Daire, que constitui a principal ligação à zona Sul do Concelho, Serra de Santa Helena

Estradas desclassificadas sob
Jurisdição do município de
Tarouca (ENs)

A EN226-3 é o eixo de ligação entre o Concelho de Tarouca e o Concelho de Castro

e freguesia de Várzea da Serra.


A EN329 faz a ligação do Concelho de Tarouca ao Concelho de Vila Nova de Paiva,
fazendo a ligação da sede de concelho à freguesia de S. João de Tarouca.



EM520 – Via de ligação entre a freguesia de Ucanha e Salzedas;

Rede Rodoviária Municipal



EM520 – Via de ligação entre Tarouca e Armamar, passando por Ucanha e Salzedas.

Estradas e Caminhos



EM527 – Via de ligação entre a freguesia de Dálvares e Gouviães;

Municipais (EMs e CMs)



CM1171 e CM1172 fazem ligações a Murganheira, Meixedo e outras pequenas
povoações da zona Norte do Concelho.

Rede Rodoviária Municipal
Vias Locais e/ou de Acesso

Consideram-se as restantes vias de serviço e acesso que servem o Concelho e que surgem a
partir das vias indicadas no nível hierárquico anterior. Integram esta classificação as ruas de
carácter estritamente local e de acesso às principais atividades e habitações.
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2.3.3_

DESAFIOS E OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Conforme já foi referido, o Concelho apresenta uma rede viária não muito dispersa, não obstante as
beneficiações ao nível do pavimento em determinados casos e, essencialmente, ao nível do traçado
e do perfil transversal. As necessidades que se fazem sentir ao nível da rede viária concelhia, de
acordo com o que foi possível detetar são, por um lado ao nível da beneficiação e correção de
algumas ligações, essencialmente ao nível da rede municipal e local de forma a diminuir a grande
dependência da rede nacional nas ligações viárias entre aglomerados envolventes, o que implica a
criação de alternativas viárias que promovam uma ligação mais direta entre um aglomerado e os
seus aglomerados mais próximos. Por outro lado, a necessidade de criação de novas ligações para
colmatar e estruturar a malha urbana que se encontra interrompida, são sem dúvida as grandes
deficiências em termos de malha viária concelhia. Portanto, de modo a que a legibilidade e
estruturação da malha viária assegure um acréscimo na mobilidade e na qualificação dos espaços
urbanos, fomentando a diversidade das vivências espaciais, é fundamental a definição de uma
hierarquização, ainda que polivalente e flexível, que permita a identificação de trajetos e percursos,
fundamentada na necessidade da continuidade da malha existente e na necessidade de novas vias
que identifiquem o nível hierárquico pretendido.

Neste contexto e ao nível da rede viária concelhia, identificam-se as seguintes intervenções
estratégicas:

Hierarquização da Rede Viária

 Identificação dos vários níveis da Rede Viária
Municipal, de forma a definir prioridades na sua
intervenção.
 Estruturar a rede viária, de modo a promover as
ligações com os concelhos vizinhos e a região
envolvente.

Reperfilamento de alguns troços da Rede
Viária Municipal

 Dar continuidade ao trabalho desenvolvido em
termos de Modernização e Reestruturação da Rede
Viária Local.

Ligações entre Freguesias e/ou
aglomerados

 Apostar no melhoramento das ligações Inter
concelhias, ligações entre aglomerados e destes à
Sede de Concelho.

Aglomerados Urbanos

 Criação de alternativas ao tráfego de
atravessamento nos aglomerados.
 Criação de vias urbanas que assegurem o fecho de
algumas malhas que se encontram atualmente
interrompidas (criando algumas situações de
constrangimentos / estrangulamento na estrutura
viária), perspetivando uma malha viária mais
estruturada e legível.
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No âmbito das intervenções estratégicas, apresentam-se as seguintes ações a desenvolver:

Insuficiências Detectadas

Acções a Desenvolver

Elevado défice de legibilidade da rede viária que
associado às fragilidades das características
técnicas da maioria das vias, com uma largura
reduzida, ausência de passeios, impõe claras
restrições quantitativas e qualitativas ao grau e
nível de mobilidade.

A melhoria das condições de circulação na rede
viária, no sentido de proporcionar maior fluidez do
tráfego e incremento do nível de segurança, passa
igualmente por medidas particulares de
intervenção, no que respeita a deficientes
características geométricas de traçado e pelo
reforço de sinalização vertical, nomeadamente de
visibilidade (espelhos) em cruzamentos /
entroncamentos, responsáveis por determinados
constrangimentos ou através de outras medidas,
como novos alinhamentos se as situações o
justificarem (limitações de velocidade, rotundas,
bandas sonoras, sinalização, etc.) devem ser tidas
em conta, uma vez que as ruas podem e devem
considerar-se como um espaço de vivência e de
circulação.

Ausência nalguns troços, de passeios ou a sua
reduzida dimensão, factores estes, que
degradam a qualidade de vida dos
habitantes/utentes.
Qualificação de espaços públicos pedonais,
onde a rua poderia assumir um papel
importante, ao invés de ser encarada como um
obstáculo á circulação pedonal/mecânica devido
aos conflitos entre ambas.

Desfasamento entre o local de trabalho e/ou
estudo e o local de residência.

Medidas que reforcem o passeio público devem ser
tidas em conta.

A rede de Espaços Públicos tem um papel
fundamental na transformação dos aglomerados,
permitindo manter a continuidade e acessibilidade
e conferindo-lhe a sua dimensão humana. Por
outro lado, parecem ser igualmente indiscutíveis as
vantagens que as ruas pedonais oferecem,
inclusivamente, ao nível da valorização do
comércio local.
Forte aposta no desenvolvimento das atividades
económicas e na criação de emprego;
Forte aposta no desenvolvimento do Turismo
associado aos recursos endógenos.

Definição de perfis viários de acordo com o tipo de
via e a sua posição na hierarquia viária;
Fragilidade da rede viária interna, falta de
hierarquia nas ligações ao exterior do concelho e
na relação directa com a rede de carácter
regional.

Completar a rede e definição de uma rede interna
devidamente hierarquizada;
Beneficiação e orientação de sentidos de tráfego,
dando perceção e legibilidade à nova estrutura
viária.

Baixo nível de cobertura da rede de transporte
público.

Melhoria da rede de transporte público,
nomeadamente na articulação com a rede de
transporte escolar, procurando rentabilizar
percursos, quer ao nível do traçado, quer ao nível
do material circulante.
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2.3.4_

a)

VIAS CRUCIAIS À INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO DOURO, NA ÓTICA DO MUNICÍPIO DE
TAROUCA
Prioridade Regional/Nacional:
 IC 26 (interliga os distritos de Vila Real, Porto e Viseu) – Amarante (IP4/Mesão Frio / Peso
da Régua (IP3) / Lamego / Tarouca / Moimenta da Beira / Sernancelhe / Trancoso (IP2).
 Ligação viária à cota alta (S. João da Pesqueira / Tabuaço / Armamar / IP3) – Vila Nova de
Foz Côa (IP2) / S. João da Pesqueira / Tabuaço (ER 226-2 / Armamar / IP3 / IC26)
 Ligação Rodoviária (Resende / IP4) – que liga Resende (EN222) / Ponte da Ermida / Baião /
EN321-1 / Marco de Canavezes / IP4 / IC26.
 Ligação Rodoviária (Cinfães / Resende / Peso da Régua) que liga a EN222 /Cinfães /Resende
/ Peso da Régua / IC26 / IP3.
 Ligação Rodoviária (Cinfães / IP4) – Cinfães / EN222 / Castelo de Paiva / IC35 / IP4 (Penafiel).

b)

Prioridade Municipal/Regional
 Circular da Cidade de Lamego – EN2 a norte / nó IP3/IP4/IC26 a sul.

