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1_

INTRODUÇÃO

O presente relatório, designado por Relatório Ambiental, corresponde à 2ª fase da Avaliação
Ambiental Estratégica do Plano Diretor Municipal de Tarouca (adiante designado por PDMT).
Cumpre-se desta forma os requisitos legais decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007,
de 15 de junho que “estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados
planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as diretivas n.º 2001/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 26 de maio” (n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho).

Os planos e programas que estão sujeitos a avaliação ambiental são definidos na alínea a) do n.º 1 do
artigo 3º do Decreto-Lei n,º232/2007, de 15 de junho, que identifica os “ planos e programas para os
setores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das
águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam
enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação”, enquadrando, desta forma, o Plano Diretor Municipal de
Tarouca.

Torna-se assim necessário elaborar um Relatório Ambiental no qual se “identificam, descrevem e
avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as
alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos”
(alínea b) do n.º 2 do artigo 97º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). Este relatório permitirá
integrar e articular as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional, regional e local englobando nas suas estratégias e objetivos as considerações ambientais,
sociais e económicas, com vista a promover o desenvolvimento sustentável.
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2_

OBJETIVOS E METODOLOGIA

A Avaliação Ambiental Estratégia (AAE) é um instrumento de avaliação de impactes de natureza
estratégica cujo objetivo principal é facilitar a integração ambiental e avaliação de oportunidades e
riscos de estratégia de ação, num quadro de sustentabilidade (Partidário, 2007). Desta forma, os
principais objetivos da AAE são:


Assegurar uma visão estratégica e uma perspetiva alargada em relação às questões
ambientais, num quadro de sustentabilidade;



Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto as
opções estão em discussão;



Auxiliar na identificação, seleção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face aos
objetivos de ambiente e desenvolvimento;



Detetar problemas e oportunidades, sugerir programas de gestão e monitorização
estratégica;



Assegurar processos participados e transparentes, que envolvam todos os agentes
relevantes;



Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de
desenvolvimento.

Tal como já foi referido no Relatório de Fatores Críticos de Decisão, o processo de AAE desenvolve-se
em quatro grandes momentos (Partidário, 2007; DGOTDU, 2008):
a)

Relatório de Fatores Críticos (que integra a definição do âmbito e do alcance da

avaliação ambiental;
b)

Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não Técnico (que analisa e avalia na

perspetiva ambiental os objetivos estratégicos do Plano em análise);
c)

Declaração Ambiental;

d)

A Execução do Plano e a posterior Monitorização da AAE.

Desta forma, o processo de Avaliação Ambiental Estratégica do PDMT iniciou-se com a elaboração
do Relatório de Fatores Críticos de Decisão, que se destinou a estabelecer o âmbito e o alcance da
AAE e onde se identificaram os Fatores Críticos de Decisão fundamentais para estruturar a análise e a
presente avaliação ambiental. Este relatório foi entregue em junho de 2014 para consulta
institucional por parte da ERAE (Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas), tendo
sido recolhidos um conjunto de recomendações e considerações, por parte das seguintes entidades:
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte



Instituto de Gestão do património Arquitetónico e Arqueológico



Instituto de Conservação da Natureza e Florestas



Estradas de Portugal

Esse conjunto de recomendações e considerações referiram a necessidade de alterar e/ou
acrescentar critérios de avaliação e respetivos indicadores em alguns dos FCD apresentados. No
Anexo I apresenta-se o resumo das sugestões das ERAE, bem como a argumentação relativamente
ao conteúdo dos pareceres.

O presente relatório corresponde à fase de elaboração do Relatório Ambiental e respetivo Resumo
Não Técnico do PDMT, onde se integram:


A análise e avaliação das oportunidades e riscos (efeitos significativos de natureza
estratégica) da proposta de PDM;



As Diretrizes de orientação ou recomendações da AAE para serem implementadas na fase
de execução e monitorização.

Neste contexto, o presente RA contém (de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 232/2007):
a) A descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do plano e das suas relações com
outros planos e programas pertinentes;
b) As características ambientais das zonas suscetíveis de serem significativamente afetadas, os
aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua provável evolução, se não for
aplicado o plano;
c)

Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa, incluindo, em particular, os
relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental,

d) Os objetivos de proteção ambiental estabelecidos pertinentes para o Plano, a nível
internacional, comunitário ou nacional e a forma como estes são tomados em consideração;
e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação do plano;
f)

As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer
efeitos adversos significativos no ambiente, resultantes da aplicação do plano;

g) Apresentação das medidas de controlo previstas.

4
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

3_ OBJETO DA AVALIAÇÃO E QUADRO DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
3.1_ INTRODUÇÃO
A Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca, consubstanciada pelas suas opções
estratégicas e respetivos objetivos, constitui o objeto da presente avaliação ambiental estratégica. O
Plano Diretor Municipal de Tarouca em vigor foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 15/95, de 23 de Fevereiro (Diário da República I Série – B, n.º 46), e foi sujeito a uma alteração a
partir da Resolução de Conselho de Ministros n.º 168/2000, de 29 de Outubro (Diário da República I
Série – B, n.º 276), enquadrada pelo Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de maio), tendo sido divulgada a deliberação da decisão de revisão do Plano
Diretor Municipal de Tarouca, dando assim início a um período de participação pública.

3.2._ CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
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 de Moimenta da Beira, a Sudeste o de Vila Nova de Paiva e a
Sul o Concelho de Castro Daire.
Recorrendo ao sítio do INE, Tarouca apresenta no ano de 2011 uma área de 100 km 2 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 Gouviães e Ucanha, União
de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira, União de Freguesias 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/A24, IP4, A25 o
que faz com que a sua localização seja um fator importante a considerar numa estratégia de
desenvolvimento municipal.
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O município de Tarouca integra, ainda, a 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.

Figura 1 - Localização geográfica e administrativa da NUT II, NUT III e Concelho de Tarouca e respetivas
freguesias
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De acordo com o diagnóstico prospetivo da região Norte e conforme o esquema apresentado, o
concelho de Tarouca pertence ao território satélite do eixo urbano Vila Real-Régua-Lamego. A
proximidade de eixos urbanos em franco desenvolvimento (Vila Real – Régua - Lamego - Viseu)
deixa o concelho de Tarouca numa posição privilegiada uma vez que geograficamente se encontra
entre estes polos.
Figura 2 - O Sistema Urbano Regional e as suas interações

Fonte – O Sistema Urbano Regional – Estudos de caso CCDRN

O concelho situa-se na zona de transição entre as Beiras e o Alto Douro, apresentando características
diversas: a parte sul do concelho (mais elevada) apresenta invernos rigorosos com elevada
precipitação (por vezes sob a forma de neve), e com verões quentes, enquanto que a zona norte
tem um inverno mais ameno (embora o verão também seja quente e seco). Em termos hidrográficos,
o concelho de Tarouca pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Douro. Os principais cursos de água
existentes no concelho são: o rio Varosa (afluente da margem esquerda do rio Douro, que atravessa
todo o concelho), ribeira de Tarouca (afluente do rio Tarouca), para além de outros cursos de água
temporários. O concelho de Tarouca é servido pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de
Água e de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro, o qual tem como função a captação,
tratamento, e distribuição de água para consumo público e recolha, tratamento e rejeição de
efluentes.
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O concelho de Tarouca insere-se ainda no sistema aquífero do Maciço Antigo Indiferenciado. O
Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo constituído
essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias associadas a este tipo de
rochas são normalmente designadas (pelos hidrogeólogos) por rochas fraturadas ou fissuradas. Em
termos gerais, podem-se considerar como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em
recursos hídricos subterrâneos. Ainda assim, apesar da escassez do recurso, eles desempenham um
papel importante, tanto no abastecimento à população, como na agricultura (INAG, 2000).

No que se refere à ocupação do solo, o concelho apresenta cerca de 29% ocupado com superfície
agrícola e 65% com exploração florestal, facto que lhe pode atribuir vulnerabilidade ao risco de
ocorrência de incêndio florestal.

Em termos económicos, as principais empresas (nº) existentes no município encontram-se nos
sectores relacionados com o “Comércio por grosso e a retalho”, “Construção” e “Atividades
imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas”. As principais empresas da indústria
transformadora existentes no concelho são relativas às “Indústrias Alimentares, das bebidas e do
tabaco” e “Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos”.

O concelho tem como principais atividades relacionadas com o sector primário a agricultura (batata,
macieira, vinha, oliveira e sabugueiro) e a criação de gado. Ao nível das indústrias do ramo
agroalimentar destaca-se a produção dos famosos vinhos e espumantes das Caves da Murganheira,
na freguesia de Ucanha. A rentabilização da produção vinícola é uma realidade no concelho (Vinho
de mesa da Varosa – Região Demarcada de Espumantes e Vinhos), assim como a Castanha, enquanto
importante fonte de rendimento, promove a integração do concelho na Região Demarcada de
Origem Protegida “Soutos da Lapa”. Refira-se ainda que Tarouca é o concelho do país com maior
produção da Baga do Sabugueiro (com aplicações a nível farmacêutico, tinturaria, medicina
tradicional e doçaria).