2.4.5_

Conclusões

Podemos assumir o Concelho de Tarouca como um território com elevado potencial endógeno,
usufruindo de uma situação geográfica favorável, no que se refere à articulação com algumas das
principais cidades da Região Centro e Norte e com o quadro de acessibilidades a todo o País, dada a
sua posição privilegiada em relação a importantes vias de comunicação, nomeadamente a IP5/A25 e
IP3/A24 e à perspetiva do futuro IC26. Desta forma, é possível manter uma relação de proximidade
com alguns dos centros de decisão a nível regional, tornando o concelho ainda mais apetecível, quer
do ponto de vista da fixação da população, quer do ponto de vista empresarial. A presença destas
infraestruturas em muito pode contribuir para o processo de desenvolvimento municipal, pois
tornam o concelho num território geoestratégico, podendo servir como charneira entre os polos de
Viseu, Aveiro, Vila Real e Porto, sendo, por isso, importante pensar este aspeto de forma estratégica,
reforçando, desta forma, a afirmação do concelho na região.
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3_

REGULAMENTAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO

Um plano Diretor Municipal não é um fim. É um começo. Dificilmente algum plano resolve algum
problema. Ajuda a sistematizar. Na construção do discurso e mesmo de uma estratégia, poderemos
encontrar um novo sentido e uma nova ambição para o “estado das coisas”. Representam, discurso
e estratégia, uma vontade operativa de ação e mesmo de mudança e, neles poderemos ver e
imaginar um futuro que a todos os momentos se deseja diferente. A ambição e as expectativas
contidas numa estratégia, sugerem sempre tempos e dinâmicas de transformação mais otimistas
que os permitidos pela realidade. E é nesse jogo entre tempos ambicionados e os reais que as
dinâmicas vão produzindo mudanças e estas, progressivamente, vão desenhando territórios e
realidades diferentes.
É evidente que a estratégia para Tarouca é ambiciosa e que as expectativas são imensas. O
desenvolvimento do ambiente urbano, o desenvolvimento da base económica, o desenvolvimento
ambiental e natural e o desenvolvimento do sector do turismo, lazer e recreio. A qualificação do
tecido urbano, a integração de zonas de oportunidade, as novas formas de mobilidade, a
sustentabilidade ambiental e a estrutura ecológica, parques urbanos, a qualidade de vida e o acesso
a equipamentos e serviços, são preocupações cada vez mais acentuadas e discutidas.
As constantes mudanças que aos poucos vão transformando o território urbano, como por exemplo,
os novos eixos viários de âmbito regional, o turismo de natureza associado ao recursos endógenos,
evidenciam o quanto é indesejável que um plano diretor vincule o crescimento e desenvolvimento
do território a um modelo rígido, até porque é impossível prever fenómenos e oportunidades que
em muito extravasam as dinâmicas municipais. Assim sendo, é essencial que o atual Plano Diretor
Municipal, mais do que um instrumento de gestão territorial, se constitua como instrumento
orientador de estratégias de desenvolvimento. Não se espere encontrar objetividade própria das
certezas num plano. Muito menos num Plano Diretor. O Plano Diretor é um excelente instrumento
de sistematização de ideias e de vontades. Mas não se esgota, nem sequer alcança, um conjunto de
soluções mágicas sob a forma de um regulamento, resolvem todos os problemas e modificam todo
um território.
Uma das características mais marcantes da primeira geração de planos diretores terá sido a do
“plano que espera”; espera a dinâmica de concretização vinda do exterior, o que significa a espera
pela iniciativa dos promotores privados. Uma atitude passiva e reativa, que torna o plano quase
desnecessário. Esgotam o seu principal sentido quando entendidos como meros instrumentos
reguladores da gestão urbanística quotidiana de um município.
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Os plano fazem sentido quando enquadrados numa vontade operativa de fazer com que as coisas
aconteçam. Constituem o ponto de partida para um conjunto de intervenções sobre o território. E
têm de revelar uma capacidade de produzir mudança real.
Cada vez mais, o processo de planeamento exige uma capacidade e uma cultura de intervenção no
Território diferente, assumindo-se não como o instrumento do sim e do não, mas como o veículo, a
estrutura orientadora da tomada de decisões. Mais do que resolver os problemas, o plano tem o
papel de alertar para as consequências positivas e negativas de assumir determinados
compromissos. Um plano não é uma peça isolada mas uma parte de um complexo sistema de gestão
e de orientação do desenvolvimento do território.
É urgente dar um sentido e uma objetividade prática a estes novos paradigmas do planeamento. É
neste campo que a intervenção da Autarquia tem que se fazer em níveis de exigência e de
participação mais elevados, consagrando no mesmo patamar de importância do plano e/ou do
projeto, a negociação, a mediação e a contratualização, uma vez que na prática são a garantia da sua
implementação.
Estas formas de ler, interpretar e intervir no território, pressupõem que se assuma uma nova forma
de encarar a gestão municipal, no âmbito do planeamento e do urbanismo. A gestão do território e
do desenvolvimento necessita cada vez mais de ser capaz de dar resposta a novos desafios, para que
a sua ação traduza determinação e sentido às ações propostas, expressando a concretização de uma
estratégia assumida (que mostre que se sabe o que se quer), e conferindo assim ao plano as
qualidades de ser operacional e exequível. A resposta a este conjunto de desafios na gestão do
território e do desenvolvimento exige a adoção de novas atitudes, mais exigentes a vários níveis:



Ao nível da inovação, pressupõe-se a capacidade de organização em modelos, técnico e
políticos diferentes (criação de um Gabinete de Negociação), bem como o
desenvolvimento de um esforço de procura de novas parcerias e de cooperação
intermunicipal e interinstitucional, numa atitude fundamental de liderança e promoção da
concretização de “projetos piloto”, exemplares do que se pretende para o município e
que seja objeto de iniciativa privada;



Ao nível da capacidade de intervenção, no sentido de ser capaz de antecipar atuações,
fomentando dinâmicas e fazendo acontecer, conhecendo o território;
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Ao nível da abertura à participação e discussão de diferentes perspetivas, sendo capaz de
incorporar diferentes leituras das dinâmicas e monitorizando, num processo continuado, a
estratégia municipal. Neste aspeto é também fundamental a capacidade de vencer
constrangimentos culturais, exercendo uma atitude pró-ativa na formação da cidadania e
educação para o planeamento;



Ao nível do desenvolvimento de um conhecimento territorial de base, quer o suporte físico
territorial, como a cartografia e o cadastro, quer ao nível das dinâmicas socioeconómicas,
pressupondo-se uma atitude de estar atento ao mercado dos solos e procurar atenuar
mecanismos de especulação, desvirtuadores desse mercado.



Ao nível da governança aberta e participada pela comunidade, a pensar na qualidade do
meio urbano para a vida da atual e das futuras gerações.

As

palavras-chave

da

ação

municipal

que

sistematizam

as

atitudes

expostas

–

Negociar/Contratualizar/Cooperar.

O Pano Diretor Municipal de Tarouca integra, ainda, três domínios essenciais:
a) Regulamentação;
b) Programação;
c)

A

Execução

Regulamentação urbanística instituída pelo PDM de Tarouca procura articular-se com

as práticas urbanísticas instituídas pelo PDM ainda em vigor, introduzindo, naturalmente correções e
ajustamento decorrentes, por um lado do novo enquadramento legal e, por outro lado, da
introdução de correções e ajustamentos ao regulamento urbanístico em vigor. A proposta de
regulamento apresentada deve ser analisada e validada pelos Serviços Técnicos e ser testada e
experimentada no processo de gestão urbanística quotidiana. Procura-se assim identificar eventuais
falhas ou deficit de regulação urbanística.
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A

Programação das ações

propostas pelo PDM de Tarouca incide, essencialmente, na

programação do solo urbanizado, nos seus processos de colmatação e nas ações de
responsabilidade municipal, nomeadamente os projetos estruturantes previstas em solo urbano
"Área de Acolhimento Empresarial e Local de Tarouca" e em solo rústico "Parque Ribeirinho de
Tarouca".

Nesse sentido o município deve motivar os proprietários / promotores para a execução das áreas de
colmatação e conformação do perímetro urbano, contratualizando a sua execução através de
contrato de urbanização. Deve, ainda, promover a delimitação de "Unidades de Execução" e iniciar o
processo de negociação ou aquisição de terrenos com vista à programação da execução e
estruturação da Área de Acolhimento Empresarial e Local de Tarouca e finalmente, deve programar
o investimento municipal necessário para fazer face à modernização das infraestruturas dos espaços
a estruturar.

No que diz respeito ao projeto estruturante "Parque Ribeirinho de Tarouca", o principal objetivo é
promover a implementação e execução de um projeto / programa de intervenção, ao longo das
margens do rio Varosela, do qual fazem parte um conjunto de intervenções apoiadas nas suas
margens, criando uma zona verde ribeirinha ao longo do rio e, ainda, numa rede de percursos
pedonais e/ou cicláveis. Os espaços de água deverão ser pensados no sentido de potenciar usos de
recreio e lazer, nomeadamente através da criação de uma zona navegável, para pequenos barcos de
recreio (gaivotas), associada à implementação de um pequeno açude, junto à Ponte Romana.

Este projeto urbano de parque ribeirinho, deve preservar espaços, oferecer novos espaços de lazer e
recreio e mais importante criar sinergias entre as componentes ambientais e construídas da cidade,
aspeto este que tem sido negligenciado, sendo esta a oportunidade de inverter uma dinâmica
negativa. O valor social, ambiental e obviamente económico destes espaços, que no seu conjunto
constituem a área de intervenção do Projeto do Parque Ribeirinho, pressupõem a sua valorização
como “elementos de marca” da cidade. Trata-se de um processo de requalificação urbana
valorizando os elementos, construídos e naturais, existentes e que definem e caracterizam a cidade
de Tarouca. A integração do Parque Ribeirinho na cidade constituirá mais um elemento qualificador e
diferenciador que deseja afirmar-se como exemplo ao nível das práticas de qualificação urbana e de
sustentabilidade ambiental, paisagística e urbanística. Será neste domínio, qualidade do tecido e da
estrutura urbana associado ao desenvolvimento de processo de valorização do património existente
e à qualificação do espaço público que Tarouca pretende construir a sua Imagem de futuro e assumir
um posicionamento de diferenciação na região onde se insere.
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A execução das principais ações proposta pelo PDM deve ser enquadrada nos sistemas previsto
na lei, nomeadamente, sistema de compensação, sistema de cooperação e sistema de imposição
administrativa

No sistema de compensação a iniciativa de execução é dos particulares, que ficam obrigados a
prestar ao município a compensação devida de acordo com as regras estabelecidas nos planos ou em
regulamento municipal. No sistema de cooperação, a iniciativa de execução do plano pertence ao
município, com a cooperação dos particulares interessados, atuando coordenadamente, de acordo
com a programação estabelecida pela câmara municipal e nos termos do adequado instrumento
contratual. Finalmente, no sistema de imposição administrativa, a iniciativa de execução do plano
pertence ao município, que atua diretamente ou mediante concessão de urbanização

No entanto, para a execução das propostas e ideias estratégicas resultantes do plano a estratégia do
município passará sempre pela prévia negociação e envolvimento de parceiros atuando,
concertadamente, em função da oportunidade, do contexto e da importância da intervenção para o
processo de desenvolvimento municipal.
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PARTE IV
ELEMENTOS DA PROPOSTA DE PLANO
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Acompanham este Relatório os seguintes elementos que integram e constituem a Proposta de
revisão do PDM de Tarouca:
a) Regulamento Urbanístico
b) Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo
c) Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal
d) Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico
e) Planta de Ordenamento - Áreas Urbanas Consolidadas
f) Planta de Ordenamento - Sistema Patrimonial
g) Planta de Condicionantes - REN
h) Planta de Condicionantes - RAN
i) Planta de Condicionantes - Perigosidade de Risco Incêndio
j) Planta de Condicionantes - Áreas Percorridas por Incêndio Florestal
k) Planta de Condicionantes - Regime Florestal - Perímetro Florestal da Serra de Leomil e Rede
Natura 2000
k) Planta de Condicionantes - Outras

Pretende-se com a apresentação da proposta de Planta de Ordenamento:
a) Garantir que a proposta apresentada corresponde aos anseios do Executivo e preparação da
versão final do Plano a ser submetida a apreciação de Entidades;
b) Sistematizar uma organização, classificação e qualificação do solo que possa ser aferida
pelos Serviços Técnicos Locais e pelos órgãos de poder político local em função das
dinâmicas existentes, dos problemas e dos desafios existentes;
c)

Constituir e sistematizar os elementos de base que possibilitem a constituição de uma
“equipa técnica_política” responsável pela validação, análise e avaliação crítica da proposta.

Pretende-se com a apresentação da proposta de Planta de Condicionantes:
a) Identificar e cartografar todas as Servidões e Restrições de Utilidade Pública que possam
condicionar a proposta de ordenamento;
b) Sistematizar a informação disponível a submeter à apreciação e validação das Entidades.

Pretende-se com a apresentação da proposta de Regulamento:
a) Sistematizar uma versão do regulamento adequando-o ao quadro legal em vigor;
b) Constituir um documento que deve ser objeto de validação nos Serviços Técnicos
responsáveis pelos processos de licenciamento urbanístico.
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PARTE V
INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA EFEITOS DE AVALIAÇÃO
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A avaliação/monitorização do estado do ordenamento do território e, em especial da execução dos
planos, é fundamental para a aplicação de políticas territoriais sustentadas, como forma de
fortalecimento do planeamento como processo, cíclico e ponderado.

A seleção de indicadores considera alguns aspetos essenciais que a seguir se destacam: a relevância
no âmbito da política municipal, a disponibilidade de informação e a capacidade de permitir uma
interpretação clara e inequívoca, a sensibilidade ao contexto e às alterações resultantes do processo
de implementação do plano, a capacidade de permitir comparar no tempo e no espaço e, finalmente,
a fiabilidade científica. Efetivamente, procurou-se selecionar um conjunto de indicadores relevantes
para a explicação do processo de implementação do plano e passíveis de serem medidos. Os
indicadores selecionados permitem aferir e averiguar até que ponto o processo de implementação
do plano está a contribuir para o processo de desenvolvimento municipal e, assim, alertar para ma
eventual necessidade de revisão. A análise destes indicadores pode e deve ser complementada com
o conjunto de indicadores definidos no âmbito do Relatório Ambiental. Uns e outros permitem uma
excelente base de análise e de ponderação na elaboração do Relatório do Estado do Ordenamento
do Território que o município deve elaborar nos termos da lei.