A atividade turística encontra-se em franca expansão (devido ao património natural – praias fluviais
em Mondim da Beira, Ucanha e várzea da Serra, com atividades de desporto, como canoagem, e
lazer - histórico, cultural e arquitetónico). O concelho de Tarouca apresenta 16 registos de património
classificado e em vias de classificação e 23 registos de sítios arqueológicos registados na DGPC. O
concelho insere-se ainda no Pólo de Desenvolvimento Turístico do Douro, facto que contribuirá para
uma maior dinamização deste sector.
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O Espaço Florestal no concelho de Tarouca tem uma importância económica, social e ambiental, que
não pode ser ignorada. Devido ao crescimento socioeconómico da sociedade atual verifica-se
desertificação humana nas áreas rurais do interior, bem como o abandono das atividades
agroflorestais. Este despovoamento, bem como a falta de ordenamento, de planeamento e gestão
têm conduzido a grandes áreas contínuas de combustível, tornando-se um potencial perigo que,
conjugadas com condições de seca prolongada resultam em incêndios catastróficos.

Este potencial florestal, áreas florestais e incultos, representa 65% da superfície total do concelho,
localizando-se essencialmente nas mesmas zonas de distribuição das áreas de incultos, a Sul e a Este,
pelo que se constata serem estas zonas a apresentar maior potencial florestal no concelho. No
Concelho de Tarouca, a maior parte da floresta existente está estruturada de forma contínua em
manchas de maior dimensão pelo que são passíveis de ser alvo de atrativas e interessantes ações em
termos de gestão e ordenamento do território. Estas manchas são constituídas essencialmente por
espécies resinosas, ou seja por espécies altamente combustíveis, associadas a um elevado risco de
incêndio. A área de incultos, é constituído por matos de diferentes níveis de densidade e estrutura,
influenciando do risco de incêndio, enquanto a área florestal, é constituído por Folhosas Caducifólias,
como o castanheiro e o carvalho, e por Outras Florestas, nomeadamente pinheiro bravo e
povoamentos mistos desta mesma espécie com carvalho e castanheiro.

Segundo o PROF do Douro, o concelho de Tarouca encontra-se abrangido por duas sub-regiões
homogéneas: Beira Douro e Montemuro. No entanto, em toda a região Douro, serão adotados
objetivos específicos comuns e específicos.
Com base no exposto, sistematiza-se através da análise SWOT1, apresentada no Quadro 1, uma
caracterização da situação de referência e diagnóstico da área de intervenção da proposta de
Revisão do PDM de Tarouca. De acordo com os princípios metodológicos da AAE, a análise SWOT
identifica e exprime as Forças, as Fraquezas, as Oportunidades e as Ameaças associadas ao território,
para a situação atual, sem considerar nesta análise a implementação da proposta de revisão do PDM.
Configurando uma leitura da situação existente e o diagnóstico da área de intervenção do Plano, a
análise SWOT permitirá elaborar o prognostico de intervenções estratégicas e prioritárias para o
concelho.

1

O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
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Quadro 1 - Análise SWOT correspondente à área do concelho de Tarouca
Forças

- Elevada presença florestal (52% do uso do solo)
- Situação geográfica estratégica face aos polos urbanos de
Vila Real, Lamego e Régua
- Proximidade a eixos viários importantes (IP2, IP3, IP5, …)
- Proximidade à plataforma logística da Régua
- Proximidade geográfica à fronteira (cerca de 150km)
- Património histórico e cultural (arquitetónico e
arqueológico)
- Património paisagístico (vales, montanhas, praias fluviais)
- Requalificação urbana e de edifícios nos centros
históricos, nas freguesias de Ucanha e Salzedas.
- Requalificação dos espaços públicos no âmbito do Plano
de Urbanização de Tarouca e Dálvares
- Requalificação das aldeias rurais
- Totalidade de população do concelho servida por
sistemas de abastecimento de água
- Papel significativo de algumas unidades industriais que se
dedicam à transformação de produtos alimentares
- Concelho do país com maior produção de baga de
sabugueiro
- Rentabilização da produção vinícola – região demarcada
(presença das unidades de produção “Caves
Murganheira”)
- Castanha – importante fonte de rendimento
- Estrutura ecológica de elevado valor
- Integração no Pólo de Desenvolvimento Turístico do
Douro

Oportunidades
- Promoção do turismo aproveitando o património natural
e cultural
- Aproveitamento do potencial turístico do concelho
(cultura do vinho e da vinha, maçã e baga do sabugueiro,
paisagem de montanha, património cultural construído,
artesanato, gastronomia, etc.).
- Possibilidade de internacionalização de produtos e
serviços
- Dinamização do sector agrícola
- Criação de cooperativas agrícolas e incentivo à
cooperação entre agricultores
- Criação de “clusters” regionais associados às culturas
existentes: abertura ao sector transformador, que
permitirá alargar a cadeia de valorização dos produtos que
são extraídos da terra.
- Desenvolvimento de uma base industrial capaz de
permitir a transformação dos produtos extraídos dos solos,
aumentando o potencial de valor acrescentado da região.
- Intervenção na gestão florestal

Fraquezas
- Reduzida taxa de drenagem e tratamento de águas residuais
(apenas 74% da população do concelho servida por sistemas
de tratamento de águas residuais)
- Existência de fossas sépticas com funcionamento deficiente
- Reduzida taxa de reciclagem de RSU
- Ocorrência de incêndios florestais nos últimos 13 anos
- Baixos níveis de desenvolvimento da região
- Cerca de 30% dos espaços urbanos encontram-se disponíveis
- Território marcadamente rural
- Estrutura agrícola fragmentada, baseada no minifúndio
- Diminuição da população, envelhecimento acentuado da
população e diminuição considerável da taxa de natalidade no
período inter-censitário (1991-2001)
- Baixo nível de instrução no concelho
- Aumento da taxa de analfabetismo no período
intercensitário (1991-2001)
- Mão-de-obra pouco qualificada
- Desemprego
- Atividade industrial fragmentada
- Dificuldade na comercialização dos produtos alimentares
produzidos nas unidades industriais
- Declínio da atividade agropecuária (quer em número de
explorações, quer em termos de efetivo animal)
- Fragilidade da iniciativa empresarial da região
- Fragmentação e ausência de cooperação
- Fragilidades tecnológicas e comerciais
- Fraca produtividade do concelho
- Oferta de serviços hoteleiros é incipiente

Ameaças

- Êxodo rural
- Desertificação
- Risco de incêndio
- Risco de deslizamentos/erosão
- Ausência de desenvolvimento empresarial e competitividade
- Invisibilidade económica do concelho
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3.3_ JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PLANO
Decorridos que estão vinte anos da publicação do PDM de Tarouca (plano este ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/95, de 23 de Fevereiro (Diário da República I Série – B, n.º
46), e sujeito a uma alteração a partir da Resolução de Conselho de Ministros n.º 168/2000, de 29 de
Outubro (Diário da República I Série – B, n.º 276), aliado ao facto do território ter sofrido inúmeras
transformações durante todo este período, tornou-se oportuno a sua revisão. Para além da questão
temporal, que obriga à revisão do PMOT, existe ainda um conjunto de fatores que tornam urgente a
sua revisão. A desatualização da cartografia que serviu de base à elaboração do atual PDM (aquando
da revisão do PDM foi utilizada cartografia digital e sistemas de informação geográfica) e a alteração
da estrutura regulamentar (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio),
foram alguns dos fatores que potenciaram a necessidade de revisão do PDM.

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado uma incapacidade de resposta deste plano em vários
domínios, prejudicando os interesses do município e dos seus munícipes de uma forma geral. De
forma a colmatar esta lacuna, a autarquia tem recorrido a outros instrumentos de planeamento
urbanístico que proporcionaram a resolução de alguns problemas. No entanto, também estes
mecanismos começam a ser insuficientes para fazer face às exigências do presente e aos desafios do
futuro (Relatório de fundamentação da proposta de revisão do PDM de Tarouca, 2009).

De acordo com informação constante no Relatório de fundamentação da proposta de revisão do
PDM de Tarouca, a presente proposta de revisão do PDM “enquadra-se na necessidade de adaptar o
plano em vigor aos inúmeros fatores externos que condicionam o desenvolvimento concelhio,
corrigindo algumas incongruências que o actual documento apresenta e dotando-o de maior
operacionalidade para criar e enquadrar dinâmicas dos agentes locais que sustentem um modelo de
ordenamento e desenvolvimento endógeno de qualidade”. Acresce ainda, as novas realidades
territoriais e os instrumentos disponíveis para gestão do território enquanto factores determinantes
e imprescindíveis na revisão do PDM.

Deste modo, são identificadas pelo Relatório de Fundamentação de Avaliação da Execução do PDM
(Novembro, 2009) as seguintes situações que levam à necessidade de revisão do PDM:


Adequação a novos projetos e programas que direta ou indireta afetam o território
municipal – novas acessibilidades (PRN:IP3 e IC26), novos instrumentos para o solo rural
(PROF Douro e CRIF Tarouca), a classificação do Alto Douro Vinhateiro como património
mundial, assim como ao novo regime jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial;



Utilização de cartografia digital e introdução de sistemas de informação geográfica - a
utilização de bases digitais é o ponto de partida para auxiliar a gestão urbanística diária
minimizando a subjetividade nas delimitações das diferentes categorias de espaços e
11
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ajudando a população e os técnicos responsáveis na interpretação espacial e regulamentar
do PDM;


Correção de erros materiais na representação gráfica do plano - incongruências nos limites
dos perímetros urbanos representados a escalas diferentes e a sobreposição de
condicionantes a espaços considerados perímetros urbanos;



Alteração conceptual e regulamentar - novas orientações em termos de conceitos a utilizar,
bem como novos critérios de classificação e reclassificação do solo e novos critérios para
definição de categorias de qualificação do solo;



Panorama administrativo - desde 1995 registaram-se transformações no enquadramento
administrativo concelhio, a sede de concelho foi elevada à categoria de cidade e na proposta
de criação de áreas metropolitanas, o concelho de Tarouca integrou na altura a Grande Área
Metropolitana de Viseu (GAMVIS);



Urgente adaptação das propostas do PDM face às atualidades e exigências, o que, caso não
aconteça pode incompatibilizar a candidatura a programas comunitários e investimentos
públicos e/ou privados.