Assim, tendo em consideração as caraterísticas e as dinâmicas do território do município de Tarouca,
com a implementação da proposta de revisão do PDM de Tarouca, os indicadores de monitorização,
que se consideram coerentes e adequados, para avaliação dos níveis de implementação ou execução
do plano, são os seguintes:
Indicadores para efeitos de avaliação

Valor de referência

Meta

População residente
[2011] 8.048 hab.
Crescimento ≥ 2%
População
População ativa
[2011] 3.263 hab.
Crescimento ≥ 0,3%
Taxa de desemprego
[2011] 11,7 %
Decréscimo ≥ 2%
Taxa de atividade
[2011] 40,5 %
Decréscimo ≥ 3,6%
Dinâmica urbanística
Número de licenciamentos ou alvarás emitidos
--Crescimento ≥ 5%
Percentagem do perímetro urbano consolidado
72,0%
Crescimento ≥ 15%
Número de alojamentos vagos
[2011] 1.582 alojamentos Decréscimo ≥ 5%
Número de edifícios
[2011] 6.096 edifícios
Crescimento ≥ 2%
Reabilitação urbana
Área s de reabilitação urbana
[2016] 63,27 hectares
≥ 90%
Área de espaços públicos a reabilitar e ou a executar
[2016] 3,59 hectares
≥ 70%
Espaços de atividade económica
Área proposta no plano diretor municipal
[2016] 26,7 hectares
≥ 100%
Áreas infraestruturadas
[2016] 20,0 hectares
≥90%
Percentagem de ocupação
[2016] 50%
≥ 80%
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Turismo e Ambiente
Unidades de alojamento local
Qualidade das águas superficiais
Qualidade das águas subterrâneas
Qualidade da água para consumo
Infraestruturas
Níveis de cobertura da rede de abastecimento de
água
Níveis de cobertura da rede de saneamento
Níveis de cobertura da rede de recolha de resíduos
sólidos
Níveis de cobertura da rede elétrica
Acessibilidade e transportes
Investimento na conservação da rede viária
Cobertura e acesso à rede de transportes
Equipamentos
Dotação de equipamentos de Ensino - 1º ciclo
[m2/hab]
Dotação de equipamentos de Ensino - 2º ciclo
[m2/hab]
Dotação de equipamentos de Ensino - 3º ciclo
[m2/hab]
Dotação de equipamentos de Saúde
[m2/hab]
Dotação de equipamentos de Apoio Social
[m2/hab]
Dotação de equipamentos Desportivos
[m2/hab]

8
[2011] Razoável
[2011] A3
[2013] 99,65

Crescimento ≥ 10%
Muito bom
A1
100%

[2011] 95%

≥ 90%

[2011] 70%

≥ 90%

[2011] 91%

≥ 95%

[2011] 100%

≥ 95%

[2016] 300.000€
50%

Crescimento
≥ 5% / ano
≥ 90%

[2016]
[2016]
[2016]
[2016]

Valor de
referência

[2016]
[2016]
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PARTE VI
PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA

E

FUNDAMENTAÇÃO

DA
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1_

ÂMBITO E OBJETIVOS

O processo de implementação de um Plano Diretor Municipal de Tarouca [embora se trate de um
plano de zonamento e onde o grau de incerteza e de abstração é ainda significativo] pode e deve ser
enquadrado na definição de um quadro de programação temporal e financeira que garanta a
execução das ações de forte iniciativa e participação municipal. Atendendo à natureza e vigência
temporal de um Plano Diretor Municipal reforça-se a ideia que a programação e as estimativas de
investimento apresentadas não se traduzem em instrumentos de gestão e de definição orçamental.
Antes, constituem instrumentos estratégicos e orientadores para a definição de políticas municipais.
O financiamento e a sustentabilidade económica, perfeitamente relacionados entre si, constituem
parte integrante do conceito de plano e do processo de planeamento. Nesse sentido, o plano,
caracteriza as ações preconizadas, define os agentes envolvidos, estabelece prioridades de execução
e considera os custos financeiros estimados e previsíveis. Efetivamente a viabilização das ações
propostas depende por vezes da capacidade negocial do município e da forma como se deve assumir
uma corresponsabilização entre os diversos agentes envolvidos, seja para a simples abertura de uma
rua com perfis que incluam passeios mais largos e arborizados, seja para a concretização de um
projeto de maior dimensão.

O presente capítulo constitui o programa contendo disposições indicativas sobre a execução das
Intervenções municipais previstas no plano Diretor Municipal de Tarouca e os meios de
financiamento disponíveis para a sua concretização (alínea c do ponto 2 do artigo 97º do DL 80/2015
de 14 de maio). Efetivamente o carácter programático ou a incerteza quanto à objetividade de
algumas propostas e quanto à realização de alguns investimentos estruturantes torna tarefa
complexa a tentativa de quantificação concreta das propostas do plano e o contributo de
investimento municipal necessário garantir. Tal situação é igualmente válida para a calendarização da
execução das referidas ações, pois a maior parte não depende exclusivamente da vontade, do
tempo e da oportunidade da intervenção municipal. Refira-se assim que, mais do que valores
concretos, são apresentadas estimativas orientadoras de programas possíveis e que se preveem
instalar.
O papel exigido à Câmara Municipal será essencialmente o de “Regulador” de uma distribuição
equitativa dos benefícios e dos encargos resultantes do plano, procurando equilibrar a balança entre
a despesa pública municipal e o benefício das mais-valias geradas por essas obras.
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Cabe, ainda, ao município, o papel de dinamizador de novas dinâmicas de transformação motivando
e desafiando os principais atores / promotores [já instalados ou emergentes] do processo de
desenvolvimento municipal.

Nesse sentido reforça-se a ideia de que é fundamental:
1. O município assumir o papel de agente impulsionador das intervenções que revelem algum
imobilismo dos agentes envolvidos, incentivando a negociação e a ação;
2. A gestão urbanística quotidiana ser a “guardiã“ e promotora da qualidade de vida urbana
pretendida e do “vencer” eventuais obstáculos processuais próprios da inércias institucional
tradicional;
3. A compreensão e o respeito por parte dos agentes, dos cidadãos e da Câmara Municipal,
como fatores indispensáveis para a defesa dos princípios de qualificação do espaço urbano.

2_

PROPOSTAS E INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES

Tratando-se de um plano de ordenamento do território que assume um considerável grau de
incerteza quanto ao tempo e oportunidade de intervenção dos principais agentes, sabendo das
limitações financeiras e da promoção e controle da ação dos agentes por parte da autarquia, este
documento encerra essencialmente um carácter indicativo e orientador apesar do esforço em
estabelecer custos e prioridades de intervenção. Deve ser salvaguardado desde já que a Câmara
Municipal de Tarouca pode determinar que algumas das intervenções aqui preconizadas como
municipais, venham a ser desenvolvidas somente por agentes privados. Ou seja, como forma de
simplificação optou-se por elencar todas as intervenções propostas para a concretização da
proposta do plano, independentemente do grau de intervenção da iniciativa municipal e do seu
maior ou menor envolvimento direto. Tendo em consideração que todas as propostas de
intervenção correspondem a áreas de solos privados, a sua promoção e concretização encontra-se
diretamente relacionada com os tempos e a capacidade de ação de um conjunto de promotores
privados e com a capacidade negocial da CM de Tarouca. Um fator agravante da execução das
propostas de intervenção é a divisão de propriedade, ou seja, parte destas áreas são da posse de
inúmeros proprietários. À Câmara Municipal, cabe o papel de articular as ações de agentes
diferenciados e de, em casos de imobilismo ou fenómenos de especulação fundiária, assumir-se
como agente dinamizador e negociador capaz de promover a concretização das intervenções.
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A execução do Plano é determinada nas seguintes intervenções, cujos estágios intercalares até à sua
concretização podem integrar estudos e/ou projetos, aquisição de terrenos, programa e
financiamento e execução da obra, seja de iniciativa exclusivamente municipal ou seja de iniciativa
privada ou mista. Para as ações identificadas e propostas é indicado o grau de prioridade e, sempre
que possível, preconizado as fontes de financiamento e os agentes a envolver preferencialmente. As
intervenções e valores propostos constituem a base de referência para o processo de execução do
plano e consequentemente, um quadro orientador para a estrutura do plano de atividades e
orçamento municipal. À Câmara Municipal cabe o papel crítico mediante esta base, podendo ajustar
prioridades e rever intervenções que neste momento não foram contempladas.

No atual contextos das autarquias locais, a capacidade de realizar todos os investimentos pensados
depende, em larga escala, da capacidade de envolver parceiros e/ou de se garantir o acesso a apoios
financeiros comunitários. Do ponto de vista estritamente económico, a estratégia do município será
sempre sustentada na promoção do ciclo virtuoso que manifeste a preocupação de reduzir e
transformar a despesa corrente municipal em despesa de capital. A Programação da execução e
financiamento das principais propostas do Plano Diretor Municipal depende da capacidade de
realização do município e da capacidade de estabelecer contratualizações para a realização de
determinadas intervenções. A compreensão e evolução dos contextos e das dinâmicas constituem
fatores determinantes. Assim, o maior grau de sucesso ou de insucesso do processo de
implementação e de realização do PDM de Tarouca e dependerá sempre:
a)

Da capacidade e da possibilidade de enquadramento de projetos estruturantes no quadro
de apoio financeiro comunitário;

b)

Da capacidade e da oportunidade de envolvimento de parceiros sejam promotores
privados sejam institucionais;

c)

Da capacidade e do equilíbrio financeiro do município.

É considerando este grau de “incertezas” que o município programa a execução das principais
propostas, explicita ou implicitamente, contidas no plano diretor municipal. Para a concretização e
motivação para a ação, o município considerará para cada intervenção a oportunidade de agir
isoladamente ou em parceria com promotores ou instituições:
a)

Concretizando os projetos estruturantes, mediante processos de contratualização;

b)

Promovendo a definição de Unidades de Execução para a promoção de intervenções
urbanísticas estratégicas e prioritárias.
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No quadro que se apresenta a seguir identificam-se a programação de intervenções estruturantes e
que podem sustentar o desenvolvimento de projetos com capacidade de transformar e desenvolver
o território municipal. Identificam-se as intervenções de iniciativa e promoção essencialmente
municipal e as intervenções de iniciativa e promoção privada embora em articulação com o
município. Conclui-se, assim, que a execução do Plano Diretor Municipal de Tarouca, ou seja, a
concretização de todas as propostas de ordenamento e qualificação do ambiente urbano e rural do
concelho terá um valor estimado em cerca de 7,6 milhões de euros até 2025. É evidente que este
valor discriminado no Quadro indicativo de Execução e Financiamento, constante do ponto 5 do
presente capítulo, é meramente indicativo e reveste o caráter de estimativa.

Cabe ao município promover a execução coordenada e programada das ações previstas e propostas
pelo Plano. Nesse sentido, o município, através do processo de implementação do PDM, assume o
papel de agente concertador e dinamizador do tecido empresarial e da iniciativa privada no processo
de implementação e de execução do Plano. Esta coordenação e execução programada do Plano, que
face à atual conjuntura socioeconómica em muito dependerá da dinâmica do investimento privado,
que determina para os agentes públicos e privados, o dever de concretização e adequação das
pretensões aos objetivos e prioridades estabelecidas no Plano, ficando igualmente determinada a
sua participação, direta ou indireta, no seu financiamento.

O modelo de organização territorial que se encontra estabelecido procura assumir, enquanto
objetivo estruturante, o crescimento e desenvolvimento urbanístico harmonioso da área de
intervenção do Plano, pelo que as intervenções a operar deverão considerar:

a)

A articulação espacial e temporal com o equilíbrio entre os custos e benefícios que
decorrem da execução de infraestruturas urbanas, viárias e equipamentos de utilização
coletiva;

b)

A dinamização de iniciativas de urbanização e construção afetas ao setor privado,
sobretudo nas áreas que o município pretende ver assumidas como prioritárias;

c)

A adoção de incentivos capazes de potenciar a utilização prioritária dos solos com
apetência para a urbanização/edificação e que se apresentam já infraestruturados.
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As características de ocupação urbanística do território sugerem a necessidade de estabelecer
mecanismos de execução do Plano, apresentando sistemas e modelos de execução muito adaptados
às dinâmicas em curso e às características de urbanização da área. Tal facto não impede o município,
se confrontado com a necessidade de estabelecer um maior e mais rigoroso controlo do processo de
urbanização, de estabelecer Unidades de Execução e/ou de Planos de Pormenor que suportem
sistemas de execução do Plano de maior caráter impositivo.

Pode, neste contexto, a Câmara Municipal condicionar o licenciamento de operações urbanísticas, à
realização de operações prévias de reparcelamento urbano, operações essas que poderão envolver
associação de proprietários e, eventualmente, a Câmara Municipal, sempre que se considere
desejável proceder à reestruturação cadastral, quer estas decorra de motivos de aproveitamento do
solo, quer da procura de uma melhoria formal e funcional do espaço urbano e da concretização do
próprio Plano.
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3_

O CONTEXTO MUNICIPAL - ORÇAMENTO E INVESTIMENTO PÚBLICO

O contexto atual do processo de desenvolvimento do município de Tarouca revela um equilíbrio e
níveis de qualidade de vida significativos que não exigem, nos próximos anos, investimento público
significativo. Efetivamente:
a)

A rede viária é suficiente e encontra-se ajustada às necessidades de deslocação intra e
extra concelhia, necessitando apenas de obras de conservação e manutenção;

b)

As redes das principais infraestruturas [abastecimento público de água, saneamento e
recolha de resíduos domésticos] oferecem níveis de cobertura praticamente globais;

c)

A rede de equipamentos é suficiente e ajustada às necessidades da população, enquanto a
rede de transportes públicos se encontra em discussão, perspetivando novos
investimentos, que promovam uma oferta mais ajustada às necessidades da população.