Estas, entre outras, são razões para que se considere que o atual PDM já não se adequa à realidade
concelhia e regional, atribuindo especial importância à revisão do PDM. A presente proposta de
revisão do PDM de Tarouca apresenta mais-valias relativamente à avaliação efetuada no PDM de 1ª
geração, nomeadamente ao nível da utilização de cartografia digital e introdução de sistemas de
informação geográfica. A utilização de bases digitais potencia a objetividade nas delimitações das
diferentes categorias de espaços, bem como auxilia a população e os técnicos responsáveis na
interpretação espacial e regulamentar do PDM.

Por outro lado, tal como já foi referido anteriormente, o novo enquadramento legal do ordenamento
do território reforça a necessidade de rever o PDM adequando-o do ponto de vista do conteúdo à lei
de bases do ordenamento do Território Lei n.º 31/2014 de 30 de maio e ao novo regime jurídico
consagrado no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio.

Conforme referido Relatório de fundamentação da proposta de revisão do PDM de Tarouca, “para
além do seu conteúdo regulamentar, o PDM da 2ª geração assume-se como documento estratégico para
o desenvolvimento municipal”.
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3.4_ OPÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO
A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca consiste na redefinição de todo o
processo de planeamento e de ordenamento do território municipal procurando considerar as
mudanças significativas decorridas desde a publicação do PDM de Tarouca, nomeadamente as que
dizem respeito à introdução do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e respetiva
legislação subsidiária. Assim, e como é referido pelo Relatório do Plano da proposta de revisão do
PDMT procura centrar a atenção na elaboração de um instrumento de gestão territorial global e
adequado a todo o território. Para tal, definiram-se como principais objetivos estratégicos que se
pretendem alcançar com a proposta de revisão do PDMT os seguintes:

Quadro 2 – Opções Estratégicas e Objetivos Estratégicos da proposta de revisão do PDM de Tarouca
OPÇÕES ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Apostar em sectores económicos estratégicos a nível regional: produção vinícola
(Região Demarcada de Espumantes e Vinhos), castanha (Região Demarcada de

VALORIZAÇÃO DA
DIMENSÃO SUPRAMUNICIPAL DE TAROUCA E
CRIAÇÃO DE UMA IMAGEM

origem Protegida "Soutos da Lapa"), a floresta, silvopastorícia/agropecuária, a
exploração da baga do Sabugueiro, produção da maçã, batata e os enchidos;
 Apostar na produção de produtos de excelência e criar uma imagem de marca
concelhia/regional;
 Estabelecer parcerias com pólos de conhecimento e desenvolvimento, como sejam

DE MARCA

universidades e indústrias, de forma a optimizar os recursos agro-florestais do
concelho;
 Dinamizar a certificação de produtos com a Denominação de Origem Protegida.
 Reforçar a mobilidade interna e externa como fator de integração regional
 Assegurar canais eficientes de mobilidade com o exterior: sede do Concelho com a
INTEGRAÇÃO REGIONAL E
REFORÇO DA MOBILIDADE

A24 e o IC26 proposto
 Promover a melhoria e manutenção da rede local de ligação entre as sedes de
freguesia
 Assegurar nós viários de restabelecimento adequados e compatíveis com a rede
local
 Coordenar as acções de promoção de desenvolvimento do turismo regional
 Reforçar os programas de recuperação do património edificado e espaços públicos

VALORIZAÇÃO E
DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA
DO PATRIMÓNIO

 Promover e divulgar os produtos turísticos
 Apostar no sector do turismo cultural e turismo em espaço natural
 Estruturar e coordenar de forma continuada a oferta cultural no concelho
 Estabelecer parcerias com agentes privados com interesses económicos no
concelho, de forma a potenciar a actividade turistica nos seus diversos contornos
 Potenciar a actividade turística, programar infra-estruturas de apoio ao turismo e
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valorizar novas formas de turismo concelhias
 Revitalizar e reabilitar as zonas urbanas antigas dos principais aglomerados
 Estruturar as expansões urbanas
 Oferecer novos modelos urbanos de média e baixa densidade, através da
elaboração de um plano de acção para as infra-estruturas
ESTRUTURAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DOS
ESPAÇOS CONSTRUÍDOS –

PATRIMÓNIO,
URBANIDADES E
EQUIPAMENTOS

 Delinear novos programas urbanos (tipologias e formas urbanas)
 Criar e estruturar uma rede qualificada de espaços de encontro e socialização
 Promover o espírito de identidade e respeito pelo local de residência
 Reforçar a coesão social
 Intervir nas zonas urbanas degradadas do concelho – apoio à intervenção para
reabilitar e dotar de condições de salubridade e habitabilidade
 Valorizar elementos naturais no interior e na envolvente dos aglomerados –
espaços de ligação ao território rural
 Assegurar níveis adequados de serviços de infra-estruturas (sistemas de
abastecimento de águas e sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais
e sistemas de gestão de resíduos)
 Assegurar o equilíbrio entre as potencialidades naturais e a actividade humana;
 Concretizar o projecto âncora - Parque Ribeirinho de Tarouca – exemplo de
intervenção no espaço rústico com vista a torná-lo passível de usufruto controlado
bem como pólo de afirmação e atracção da cidade;
 Potencializar a Serra de Stª Helena, o seu Santuário e todos os recursos
nomeadamente do ponto de vista Hoteleiro;
 Monitorizar a qualidade dos espaços naturais do concelho em especial linhas de
água, vale e serra de Sta. Helena;

VALORIZAÇÃO DA
SUSTENTABILIDADE DO
ESPAÇO RÚSTICO

 Garantir a implementação do PMDFCI e a concretização das medidas de
reflorestação, reduzindo os riscos de erosão e de incendio florestal, bem como no
controlo das ações de reflorestação, promovendo o aumento da resiliencia dos
espaços florestais aos incêndios;
 Divulgar Fundos de Apoio e Incentivo a práticas agrícolas sustentáveis – medidas
agro-ambientais;
 Qualificar as práticas agrícolas e agropecuárias de forma a não serem geradoras de
impactes ambientais;
 Promover o território como espaço de lazer e recreio;
 Preservar e valorizar os valores naturais e paisagísticos locais;
 Estimular a prática de exploração de energias renováveis;
 Melhorar a Gestão Ambiental do município.
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3.5_ QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO
Conforme referido no relatório de Fatores Críticos para a Decisão, o Quadro de Referência
Estratégico (QRE) da AAE da proposta de revisão do PDM de Tarouca identifica as macro-orientações
de política nacional, europeia e internacional, e os objetivos de longo prazo estabelecidos em
matéria de ambiente e sustentabilidade (Partidário, 2007). Deve ser constituído pelos instrumentos
de referência que são considerados relevantes para o presente plano, tendo em conta os problemas
e características ambientais e objetivos de proteção existentes na área de intervenção do plano
(DGOTDU, 2008).

Assim, no contexto territorial da área do PDMT, e considerando as sugestões identificadas na
consulta pública às ERAE, foram considerados relevantes os documentos estratégicos que se
apresentam no quadro 3.

Quadro 3 – Instrumentos do Quadro de Referência Estratégico para AAE da proposta de revisão do
PDM de Tarouca
INSTRUMENTOS / QRE

ACRÓNIMO
ÂMBITO NACIONAL

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território
Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade (2001-2011) Resolução do Conselho de Ministros nº 151/2001, de 11 de outubro
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 - Resolução de Conselho de Ministros nº 115A/2008, de 21 de julho
Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Decreto-lei nº
142/2008, de 24 de julho, republicado pelo Decreto-lei 242/2015, de 15 de outubro
Estratégia Nacional para as Adaptações às Alterações Climáticas, setor biodiversidade
e setor florestas, respetivamente - Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2001, de
30 de julho e RCM nº 24/2010, de 1 de abril
Lei de Bases de Política Florestal - Lei nº 33/96 de 17 de agosto
Estratégia Nacional para as Florestas - Resolução do Conselho de Ministros nº 6-B/2015,
de 4 de fevereiro
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação - Resolução do Conselho de
Ministros nº 78/2014 de 24 de dezembro
Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2006, de 26 de maio, DR nº 102, Série I Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios
Regime Jurídico da REN - Decreto-lei nº 166/2008, de 22 de agosto (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro)
Regime Jurídico da RAN - Decreto-lei nº 73/2009, de 31 de março (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro)
Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (2007-2013)Despacho nº 8277/2007, de 9 de maio de 2007
Lei da Água - Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro 2005
Plano Nacional da Água - Decreto-Lei nº 112/2002, de 17 de abril 2002
Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2015) - Resolução do
Conselho de Ministros nº 109/2007, de 20 de agosto
Programa Operacional de Valorização do Território (2007-2013) - C(2007) 5110, de 12 de
outubro, alterado pela Decisão C(2009) 10068 de 9 de dezembro
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável

PNPOT

PSRN 2000

ENF

PNDFCI

ENEAPAI

PNA

ENDS
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Estratégia Nacional para a Energia
Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde
Plano Estratégico Nacional do Turismo
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais II
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos
Plano Rodoviário Nacional
Proposta para a Estratégia de Proteção dos Solos
Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural
Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

ENE
PNAAS
PENT
PNUEA
PEAASAR II
PERSU II
PRN – 2000
PEPS
PENDR
PDR

ÂMBITO REGIONAL

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte

PROT-N

ÂMBITO REGIONAL

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro

PBH – Rio Douro
PROF – Douro

ÂMBITO LOCAL

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro
Plano Operacional Municipal de Tarouca
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

PMDFCI
PDT-VD
POM
PMEPC

De forma a determinar o grau de convergência das questões estratégicas da proposta de revisão do
PDM de Tarouca com o quadro de referência estratégico definido anteriormente, foram elaboradas
matrizes de convergência (anexo II), analisadas em termos de relação de convergência (relação nula
ou fraca, relação média, relação forte).
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4_ FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO
4.1_

INTRODUÇÃO

Os Fatores Críticos de Decisão constituem os temas fundamentais sobre os quais a AAE se deve
debruçar, uma vez que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade considerados relevantes
que servirão de base para a tomada de decisão. Estes FCD foram já apresentados na 1ª fase da AAE
da revisão do PDMT, tendo por base o disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho e a
interligação entre os objetivos estratégicos, Quadro de Referência Estratégico e Fatores Ambientais.

Quadro 4 – Os FCD identificados na fase de RFC foram:
FCD

TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

BREVE DESCRIÇÃO
Pretende avaliar a organização espacial do território, tendo em conta os aspetos
que conduzem a uma melhoria e valorização do ordenamento do território, bem
como identificar as potencialidades e/ou constrangimentos que a proposta de
Plano de Diretor Municipal terá ao nível do desenvolvimento económico e da sua
dinâmica empresarial, tendo em conta os objetivos estratégicos definidos.
Pretende avaliar os impactes decorrentes das opções da proposta de revisão do
PDM de Tarouca sobre um conjunto de domínios, que se revelam importantes
para o território na perspetiva do desenvolvimento do setor do turismo,

DESENVOLVIMENTO
TURISTICO

nomeadamente a adoção de uma gestão correta dos recursos existentes para a
valorização ambiental e cultural, entendida como o motor da preservação da
integridade da qualidade física do ambiente e dos valores culturais, da
conservação dos ecossistemas e restantes valores naturais associados, e da
promoção do património natural.
Pretende

analisar

a

qualidade

ambiental

do

território

de

Tarouca,

nomeadamente através da avaliação dos principais domínios da componente
QUALIDADE AMBIENTAL

ambiental (ar, água, solo). Pretende ainda verificar em que medida os objetivos
definidos poderão contribuir para uma melhor gestão dos recursos hídricos, do
solo, da qualidade do ar e do ruído, dos resíduos e da eficiência energética.
Pretende analisar os riscos a que o território de Tarouca se encontra sujeito,

RISCOS AMBIENTAIS

nomeadamente os riscos de incêndio, riscos de cheia e os riscos
industriais/tecnológicos.

Para cada fator crítico de decisão, foram identificados critérios, objetivos de sustentabilidade e
indicadores, de forma a criar uma base de avaliação das propostas do plano e apresentados no
quadro 2. Refere-se neste contexto que o quadro seguinte já contempla as considerações e
recomendações das entidades consultadas na fase anterior do processo de AAE.
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FC
D

Quadro 5 – Fatores Críticos para a Decisão, Critérios, Objetivos de Sustentabilidade e Indicadores de análise
DOMÍNIO

CRITÉRIOS

OBJETIVO DE SUSTENTABILIDADE

TERRITÓRIO

- Fomentar a prossecução de uma
“Política de Solos”
- Promover um correto ordenamento
tendo em conta as condicionantes
existentes

UNIDADE

Solo Urbano
Taxa de Ocupação do Perímetro Urbano
Espaço Industrial
Taxa de ocupação da Área de Acolhimento
Empresarial e Local de Tarouca
Evolução dos Espaços de Atividades
Industriais
Espaço Agrícola
Espaço Florestal
Estrutura ecológica Municipal

ha
%
ha

AÇÃO

POPULAÇÃO

Acessibilidades e
Transportes

Rede viária

HABIT

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
QUALIDADE DE VIDA

TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- Promover a correta definição do
perímetro urbano

INDICADORES

- Assegurar a mobilidade de
pessoas e bens no
concelho, ao proporcionar
um sistema viário ordenado
e seguro

Transportes coletivos
Volume de tráfego
Número e tipologia de alterações à rede
viária
Perceção da atratividade da rede de TC

- Impulsionar a fixação de População

- Fomentar a prossecução de uma
“Política de habitação”

População Residente
Taxa de crescimento médio anual da
população residente
Densidade Populacional
População residente segundo a qualificação
académica
Disponibilidade de transportes coletivos
[apoio à 3ª idade e à pré-escola]
Níveis de atendimento dos transportes
coletivos [apoio à 3ª idade e à pré-escola]
N.º de alojamentos, por tipo de alojamento
Alojamentos por tipo de ocupação

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

Concelho

Município

Concelho

Município

%
ha
ha
ha
ha
Classificação
qualitativa
Classificação
qualitativa
Veículos/hora
Nº e Tipo
Classificação
qualitativa
N.º

Concelho

%

Concelho
2

Hab/km

Concelho

%

Concelho

Nº

Concelho

%

Concelho

N.º

Concelho

N.º e tipo

Concelho

INE

Município

INE
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CRITÉRIOS

OBJETIVO DE SUSTENTABILIDADE

S

- Promover a habitação enquanto um
direito do Munícipe
- Assegurar uma oferta de
equipamentos de diversas tipologias

OPORTUNIDADES DE
DESENVOLVIMENTO

VITALIDADE ECONÓMICA

EQUIPAMENTO

DOMÍNIO

ATRATIVIDADE E VITALIDADE ECONÓMICA

FC
D
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- Assegurar a qualidade da oferta de
serviços de apoio à infância e a idosos

- Impulsionar o progresso económico
do Concelho
- Promover a atração de quadros
técnicos médios e superiores

- Reafirmar a Competitividade,
Atratividade e Dinâmica do Concelho

INDICADORES

Equipamentos de utilização coletiva
Índice de Envelhecimento
N.º de Serviços de apoio a idosos
N.º de Serviços de apoio à infância
Empresas por número de pessoas ao
serviço
Taxa de desemprego
Taxa de Atividade
População empregue por sectores de
atividade
Tipo de empresas instaladas nos Espaços
de Atividade Económica
Associações de produtores agrícolas
Marcas, certificações e /ou denominações
de origem
Setor florestal, agrícola e agropecuário
Nº de associações de produtores florestais
Nº de empresas associadas ao setor
florestal
Áreas de Desenvolvimento Turístico

UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

N.º e tipo
N.º
N.º
N.º

FONTE

Município
Concelho

INE
Município

N.º
%
%
%

Concelho

INE

Concelho

Município

Tipologia
N.º
N.º
N.º
Nº
Nº
N.º e tipo
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CRITÉRIOS

OBJETIVO DE SUSTENTABILIDADE
- Promover a valorização do espaço
natural
- Fomentar a complementaridade entre
património natural e cultural
- Impulsionar a identificação do patrimonio
construído diferenciador
- Identificar características diferenciadoras
e especificidades locais
- Coordenar as ações de promoção e
desenvolvimento do turismo regional

DINÂMICAS TURÍSTICAS

- Promover atividades inovadoras,
diferenciadas e afirmativas das
potencialidades locais

TURISMO

- Impulsionar a aposta em produtos
estratégicos a nível regional
ASSOCIADOS AO

POTENCIAÇÃO DAS
DE

EQUIPAMENTOS E

DISPONIBILIDADE

SERVIÇOS

DINÂMICAS TURÍSTICAS

VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
NATURAL E PATRIMÓNIO
CULTURAL

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

DOMÍNIO

EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

FC
D
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- Promover o Turismo como um sector
económico de destaque
- Impulsionar a programação de
infraestruturas de apoio ao turismo.

INDICADORES

UNIDADE

Intervenções de valorização do espaço natural
Rotas e percursos
Património Classificado

N.º e tipo
N.º e tipo
N.º e tipo

Património cultural de interesse municipal

N.º e tipo

Sinergias turísticas entre Tarouca e os
Concelhos vizinhos
Iniciativas municipais de promoção do turismo
Agentes/ Iniciativas locais

ÂMBITO
TERRITORIAL
Concelho

FONTE
Município
DGPC

Concelho/
Freguesia

Município

N.º e tipo

Diversos

N.º e tipo
N.º e tipo

Município
Diversos

Concelho

Parcerias com agentes privados com interesses
económicos no concelho

N.º e tipo

Município

Unidades de alojamento

N.º e tipo

INE e
Município

Capacidade de alojamento nos
estabelecimentos hoteleiros
Procura turística
Tipo de oferta

N.º
Nº
Nº

Concelho
INE
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SÓLIDOS
O BÁSICO

DOS

RESÍDUOS
RECURSOS HÍDRICOS

EFICIENTE DOS
AO NÍVEL DO

SANEAMENT
ÁGUA

EFICIENTE DA

NÍVEIS DE RUÍDO DE

OBJETIVO DE SUSTENTABILIDADE
- Promover uma política adequada de
gestão de resíduos
- Contribuir para a saúde pública

INDICADORES

Ton.