Este quadro acima descrito, ainda que de uma forma sintética, revela que a fase de qualificação do
território por via da infraestruturação e da garantia de acesso aos principais equipamentos e
infraestruturas foi cumprido com significativo sucesso nas últimas décadas. Hoje o principal
problema que se coloca ao processo de desenvolvimento do município de Tarouca é o de “ter
capacidade de despoletar dinâmicas de transformação”. E estas, mais do que investimento público,
exigem interesse, compromisso e atuação de atores da esfera da iniciativa privada. O Plano de
financiamento e de sustentabilidade financeira associada ao processo de revisão do PDM revela,
também, essa realidade. O PDM não apresenta grandes projetos nem grandes ambições de
investimento, antes cria um cenário e identifica um conjunto de oportunidades a desenvolver na
esperança e na expectativa de que a iniciativa privada e eventuais promotores induzem e instalem
novas dinâmicas transformação. Não são tempos de construir. São tempos de qualificar e potenciar
o que existe e está, mesmo ali, ao nosso dispor.

A análise dos últimos três orçamentos municipais [2014, 2015 e 2016] revela dois factos essenciais:
a)

O orçamento municipal tem superados os 12 milhões de euros e, em 2016, aproxima-se
mesmo dos 13,5 milhões de euros;

b)

Desses orçamentos as verbas cativas e alocadas ao designado “investimento” tem vindo a
evoluir positivamente e aproximam-se do valor de 20%, fato que assinala uma
oportunidade relevante.
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Orçamentos Municipais [2014-2016]

2014

2015

2016

Valor global do orçamento municipal
Valor das verbas do orçamento passíveis de serem
enquadradas em Investimento
Percentagem [Investimento/ orçamento global]

12.770.630

13.608.246

13.382.375

2.078.700

2.814.440

2.491.500

16,28%

20,68%

18,62%

Percentagem de despesa de investimento sobre o valor global do orçamento municipal
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4_

OS PRINCIPAIS DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL

Em função das propostas implícita ou explicitamente contidas no processo de revisão do PDM de
Tarouca consideram-se quatro domínios temáticos:

A_ Infraestruturas
B_ Rede Viária
C_ Reabilitação Urbana e Espaço Público
D_ Projetos Estruturantes

A_

INFRAESTRUTURAS [PRINCIPAIS LINHAS E OPÇÕES DE POLÍTICA MUNICIPAL]

No concelho de Tarouca, os serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento Básico são
prestados, em alta, no âmbito Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do
Norte de Portugal (anteriormente, Trás-os-Montes e Alto Douro) e, em baixa, pelo Município de
Tarouca.

O Município de Tarouca é a entidade gestora responsável pela conceção, construção e exploração do
sistema público de água para consumo humano e do sistema público de saneamento de águas
residuais. Em que cerca de 30% do sistema de tratamento de AR é da responsabilidade da EG
Município e a restante percentagem da responsabilidade de outra EG em alta, Águas do Norte-Grupo
Águas de Portugal (AdN-AdP). Esta gestão é assegurada pela existência de dois tipos de soluções de
tratamento atualmente disponíveis, nomeadamente, 7 fossas séticas coletivas (FSC) e 17 Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s).

É, no entanto, reconhecido que estes sistemas deverão ser melhorados, ampliados ou remodelados
para se poder beneficiar de um serviço com maior qualidade e quantidade da água fornecida e maior
quantidade, que permita a pressão adequada à população.
Estas exigências devem ainda ser conjugadas com uma gestão equilibrada e fiável dos sistemas.

O Concelho de Tarouca é atualmente um caso de sucesso no que toca à cobertura da rede de
abastecimento de água – apresenta uma taxa de cobertura superior a 97%. Os objetivos estratégicos
foram praticamente atingidos, com resultados muito satisfatórios e importa agora concentrar os
esforços na manutenção e qualidade do serviço.
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No que diz respeito à rede de drenagem e tratamento de águas residuais, a organização dos diversos
subsistemas de cobertura é feita segundo a proximidade dos aglomerados populacionais. Existem
em funcionamento 13 sistemas, da responsabilidade do Município; a taxa de cobertura da rede de
drenagem de águas residuais é de 74% 1no Concelho, mas apenas 70% da população tem serviço de
tratamento de águas residuais, existindo 17 unidades de tratamento. Apesar do excelente nível de
cobertura, registam-se, algumas necessidades de intervenção, que passam pela substituição nos
sistemas existentes ou de colmatar faltas na cobertura da rede.

Cumulativamente, as ações previstas visam o cumprimento dos objetivos ambientais impostos pela
Diretiva Quadro da Água (DQA), transposta para o direito nacional pela Lei da Água para as massas
de água, nomeadamente, atingir o estado/potencial ecológico bom e/ou do estado químico bom.

2019 - 2021 2022 - 2025

Fonte Financiamento

Prioridade

Montantes de
Investi. Público

Infraestruturas

2016 - 2018

Água

AMPLIAÇÃO, Conservação e
Modernização

MUNICÍPIO/NORTE
2020

Máxima

40.000€ [1]

Saneamento

Ampliação, Conservação e
Modernização

MUNICÍPIO/NORTE
2020

Máxima

160.000€ [1]

Recolha Resíduos

Conservação e Manutenção

Município/NORTE
2020/RESINORTE

Máxima

20.000€ [2]

Município/
Norte/2020

Máxima

75.000 € [3]

Projetos Estruturantes
Projeto de Eficiência Energética nos
edifícios público Municipais

Projetos

Execução

[1] O nível do investimento é determinado em percentagem do valor do ativo municipal O valor indicado é a referência para investimento anual
[2] Valor de referência para investimento anual
[3] Valores relativos ao desenvolvimento dos projetos. Os custos de execução da obra serão determinados em sede de projeto

No domínio das infraestruturas, atualmente as taxas de cobertura dos serviços públicos de
abastecimento de água, tratamento de águas residuais e de resíduos são adequadas e proporcionam
boas condições de qualidade de vida aos habitantes do concelho.
O processo de recolha, tratamento e encaminhamento de resíduos domésticos encontra-se
consolidado e apresenta uma necessidade de investimento anual prevista e programada na ordem
20.000 euros anuais.
A ampliação, conservação e modernização das principais redes de infraestruturas de água e
saneamento implica um investimento anual na ordem dos 200.000 euros anuais, que inclui a
execução dos projetos das redes de saneamento do Candaínho e de Valverde, em Tarouca, Meixedo,
Ucanha e Vila Chã da Beira, no montante total estimado de 700.000,00.

1

In Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, volume 3, ERSAR, setembro de 2014
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Infraestruturas [água e saneamento e resíduos]

2014

Investimento na Rede de Águas

60.000€

10.000€

127.000€

Investimento na Rede de Saneamento

30.000€

200.000€

190.000€

0

2.000€

200.000€

90.000€

212.000€

517.000€

Investimento na Recolha de Resíduos
Totais

2015

2016

Nota: os valores de 2014 e 2015 são os da prestação de contas. Os valores de 2016 são os previstos no Orçamento.

B_

REDE VIÁRIA [PRINCIPAIS LINHAS E OPÇÕES DE POLÍTICA MUNICIPAL]

A aposta de investimento municipal na rede viária incide, essencialmente, na conservação e
manutenção da rede viária existente. Existem, no entanto, projetos estruturantes que envolvem
outras fontes de financiamento.

Por exemplo, só após execução do IC 26 é que se impõe a sua ligação à rede viária municipal, com
comparticipação da administração central.

As vias internas serão executadas no âmbito de operações de urbanização e, portanto, com o
envolvimento dos proprietários / promotores.

Rede Viária
Conservação/ Manutenção_ Rede Viária

2016 - 2018

2019 - 2021

2022 - 2025

Manutenção

Fonte
Financiamento

Prioridade

Município

Média

Montantes de
Investi. Público
300.000€ [1]

[1] Valor de referência para investimento anual, fixado a partir do valor do ativo/10 anos

Relativamente à rede viária o principal esforço será o da manutenção e conservação da rede. É
expectável que cerca de 300.000 euros anuais garanta, com eficiência a realização de obras
eventualmente necessárias.

Outros investimentos na qualificação urbana
Investimento na manutenção, conservação e
execução rede viária

2014

2015

85.000€

75.000€

2016
365.000€

Nota: os valores de 2014 e 2015 são os da prestação de contas. Os valores de 2016 são os previstos no Orçamento.
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C_

REABILITAÇÃO URBANA

E

ESPAÇO PÚBLICOS [PRINCIPAIS

LINHAS E OPÇÕES DE POLÍTICA

MUNICIPAL]

Os núcleos urbanos, nomeadamente as áreas integradas nas ARUs (Áreas de Reabilitação Urbana) e
a qualificação da rede de espaços públicos constituem elementos a valorizar e a qualificar no
domínio da requalificação urbana. A opção e a aposta de qualificação urbana e ambiental das
principais centralidades do município dependerão, para além da capacidade de investimento
municipal, da oportunidade e do acesso a meios financeiros de apoio.
Os espaços públicos são fatores de atração e de valorização do território porque enquadram o tecido
urbano envolvente e porque proporcionam condições e lugares de encontro e de sociabilidade.

Reabilitação Urbana e Espaços Públicos
Reabilitação urbana (ARUs)

2016 - 2018
Projetos

Qualificação da Rede de Espaços Públicos

2019 - 2021

2022 - 2025

Fonte
Financiamento

Execução

Município/
Norte/2020

Qualificação

Município/
Norte/2020

Prioridade

Montantes de
Investi. Público
86.000€ [1]

Máxima

30.000€ [2]

[1] Valores relativos ao desenvolvimento dos projetos. Os custos de execução da obra serão determinados em sede de projeto
[2] Valores de referência para apoio anual

O cenário no domínio da reabilitação urbana é, também ele, bastante favorável. Nesse âmbito o
município candidatou, recentemente, a reabilitação e regeneração urbana da sede de concelho,
composta por 3 unidades, designadas por Centro histórico, Parque Ribeirinho e Restantes áreas
limítrofes, que apesar de terem génese temporal e usos funcionais bem distintas, por razões de
coesão territorial são indissociáveis, Área de Reabilitação Urbana de Gouviães e Ucanha e Área de
Reabilitação Urbana do Outeiro-Mondim da Beira, num esforço financeiro na ordem dos 1.950.000 €.
No entanto a comparticipação esperada do FEDER deve poder contribuir com cerca de 1.260.000 €, o
que torna o esforço financeiro próprio perfeitamente enquadrado e em linha com os investimentos
realizados nos últimos anos. Refira, ainda, que a concretizar-se a comparticipação prevista do FEDER,
excede em muito os apoios recebidos nos últimos 3 anos.
Outros investimentos na qualificação urbana
Investimento em execução de projetos de reabilitação
urbana
Investimento em Plano Municipais de Ordenamento do
Território
Estimativa de comparticipação através do QREN de obras e
projetos de iniciativa pública
Investimento candidatado ao Centro 2020 / Reabilitação
Urbana PARU [sede de concelho, composta por 3 unidades,
designadas por Centro histórico, Parque ribeirinho e
Restantes áreas limítrofes]

2014

2015

2016

Não houve.

Não houve.

20.000€

20.000€

52.000€

45.000€

242.000€

590.000€

1.973.000€

Comparticipação FEDER
expectável

1.267.000€
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D_

PROJETOS ESTRUTURANTES

O processo de revisão do PDM de Tarouca identifica e delimita dois Projetos Estruturantes:

PE 1 - Área de Acolhimento Empresarial e Local de Tarouca.
PE 2 - Parque Ribeirinho de Tarouca.

Os programas de uso, ocupação e transformação do solo constam nos quadros seguintes:
Projeto Estruturante
Área de Acolhimento Empresarial e Local
(AAEL) de Tarouca - Desenvolvimento do polo da AAEL de Tarouca, que apresenta uma localização de
excelência pelo nível de visibilidade que o traçado da variante lhe confere e pela facilidade de acesso que esta
via lhe garante quer por si só quer no acesso ao nó da EN226.

Objetivos
O principal objetivo da implementação e execução deste projeto estruturante é proporcionar a
estruturação da Área de Acolhimento Empresarial e Local de Tarouca e dotá-lo de melhores
condições infraestruturais e de diversidade de oferta de espaços para a instalação de atividades
económicas. Tarouca pretende potenciar o efeito da variante Este de Tarouca e assumir-se como
uma concelho atrativo para a instalação de empresas e a captação de investimento a nível regional.
Programa
1_ Definir e estruturar um espaço vocacionado para a instalação de atividades económicas atrativo,
seja reconhecido pela diversidade de espaços que oferece, pela qualificação das redes de
infraestruturas e, ainda, pela qualidade dos espaços públicos, serviços e equipamentos de apoio às
empresas, atividades e ambiente económico.
2_ Programar e executar o processo de requalificação do solo definindo uma estrutura urbanística
qualificada, estruturada e equilibrada com o meio e o sistema biofísico de suporte.
3_ Definir uma rede de parcelas / lotes flexível que permite e favoreça a possibilidade de junção
entre parcelas contiguas e assim garantir mais capacidade de oferta e de captação de potenciais
investimentos.
4_ Definir regras urbanísticas que impossibilitem a instalação de empresas que manifestamente
causem significativos problemas ambientais.
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Orientações Urbanísticas
1_ O Índice de Ocupação do Solo não deve exceder o,75.
2_ A operação urbanística deve assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso, respeitando o
índice de impermeabilização definido para a respetiva classe de espaço.
3_ Deve ser garantida a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários.
4_ As parcelas devem apresentar uma faixa de verde quando confrontem com as vias.
5_ As redes de infraestruturas devem considerar os adequados princípios da eco eficiência no
domínio da água e da energia.
6_ Devem ser programadas todas as redes de infraestruturas disponíveis (ambientais e
tecnológicas).

Orientações para a Execução
1_ A área de intervenção será enquadrada na respetiva classe de espaço e concretizada através de
operações urbanísticas previstas no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.
2_ A iniciativa da execução da Área de Acolhimento Empresarial e Local de Tarouca é do município
podendo este adotar um dos sistemas de execução previsto na lei (compensação, cooperação ou
imposição administrativa).

PE 1

2016 - 2017

2018 - 2021

2022 - 2025

FONTE
FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

INVESTIMENTO
PÚBLICO

ÁREA DE
PROJETOS E
ACOLHIMENTO
MUNICÍPIO/
AQUISIÇÃO DE
EXECUÇÃO
MÁXIMA
60.000€ [1]
EMPRESARIAL E
NORTE/2020
TERRENOS
LOCAL
[1] VALORES RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS. OS CUSTOS DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO DETERMINADOS EM SEDE
DE PROJETO
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Projeto Estruturante
Parque Ribeirinho de Tarouca
Parque Ribeirinho de Tarouca - Projeto urbano de parque ribeirinho, ao longo das margens do rio Varosa,
capaz de preservar espaços, oferecer novos espaços de lazer e recreio e mais importante criar sinergias entre
as componentes ambientais e construídas da cidade de Tarouca.