Resíduos Urbanos Recolhidos Seletivamente

Ton.

Iniciativas de sensibilização para a separação
de resíduos

N.º

Evolução da quantidade de água subterrânea

M

Qualidade da água subterrânea e superficial

- Garantir serviços de drenagem e de
tratamento de águas residuais

Nº de descargas ilegais detetadas nas linhas de
água
População servida por sistemas de
abastecimento de águas
População servida por sistema de drenagem
População servida por sistema de tratamento

- Assegurar a implementação de medidas
que garantam bem-estar das populações

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

INE
Concelho
Município

SNIRH

- Incitar a proteção e conservação dos
recursos hídricos

- Promover o uso eficiente da água e a
gestão do recurso

UNIDADE

Resíduos Urbanos Recolhidos

Consumo de água por tipo de uso

AMBIENTE EXTERIOR

TURAÇÃO

INFRAESTRU

USO E GESTÃO

ÁGUA
RUÍDO

QUALIDADE AMBIENTAL

EXPLORAÇÃO

GESTÃO

CRITÉRIOS

SUSTENTÁVEL

DOMÍNIO

RESÍDUOS

FCD
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Classe e %

Concelho

Nº

Município

%
%

Concelho

INE e
Município

%
M3

Perdas no sistema de abastecimento

%

Iniciativas de promoção do uso eficiente da
água

Nº

População afetada pelos níveis de ruído

%

Queixas de Munícipes

Nº

Nº de inquéritos de satisfação realizados à
população

Nº

Nº de melhorias sugeridas pela população

Nº

INE
Concelho

Concelho

Município

Município
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OBJETIVO DE SUSTENTABILIDADE
- Incitar a uma gestão adequada da
qualidade do ar que salvaguarde a saúde
pública
- Promover o controlo dos níveis de
poluição do ar

INDICADORES
Índice de qualidade do ar

Dias com parâmetros de qualidade do ar acima
dos limites
Consumo de energia elétrica por tipologia de
utilização

ENERGÉTICO

POLUIÇÃO

ATMOSFÉRICA

CRITÉRIOS

EFICIÊNCIA DO CONSUMO

AR

DOMÍNIO

ENERGIA

FCD

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

- Fomentar o uso eficiente e racional da
energia

UNIDADE
Classe

N.º

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

Estações de
medição
fixas
existentes
na Região
Norte

CCDRN

kWh

Iniciativas de promoção do uso eficiente da
energia

n.º

Nº de intervenções para promover a eficiência
energética nos edifícios e na iluminação pública

Nº

Aplicação de soluções ambientalmente
sustentáveis na construção privada e pública

Nº

INE

Concelho
Município

22
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA

FCD

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

DOMÍNIO

CRITÉRIOS

OBJECTIVO DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

GESTÃO DO RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL

RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL

- Prevenir a ocorrência de incêndios
florestais
- Aumentar da resiliência do território aos
incêndios florestais

N.º

Área ardida

ha

Ocorrências de incêndio

N.º

Corporações de combate a incêndio

N.º

Quantificação das áreas associadas à floresta
com múltiplos usos

N.º

Quantificação das áreas ardidas rearborizadas
com espécies florestais mais adaptadas

N.º

Quantificação das áreas a sujeitar a ações de
recuperação
Quantificação das áreas afetas à silvo pastorícia
e das associadas à gestão de condução de
povoamentos
Tipo de produção florestal vs
compartimentação

PREVENÇÃO DE CHEIAS E
INUNDAÇÕES

Precipitação

- Diminuir os efeitos da ocorrência de
cheias e inundações sobre bens materiais

Classe

Compartimentação do Espaço Florestal

Medidas implementadas para a prevenção /
controlo
RISCOS HIDROLÓGICOS

RISCOS AMBIENTAIS

Risco de incêndio

UNIDADE

N.º

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

Concelho

PMDFCI

Concelho/
Freguesia

ICNF

PME

Concelho
PMDFCI

N.º
Tipo e N.º
Tipo e N.º
mm

Zonas Inundáveis em perímetro urbano

ha

Cheias

N.º

Concelho

Uso do solo em zonas inundáveis

Município

Tipologia e
N.º
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DOMÍNIO

CRITÉRIOS

OBJECTIVO DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

EROSÃO

PREVENÇÃO

ÃO DOS

- Prevenir a degradação dos solos

Uso do solo nas áreas com risco de erosão

- Acautelar perda de bens materiais com a
manifestação de movimentos de vertente

Área com Risco de Erosão

- Prevenir a ocorrência de acidentes
industriais

Acidentes Industriais

- Adoção dos procedimentos de higiene e
segurança no trabalho de acordo com a
legislação vigente para o tipo de unidade
industrial instalada
AQUÍFEROS

DA

CONTAMINAÇ

AVALIAÇÃO

PREVENÇÃO DE
ACIDENTES INDUSTRIAIS

RISCO DE
EROSÃO

DO RISCO DE

Ações de prevenção de cheias

ACIDENTES INDUSTRIAIS

FCD

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

- Prevenir a ocorrência de contaminação
dos aquíferos na sequência de derrames,
nomeadamente a jusante das zonas
industriais

UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

Concelho

Município

Concelho

Município

N.º
ha e tipo
ha

N.º e tipo

Indústrias com Planos de Emergência Internos/
Externos e de Projetos da Especialidade de
SCIE

N.º

Indústrias abrangidas pelo DL nº 254/2007, de
12 de julho

N.º

Ocorrência de contaminação dos aquíferos

N.º
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5_ ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO
5.1_ INTRODUÇÃO
Neste ponto será efetuada a análise e avaliação dos fatores críticos de decisão, incidindo nos
seguintes aspetos:


Situação existente para cada um dos fatores críticos de decisão considerados, bem como a
sua provável evolução sem a aplicação do plano, tendo em conta os diversos critérios e
indicadores definidos;



Efeitos esperados da aplicação do plano



Oportunidades e ameaças

5.2_ SITUAÇÃO EXISTENTE POR FATOR CRÍTICO
5.2.1_FATOR CRÍTICO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ TERRITÓRIO

SOLO URBANO/ SOLO RÚSTICO
De acordo com o Regulamento do PDM de Tarouca em vigor, ratificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 15/95, de 23 de Fevereiro (Diário da República I Série – B, n.º 46), sujeito a uma
alteração a partir da Resolução de Conselho de Ministros n.º 168/2000, de 29 de Outubro (Diário da
República I Série – B, n.º 276), foram estabelecidas regras para os espaços predominantemente
urbanos (atual Solo Urbano) e para os espaços não urbanos (atual Solo Rústico). Sendo assim, e de
acordo com o artigo 6º do regulamento do PDM, foram definidas as seguintes classes de espaços:
a) Espaços urbanos e urbanizáveis, também designados no seu conjunto por aglomerados urbanos
ou áreas urbanas e urbanizáveis, que englobam as zonas consolidadas, a consolidar, de expansão
urbana e de concentração industrial. futura, destinados predominantemente à edificação de
estruturas com fins habitacionais, comerciais, de equipamentos urbanos e de serviços;
b) Áreas de transformação condicionada - incluem as áreas de uso agrícola ou florestal, não
abrangidas pelos regimes da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional;
c) Áreas de proteção e salvaguarda - incluem as áreas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva
Ecológica Nacional;
d) Rede Viária - incluem os espaços destinados a corredores de infraestruturas viárias
condicionadoras do uso do solo.
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e) Rede Saneamento - incluem os espaços destinados a corredores associados às redes de
infraestruturas condicionadoras do uso do solo.

SOLO URBANO
No PDM de Tarouca de 1995 as "Áreas Urbanas e Urbanizáveis" incluem todos os espaços já
consolidados, a consolidar e áreas de expansão e de concentração industrial.

A proposta de revisão do PDM de Tarouca consolida as opções do PDM de 1995. Do ponto de vista
dos "espaços urbanos" a proposta estrutura, completa e redefine o perímetro urbano, criando uma
relação hierárquica de aglomerados urbanos. A nível das atividades económicas, a revisão do PDM
propõe a ampliação do espaço de atividade económica de Tarouca, já existente (Área de
Acolhimento Empresarial e Local).
O PDM hierarquiza os aglomerados urbanos em três níveis distintos:
a) Nível I - Tarouca e Dálvares
b) Nível II - Sedes Freguesia
c) Nível III - Restantes Aglomerados Urbanos

ESPAÇO AGRÍCOLA
O PDM de Tarouca de 1995 não apresenta a classificação de "Espaços Agrícolas". Estes integram a
classe "Áreas de Transformação Condicionada". Já a proposta de revisão do PDM procura classificar
alguns solos como "Espaços Agrícolas".

Na sua grande maioria, o Espaço Agrícola que integra a proposta do PDMT é classificado como de
Produção. O Espaço Agrícola de Produção integra os solos com capacidade de uso agrícola,
classificados ou não como integrantes da Reserva Agrícola Nacional, e cujas características os
tornam adequados às práticas agrícolas, agropecuárias e pecuárias, privilegiando a perspetiva da
produção / exploração. Corresponde aos principais solos agricultados ou com capacidade para o uso
agrícola que envolvem, regra geral, os principais aglomerados. Esta relação forte entre aglomerados
e Espaço Agrícola tem vindo a proporcionar ao longo dos tempos práticas agrícolas em regime de
complementaridade proporcionando excelentes oportunidades no reforço e consolidação dos
rendimentos familiares e, não menos importante, contribuindo para formas de vida e de organização
espacial que permitem a vivificação do espaço e do mundo rural.