Objetivos
O principal objetivo da implementação e execução deste projeto estruturante é o desenvolvimento
de um projeto urbano de parque ribeirinho, ao longo das margens do rio Varosa, capaz de preservar
espaços, oferecer novos espaços de lazer e recreio e mais importante criar sinergias entre as
componentes ambientais e construídas da cidade, aspeto este que tem sido negligenciado, sendo
esta a oportunidade de inverter uma dinâmica negativa. O valor social, ambiental e obviamente
económico destes espaços, que no seu conjunto constituem a área de intervenção do Projeto do
Parque Ribeirinho, pressupõem a sua valorização como “elementos de marca” da cidade.
Programa
1_ Definir e estruturar um espaço vocacionado para a instalação de atividades de recreio e lazer, que
seja reconhecido pela diversidade de espaços que oferece, pela qualificação das redes de
infraestruturas e, ainda, pela qualidade dos espaços públicos e equipamentos de apoio.
2_ Programar e executar o processo de integração do Parque Ribeirinho na cidade como elemento
qualificador e diferenciador que deseja afirmar-se como exemplo ao nível das práticas de
qualificação urbana e de sustentabilidade ambiental, paisagística e urbanística.
3_ Proporcionar melhores condições de vida urbana, através da criação de lugares de encontro e de
sociabilidade, promovendo a valorização do que é local e do que faz parte da história e da memória
dos Tarouquenses, através da criação de percursos cicláveis, pedonais e equestres, de um Centro de
Interpretação Ambiental, de um Espaço de Recreio de Cavalos, para além de diversos equipamentos
associados ao recreio e ao lazer.
Orientações Urbanísticas
1_ O projeto deve respeitar o índice de impermeabilização e ocupação definido para as respetivas
classes de espaços.
2_ Deve ser garantida a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários.
3_ Os percursos e as vias de acesso devem adotar materiais permeáveis.
4_ As redes de infraestruturas devem considerar os adequados princípios da eco eficiência no
domínio da água e da energia.
Orientações para a Execução
1_ A área de intervenção será enquadrada na respetiva classe de espaço e concretizada através de
operações urbanísticas previstas no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.

2_ A iniciativa da execução do projeto do Parque Ribeirinho de Tarouca é do município, adotando
para o efeito o sistemas de execução previsto na lei (imposição administrativa).
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PE 2

2016 - 2017

2018 - 2021

2022 - 2025

FONTE
FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

INVESTIMENTO
PÚBLICO

PARQUE
PROJETOS E
MUNICÍPIO/
RIBEIRINHO DE AQUISIÇÃO DE EXECUÇÃO
MÁXIMA
50.000 € [1]
NORTE/2020
TAROUCA
TERRENOS
[1] VALORES RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS. OS CUSTOS DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO DETERMINADOS EM SEDE
DE PROJETO
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5_

SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES PROGRAMADAS

No quadro seguinte sistematiza-se e sintetiza-se a programação temporal, a fonte de financiamento,
a prioridade e a estimativa de investimento público municipal a afetar a cada ações /intervenção
programada. Estima-se, assim, que o processo de implementação do PDM de Tarouca implicará a
necessidade de prever no horizonte temporal até 2025 um investimento público na ordem dos 7,6
milhões de euros [cerca de 760 mil euros por ano].
Estes valores constituem apenas estimativas de referência. Dependem do envolvimento de parceiros
ou da contratualização com promotores ou instituições ou, ainda, do acesso a apoios financeiros
comunitários.

QUADRO INDICATIVO DE EXECUÇÃO, FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO PDM DE TAROUCA
1_INFRAESTRUTURAS

2016-2018

2019-2021

2022-2025

FONTE FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

MONTANTES DE
INVESTI. PÚBLICO

Água

Conservação e Modernização

Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água de
Trás-os-Montes e Alto Douro

Máxima

40.000
[1]

Saneamento

Ampliação, Conservação e
Modernização

sistema multimunicipal de
saneamento de Trás-osMontes e Alto Douro

Máxima

160.000
[1]

Recolha Resíduos

Conservação e manutenção

Município

Máxima

20.000€ [2]

FONTE FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

MONTANTES DE
INVESTI. PÚBLICO

Município/Norte/2020

Máxima

750.000 € [3]

FONTE FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

MONTANTES DE
INVESTI. PÚBLICO

Média

300.000€ [1]

FONTE FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

MONTANTES DE
INVESTI. PÚBLICO

Município /Norte2020

Máxima

86.000€ [3]

Município/ J. Freguesia

Média

30.000€ [2]

PRIORIDADE

MONTANTES DE
INVESTI. PÚBLICO

Município
/Norte2020

Máxima

60.000€ [3]

Município
/Norte2020

Média

50.000€ [3]

2_PROJETOS ESTRUTURANTES

2016-2018

2019-2021

Projeto de Eficiência Energética nos edifícios
público Municipais

Projetos

Execução

3_REDE VIÁRIA

2016-2018

2019-2021

Conservação/ Manutenção_ Rede Viária

2022-2025

Manutenção

4_REABILITAÇÃO URBANA E ESPAÇOS PÚBLICOS

2016-2018

Reabilitação urbana (ARUs)

Projetos

Qualificação da Rede de Espaços Públicos
5_PROJETOS ESTRUTURANTES

2022-2025

2019-2021

Município
2022-2025

Execução
Qualificação

2016-2017

PE 1 - Área de Acolhimento Empresarial e
Local

Projetos e
aquisição
terrenos

PE 2 - Parque Ribeirinho de Tarouca

Projetos e
aquisição
terrenos

2018-2021

Execução

Execução

2022-2025

FONTE
FINANCIAMENTO

[1] O nível do investimento é determinado em percentagem do valor do ativo municipal O valor indicado é a referência para investimento anual
[2] Valor de referência para investimento anual
[3] Valores relativos ao desenvolvimento dos projetos. Os custos de execução da obra serão determinados em sede de projeto
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Este valor respeita a compromissos de orçamentação anual de 20.000€ para a recolha, tratamento e
encaminhamento de resíduos, 200.000€ para a conservação e modernização das redes de
infraestruturas, 300.000€ para a conservação e manutenção da rede viária e transportes e 30.000€
para outras intervenções em espaços públicos.

Além destes considera-se, ainda, a necessidade de um esforço financeiro de 110.000€ para a
elaboração e implementação de instrumentos de gestão territorial e estudos no âmbito dos projetos
estruturantes definidas; 75.000€ para projetos para melhoria dos níveis de eficiência energética e
1.970.000€ para ações de reabilitação urbana no âmbito do PARU de Tarouca.

Este esforço financeiro [cerca de 760 mil euros por ano] enquadra-se totalmente nos orçamentos
dos últimos 3 anos e representa, ainda, a possibilidade de apoios financeiros no âmbito do Norte
2020. Por exemplo, é expectável que as ações de reabilitação urbana no âmbito do PARU de Tarouca
recebam uma comparticipação financeira do FEDER na ordem dos 1, 3 milhões de euros.

Embora se trate de valores que constituem apenas estimativas de referência e que dependem do
envolvimento de parceiros ou da contratualização com promotores ou instituições ou, ainda, do
acesso a apoios financeiros comunitários, é evidente que o esforço financeiro exigido pelo processo
de implementação da revisão do PDM de Tarouca está em perfeita sintonia com as tendências e
consolidação orçamental do município, apresentando um elevado sentido de realidade e de
equilíbrio e sustentabilidade financeira.
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