O processo de delimitação da nova Reserva Agrícola Nacional realizado em parceria pelos Serviços
Técnicos da Câmara Municipal de Tarouca e da Direção Regional de Agricultura e Pesca do Norte,
integrou a preocupação de manter e consolidar os principais aglomerados urbanos, possibilitando
nos casos necessários possíveis exclusões, e noutros casos, procurou integrar novos solos em área
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de RAN promovendo, assim, a delimitação de uma nova RAN Bruta e a sua valorização e proteção do
ponto de vista agrícola.

Não obstante, o município de Tarouca encontra-se abrangido por “medidas agroambientais do
Ministério da Agricultura, com enquadramento legislativo do Decreto-lei n.º 8/2001 de 22 de janeiro,
Portaria n.º 475/2001 de 10 de maio, Declaração de Retificação n.º 13-Z/2001, de 30 de junho: Grupo III
– Conservação e Melhoria de Espaços Cultivados de Grande Valor Natural (Sistemas policulturais
tradicionais). Os objetivos desta medida são a: manutenção de um sistema tradicional de produção,
em que as diversas atividades se complementam e são muito importantes para a manutenção da
biodiversidade e/ou flora e/ou fauna e preservação de habitats; contrariar o forte ritmo de abandono
das terras, com todo um conjunto de consequências ambientais gravosas, nomeadamente a
propagação de incêndios; bem como a conservação de características específicas do sistema,
nomeadamente a utilização de regadios tradicionais, manutenção de agricultura em socalcos,
salvaguarda de valores do património cultural edificado, etc.” (Estudos de Caracterização, 2010)

As práticas agrícolas têm registado, no concelho, uma tendência para um progressivo abandono.
Este facto resulta do processo de desertificação dos aglomerados urbanos tradicionais que, regra
geral, tinham associado formas de vida de cariz essencialmente rural. Por isso é natural verificar-se o
abandono de práticas agrícolas e, até, mesmo a progressiva florestação dessas áreas. Ao nível da
revisão do PDM de Tarouca são referidas estratégias de qualificação e estruturação dos aglomerados
tradicionais e incentivos ao desenvolvimento das atividades tradicionais que possam inverter essa
tendência.

ESPAÇO FLORESTAL
O PDM de Tarouca de 1995 não apresenta a classificação de "Espaços Florestais". Estes integram a
classe "Áreas de Transformação Condicionada". O Espaço Florestal do município de Tarouca e de
acordo com o regulamento do PDM em vigor, engloba “todas as áreas destinadas
predominantemente ou acessoriamente à produção de produtos florestais”. Existem ainda áreas
sujeitas ao regime florestal (perímetro florestal da Serra de Leomil), estando submetidas ao
estipulado na legislação em vigor. Posteriormente à entrada em vigor do PDM de Tarouca, entrou
também em vigor o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (Decreto Regulamentar n.º
4/2007 de 22 de janeiro, publicado em Diário da República, 1.ª Série — n.º 15 — 22 de janeiro de 2007)
que estabelece um conjunto de orientações para o espaço florestal. Os espaços florestais têm
merecido pouca atenção opor parte dos principais proprietários. O crescimento progressivo de
espécies de crescimento rápido traduz a evidente preocupação em tirar rendimento de um setor
cada vez mais abandonado. A revisão do PDM procura incentivar a adoção de modelos de
exploração silvícola baseados nas espécies autóctones, como o carvalho ou o castanheiro e a
associação com outros produtos como a caça e o tortulho.
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Na proposta de revisão do PDM de Tarouca o Espaço Florestal corresponde aos terrenos com
vocação florestal, englobando zonas atualmente afetas a este uso e zonas potenciais que, mediante
ações de recuperação ou reconversão podem ser espaços florestais de qualidade. Para a qualificação
desta categoria de espaço importa considerar o seu ordenamento sectorial tendo como objetivo
fundamental assegurar as suas funções ecológicas, estruturante e de produção sustentada de bens e
serviços, podendo eventualmente aí ocorrer outras atividades, que não criando situações de
incompatibilidade com o uso dominante, sejam dele complementares, em especial atividades
industriais ligadas à produção florestal. A qualificação do Espaço Florestal considera duas
subcategorias: Espaço Florestal de Produção – Função Proteção e Espaço Florestal de Conservação
– Regime Florestal e Rede Natura 2000.

O espaço florestal de vocação produtiva integra praticamente toda a área destinada à exploração da
florestal. O Espaço Florestal de Conservação corresponde às áreas delimitadas pelo Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas e sujeitas ao Regime Florestal - perímetro florestal da Serra
de Leomil, que apresentam elevadas potencialidades em termos de recursos do espaço florestal.

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
Os solos pertencentes à estrutura ecológica municipal integram os recursos e valores naturais
indispensáveis à utilização sustentável do território e é constituído pelas áreas, valores e sistemas
fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, sendo a
filosofia de intervenção subjacente à Estrutura Ecológica Municipal, a de preservação, conservação e
proteção de áreas ecologicamente sensíveis numa ótica de relação equilibrada e sustentada com a
vida das comunidades locais. A Estrutura Ecológica Municipal resulta da agregação dos espaços
afetos à Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Regime Florestal (perímetro
florestal da Serra de Leomil), Rede Natura 2000 – SIC Serra de Montemuro PTCON0025 e Corredor
Ecológico do PROF-Douro.

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
A Reserva Agrícola Nacional foi instituída através do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho visando
proteger áreas com maior aptidão agrícola. Posteriormente, em 1992, o Decreto-Lei n.º 274/92 de 12
de dezembro viria a dar nova redação aquele Decreto-lei e, mais recentemente, o Decreto-Lei n.º
73/2009 de 31 de março (Diário da República, 1.ª série — N.º 63 — 31 de março de 2009) é o Decreto-Lei
que traduz a redação atual do regime da Reserva Agrícola Nacional.

A Reserva Agrícola Nacional do município de Tarouca integra os solos correspondentes a várzeas e
fundos de vales, geralmente com lameiros. Esta servidão foi instituída através da a Portaria 39/93,
publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 8, de 11 de janeiro de 1993. A Reserva Agrícola
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Nacional que acompanhou e acompanha os trabalhos de revisão do PDM de Tarouca foi revista e
redefinida no âmbito do processo de revisão do PDM, com o necessário acompanhamento e
coordenação por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL
A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada em 1983, pelo Decreto -Lei n.º 321/83, de 5 de julho.
Teve por principal objetivo a conceção de uma "estrutura de enquadramento e proteção dos
espaços produtivos, agrícolas e urbanos, destinada a garantir a permanência de determinadas
ocorrências físicas e um mínimo de atividade biológica" (preâmbulo do referido DL). O diploma
original sofreu diversas alterações das quais se destacam as resultantes do Decreto -Lei 93/90, de 19
de março, do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto e, mais recentemente, do Decreto-Lei 239/2012
de 2 de novembro. Referem-se, ainda, dois diplomas estruturantes e relativos a esta servidão: a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012 ( Diário da República, 1.ª série — N.º 192 — 3 de
outubro de 2012) que estabelece as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a
delimitação da REN a nível municipal e a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro (Diário da
República, 1.ª série - N.º 246 - 20 de dezembro de 2012) que define os usos e ações compatíveis com a
REN.

A Reserva Ecológica do município de Tarouca foi instituída pela Resolução do Conselho de Ministros
146/96 publicada em Diário da República, I-Série-B, n.º211 de 11 de setembro de 1996. Esta REN foi alvo
de um processo de "Correção Material" no âmbito do processo de revisão do PDM, num processo da
responsabilidade e coordenação da CCDR do Norte.

ESPAÇOS NATURAIS
O PDM de Tarouca de 1995 não identifica qualquer Espaço Natural. A classificação integra as Áreas
Urbanas e urbanizáveis (áreas consolidadas a recuperar, áreas a consolidar e áreas de expansão),
Áreas de Transformação Condicionada (agrícolas, florestas e agroflorestal) e Áreas de proteção e
Salvaguarda (REN e RAN). No entanto, o plano refere a presença de algumas áreas com interesse
natural e que são salvaguardadas por classificações distintas, como as áreas classificadas no âmbito
da REN, RAN, Rede Natura 2000 e Regime Florestal.

Na proposta de revisão do PDM de Tarouca os Espaços Naturais ou áreas sensíveis do ponto de vista
biofísico, que correspondem às áreas integradas no perímetro florestal da Serra de Leomil, foram
classificadas como espaços florestais de conservação, evidenciando assim, quer o uso e a função
dominante do solo, quer a sensibilidade dos valores ecológicos presentes no território.
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REGIME FLORESTAL
O regime florestal corresponde ao Perímetro Florestal da Serra de Leomil. No Concelho o regime
florestal parcial integra cerca de 2047 hectares correspondendo a cerca de 20% do território do
município. As áreas abrangidas pelo Regime Florestal na proposta de revisão do PDM de Tarouca
foram classificadas na classe de espaço "Espaço Florestal de Conservação".

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES

REDE VIÁRIA

O município de Tarouca é servido essencialmente por três eixos viários de maior importância: a
EN226, atualmente desclassificada sob jurisdição das Infraestruturas de Portugal, que proporciona a
ligação entre Moimenta da Beira e Lamego, a EN226-3 que constitui o eixo de ligação a Castro Daire e
que se assume como a principal ligação à zona Sul do
Concelho, Serra de Santa Helena e Várzea da Serra e a
EN329 que efetua 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 Norte da EN226 as ligações entre freguesias são ainda
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).

No entanto, pode afirmar-se que apesar de serem apenas três as principais vias de comunicação por
onde o trafego aflui, estas encontram-se em bom estado de conservação. O município tem, no
entanto, apostado na requalificação da rede viária, executando recentemente intervenções que têm
permitido uma melhoria na circulação nos diferentes eixos viários, nomeadamente ao nível de
pavimentações.

TRANSPORTES PÚBLICOS
O concelho de Tarouca não apresenta uma rede estruturada de transportes públicos de passageiros.
A empresa responsável pela prestação de serviços de transporte público de passageiros no Concelho
de Tarouca, assegura o transporte público de passageiros nas ligações de longo curso, através de
percursos suportados pela rede viária principal, nomeadamente a EN 226. A Sede de Concelho, não
dispõe de nenhum Centro de Camionagem, sendo servida apenas pelos percursos nas ligações entre
Viseu e Vila Real, a partir dos quais é possível ter acesso aos diversos itinerários de transporte público
de passageiros que atravessam o Concelho de Tarouca. A rede de transportes públicos não é
30
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

uniforme na sua cobertura, ou seja, não existe nenhuma rede urbana de transportes públicos de
passageiros, pelo que apenas as povoações que se encontram localizadas ao longo da EN 226, se
encontram razoavelmente servidas de transporte público de passageiros. Deste modo, verifica-se
que o Concelho em termos de rede de transporte público de longo curso, apresenta um razoável
nível de cobertura, cenário este que não se repete no que diz respeito às ligações intra-concelhias.

Estamos, portanto, perante um concelho que, em termos genéricos, apresenta insuficiências ao nível
de cobertura da rede de transportes públicos urbanos, ou seja, o uso deste tipo de transporte nas
deslocações no interior do concelho não é atrativo, induzindo ao uso obrigatório do transporte
privado (automóvel). Importa salientar que a existência de uma rede de transportes públicos, com
horários dirigidos unicamente à população estudantil, poderia promover algumas adaptações e
justificar muitos dos trajetos efetuados no interior do concelho, de forma a servir a população local.

O Concelho encontra-se inserido na rota de importantes percursos de transporte rodoviário de
passageiros de Longo Curso, mas por outro lado, apresenta um deficit nas ligações internas, entre as
diferentes freguesias que constituem o Concelho.

VOLUME DE TRÁFEGO

Para a caracterização deste indicador recorreu-se às contagens de tráfego efetuadas no âmbito da
atualização do Mapa de Ruído Municipal, cujos pontos de recolha constam da Tabela 26.

TABELA 1 – CONTAGENS DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO. FONTE: MAPA DE RUÍDO DO MUNICÍPIO DO SABUGAL [8]

Fluxo médio horário estimado ao tráfego - TMH (veículos/hora)
Ponto

Período diurno

Período do entardecer

Período noturno

Veículos

% Pesados

Veículos

% Pesados

Veículos

% Pesados

TOTAL

EM18-8 - Casteleiro
EN233 - Sabugal - Santo
Estêvão
EN233-3 - Sabugal - Guarda

65

4,4

46

2,9

7

-

118

131

5,1

91

6,4

10

9,1

232

78

6

54

12,3

6

25

138

EN324 - Rapoula do Coa
EN - Seixo do Coa

46
31

4,2
3,1

32
23

2,8
9,5

4
7

22,2

82
61

EN233-3 - Rendo

113

6,6

80

4,4

15

-

208

EN233-3 - Nave
EM - Bismula - Aldeia da
Dona
Variante à Aldeia da Ponte

47

13

35

8,7

10

-

92

13

-

9

-

1

-

23

13

-

8

-

-

-

21

EM Sortelha - Moita

7

-

1

-

-

-

8

544

-

379

-

60

-

983

TOTAL
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As áreas consideradas geraram um volume de tráfego diário na ordem dos 983 veículos/hora, sendo
maioritariamente tráfego de veículos ligeiros, a circular em horário diurno. Decompondo os valores
pelas vias consideradas, verifica-se um volume de tráfego mais intenso na EN233 e na EN233-3.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ POPULAÇÃO

POPULAÇÃO RESIDENTE
A análise da evolução da população residente permite verificar a atratividade de um determinado
território, sendo para isso necessário analisar a variação intercensitária da população e a sua
estrutura etária.

Analisando o Quadro 9, verifica-se que o concelho de Tarouca tem registado um decréscimo
demográfico bastante significativo. No período intercensitário 1991 e 2001 apresentou uma variação
negativa de 13,3% e entre 2001 e 2011 voltou a verificar-se um decréscimo de 3,1%. Apesar desta menor
diminuição, verifica-se que o concelho de Tarouca é um concelho que se pode incluir nos territórios
caracterizados pela interioridade e com tendência para repelir a população que neles habita.

Quadro 6 – Variação da População Residente entre 1991 e 2011 (INE)
ÁREA GEOGRÁFICA

1991

POPULAÇÃO RESIDENTE
2001

%
2011

91-01

01-11

PORTUGAL
NORTE

9965315
3472715

10356117
3687293

10561614
3689609

3,9
6,2

2,0
0,1

DOURO
TAROUCA

238695
9579

221853
8308

205902
8048

-7,1
-13,3

-7,2
-3,1

EVOLUÇÃO DA POPULACIONAL
A análise particularizada da evolução da população no concelho, revela uma diminuição assinalável
em termos de taxa de evolução populacional no período 70-11, em que ocorre um decréscimo total
de cerca de 20%. A taxa de evolução populacional nos períodos censitários em análise revela-se
inconstante.

Quadro 7 – Evolução e Variação da População no concelho de Tarouca
1970

1981

70-81 (%)

1991

81-91 (%)

2001

91-01 (%)

2011

01-11 (%)

70-11 (%)

10050

9368

-6,8

9579

2,3

8308

-13,3

8048

-3,1

-19,9

Fonte: INE; XIº, XIIº, R.G. P. H. (1970, 1981); INE: 1991, 2001, 2011.
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Na primeira década censitária 70-81,
assiste-se ao decréscimo do efetivo
populacional, que se traduziu numa
taxa

negativa

de

crescimento

populacional de 6,8%. Esta diminuição
está

associada

ao acontecimento

demográfico que marcou o nosso País
- a vaga de emigração que, principalmente durante os anos 60, mas no início da década de 70, levou
uma parte importante da população portuguesa a abandonar o País. Na década seguinte (81-91) o
regresso de alguns emigrantes vai refletir-se no aumento do valor da taxa de evolução demográfica
para valores positivos de 2,3%. Relativamente à década de 91-01 a perda de efetivos populacionais é
acentuada, quer em termos quantitativos, quer em termos relativos atingindo -13,3%. Esta diminuição
relacionada com a queda das taxas de natalidade e com a saída da população jovem do Concelho
para outros concelhos com oferta de melhores oportunidades, designadamente o litoral, aumenta o
fosso litoral/interior. O cenário é preocupante sendo fundamental desenvolver estratégias para
reverter o quadro de desertificação que estes concelhos estão a passar, criando medidas para fixar e
atrair população jovem. Finalmente, de acordo com os censos de 2011, a tendência na década 01-11 foi
para a diminuição populacional continuada.

DENSIDADE POPULACIONAL
De acordo com os indicadores estatísticos de 2011 (INE), o concelho de Tarouca apresenta uma
densidade populacional de 78,3 hab/km2, valor este que se encontra acima da média da região Douro
(50,1 hab/km2), mas abaixo da Região Norte (173,3 hab/km2) e do país (114,5 hab/km2). Este indicador
reflete o baixo grau de humanização deste território.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ HABITAÇÃO
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 - ARU, são instrumentos que
a par do novo quadro legislativo, marcam apostas decisivas nas politicas de incentivo à Reabilitação
Urbana Municipal. Apesar do decréscimo populacional que se tem verificado no concelho de
Tarouca, no último período censitário, 01-11, observou-se um aumento significativo (6,5%) do número
de famílias.
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Quadro 8 - Evolução e variação intercensitária do número de famílias, no Concelho e freguesias
entre 1991 a 2011
Unidade Geográfica

Número de Famílias

Variação %

1991

2001

2011

91 -01

01-11

2843

2813

2995

-1,1

6,5

173

173

167

0,0

-3,5

184

141

151

-23,4

7,1

173

152

155

-12,1

2,0

131

84

66

-35,9

-21,4

170

198

260

16,5

31,3

854

1113

1265

30,3

13,7

Mondim da Beira

276

242

277

-12,3

14,5

Salzedas

356

276

291

-22,5

5,4

S. J. de Tarouca

316

256

232

-19,0

-9,4

Várzea da Serra

210

178

131

-15,2

-26,4

Concelho
Gouviães

U. F. de Gouviães e
Ucanha

Ucanha
Granja Nova

U. F. de Granja Nova
Vila Chã da Beira e Vila Chã da Beira
Dálvares

U. F. de Dálvares e
Tarouca

Tarouca

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011

No que concerne à evolução dos indicadores “alojamentos” e “edifícios” os mesmos revelam um
comportamento semelhante, com um aumento significativo em relação ao período censitário
anterior, 91-01, com 35% e 31%, respetivamente.

Quadro 9 - Evolução e variação intercensitária do número de alojamentos, no Concelho e freguesias
entre 1991 a 2011
Unidade Geográfica
Concelho

Número de Alojamentos

Variação %

1991

2001

2011

91 -01

01-11

4388

5155

6939

17,5

34,6

Gouviães

U. F. de Gouviães e

275

280

337

1,8

20,4

Ucanha

Ucanha

208

273

319

31,3

16,8

Granja Nova

U. F. de Granja Nova e

264

274

346

3,8

26,3

Vila Chã da Beira

Vila Chã da Beira

202

213

219

5,4

2,8

Dálvares

U. F. de Dálvares e

238

305

419

28,2

37,4

Tarouca

Tarouca

1325

1825

2549

37,7

39,7

Mondim da Beira

319

428

468

34,2

9,3

Salzedas

609

508

590

-16,6

16,1

S. J. de Tarouca

406

518

791

27,6

52,7

Várzea da Serra

542

531

901

-2,0

69,7

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011
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Desagregando os dados ao nível das freguesias, destacam-se Várzea da Serra e S. João de Tarouca
como as que mais contribuíram para a variação positiva dos indicadores em estudo.

Quadro 10 - Evolução e variação intercensitária do número de edifícios, no Concelho e freguesias
entre 1991 a 2011
Número de Edifícios

Unidade Geográfica
Concelho
Gouviães

U. F. de Gouviães e
Ucanha

Ucanha
Granja Nova

Variação %

1991

2001

2011

91 -01

01-11

4145

4647

6096

12,1

31,2

271

276

334

1,8

21,0

206

273

306

32,5

12,1

U. F. de Granja Nova e
Vila Chã da Beira Vila Chã da Beira

257

270

334

5,1

23,7

202

213

219

5,4

2,8

Dálvares

220

247

337

12,3

36,4

1147

1412

1840

23,1

30,3

Mondim da Beira

310

411

463

32,6

12,7

Salzedas

591

507

579

-14,2

14,2

S. J. de Tarouca

406

515

786

26,8

52,6

Várzea da Serra

535

523

898

-2,2

71,7

U. F. de Dálvares e
Tarouca

Tarouca

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011

Quadro 11 - Dimensão média das famílias, alojamentos por famílias e alojamentos por edifício
Dimensão média das
famílias

Unidade Geográfica

Concelho
Gouviães
Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da
Beira
Dálvares

U. F. de
Gouviães e
Ucanha
U. F. de Granja
Nova e Vila Chã
da Beira

Famílias / Alojamentos

Alojamentos / Edifícios

1991

2001

2011

1991

2001

2011

1991

2001

2011

3,37

2,95

2,70

0,6

0,5

0,4

1,1

1,1

1,1

3,28

2,78

2,45

0,6

0,6

0,5

1,0

1,0

1,0

3,45

3,00

2,71

0,9

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

2,96

2,70

2,55

0,7

0,6

0,5

1,0

1,0

1,0

3,09

2,79

2,55

0,6

0,4

0,3

1,0

1,0

1,0

U. F. de
Dálvares e
Tarouca
Tarouca
Mondim da Beira

3,59

3,14

2,65

0,7

0,6

0,6

1,1

1,2

1,2

3,46

3,07

2,80

0,6

0,6

0,5

1,2

1,3

1,4

3,49

3,09

2,85

0,9

0,6

0,6

1,0

1,0

1,0

Salzedas

3,39

3,12

2,74

0,6

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

S. J. de Tarouca

3,37

2,87

2,61

0,8

0,5

0,3

1,0

1,0

1,0

Várzea da Serra

3,16

2,13

2,04

0,4

0,3

0,1

1,0

1,0

1,0

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011
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A análise da tabela acima permite retirar em termos de conclusões, que existe uma diminuição
tendencial da dimensão dos agregados familiares e uma diminuição do índice de famílias por
alojamento (deve ter-se em conta que os alojamentos aqui contabilizados se referem ao seu número
total e não aos vocacionados especificamente para residência familiar habitual). O facto de existirem
mais alojamentos com menos famílias é resultado da constituição de agregados familiares de menor
dimensão (jovens casais sem filhos, ex.).

Relativamente ao valor do índice dos alojamentos existentes por edifício, Tarouca é a freguesia que
apresenta o valor mais elevado. De facto esta é a freguesia mais urbana do Concelho, situação que
ao longo das décadas se tem acentuado. No entanto, embora os edifícios de tipologia multifamiliar
tenham expressão no Concelho, é reforçada a característica do parque habitacional de predomínio
da tipologia unifamiliar. O rácio alojamento/edifício confirma a tipologia unifamiliar predominante
em todo o concelho e em termos genéricos não sofreu alterações significativas. Apenas nas
freguesias mais urbanas como a sede de concelho e Dálvares é que o indicador em análise aumentou
cerca de uma décima, o que não altera a situação de tipologia unifamiliar predominante nestas
freguesias.

Relativamente ao tipo de ocupação dos alojamentos e à sua evolução, verifica-se o predomínio dos
alojamentos familiares clássicos nos anos em análise. Em 1991, tínhamos um número relativo de
alojamentos de residência habitual de 62%, passando, no entanto, a perder algum peso para 54%, em
2001 e, posteriormente, em 2011 revela uma percentagem de 43%. Na tabela em análise constata-se o
elevado aumento dos alojamentos vagos, em termos absolutos e relativos do ano de 1991 para 2011.
Quanto aos alojamentos familiares de uso sazonal ou secundário verifica-se o seu crescimento em
30% de 2001 para 2011. De referir, ainda, a pouca relevância dos alojamentos coletivos. Por fim, os
alojamentos não clássicos revelam uma tendência para a diminuição.

36
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Quadro 12 - Distribuição dos alojamentos, segundo o tipo de ocupação, para o Concelho em 1991,
2001 e 2011
Alojamentos
Familiares
Total

Clássicos

Não clássicos
(Barracas ou
Outros)

Coletivos

1991

Vagos

Nº

4388

2735

1005

623

15

10

%

100

62

23

14

0,3

0,2

2001

Residência
habitual

Uso sazonal
ou
secundário

Nº

5155

2776

1828

525

20

6

%

100

54

36

10

0,4

0,1

17

1

82

-16

33

-40

Nº

6931

2982

2367

1582

0

8

%

100

43

34

23

0,0

0,1

34,5

7,4

29,5

201,3

-100,0

33,3

2011

Variação 91 -01

Variação 01 -11

Fonte: INE, Censos, 1991, 2001, 2011

As freguesias que apresentam maior número de alojamentos de uso sazonal ou residência
secundária são as freguesias de Vila Chã da Beira (União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da
Beira) e Várzea da Serra, sendo as que perderam mais habitantes devido ao envelhecimento da
população e provavelmente devido à emigração da população mais jovem, tornando estas freguesias
de habitação maioritariamente sazonal que habitual. No que diz respeito aos alojamentos vagos,
(que se encontram no mercado de venda ou arrendamento), as freguesias de Várzea da Serra,
Ucanha (União de Freguesias de Gouviães e Ucanha) e S. João de Tarouca são as que contribuem
para o aumento deste tipo de alojamentos, podendo este facto estar relacionado com a diminuição
de população / desertificação que se tem vindo a assistir nestas freguesias.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ EQUIPAMENTOS

LISTA DE PROJETOS/INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO
Durante o ano são executadas intervenções que, com maior ou menor dimensão, visam a
qualificação do espaço público, nomeadamente a pavimentação de vias municipais, o reperfilamento
e repavimentação de vias municipais com pavimentos degradados e/ou inadequados, a execução de
simples arranjos urbanísticos, (espaços verdes, espaços de estar e de lazer), em toda a área do
Concelho, a construção de novos arruamentos / variantes e a construção do Parque Ribeirinho de
Tarouca.

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA
O Município de Tarouca apresenta já um conjunto de equipamentos que se pode considerar
satisfatório para as necessidades do concelho. Apenas parece existir algumas carência ao nível de
equipamentos com valência de apoio social, como referido nos estudos de caracterização da revisão
do PDM.

Quadro 13 – Equipamentos de Utilização Coletiva
EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA

N.º

Pavilhão Gimnodesportivo

1

Piscinas Municipais e Naturais

5

Equipamentos Desportivos Campo de Futebol

6

Parque Desportivo

1

Pavilhão Polidesportivos

12

Pista de Parapente

1

Pré-escolar

2

Ensino Básico 1º ciclo (Centro Escolar)

1

Ensino Básico 2º/3º ciclos/Secundário (Centro Escolar)

1

Equipamentos de Ensino

Equipamentos Sociais

Equipamentos de Saúde

Equipamentos

Culturais,

de Lazer e Recreativos

Apoio Social

8

Associações "sociais" ou outras

43

Centros Sociais e Paroquiais + Santa Casa da Misericórdia

5

Orquestra Ligeira de Tarouca

1

Escola Cultural de Artesanato

1

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados

1

Unidade de Cuidados na Comunidade

1

Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Convalescença

1

Farmácias

3

Biblioteca Municipal

1

Biblioteca

3

Auditório Municipal

1

Sala de Espetáculos

3

Arquivo Municipal Jardim Gonçalves

1
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Recinto da Expovarosa

1

Espaço Internet

2

Casa do Paço

1

Equipamentos de

Aeródromo de Salzedas

1

Segurança Pública e

Proteção Civil / Bombeiros

1

Proteção Civil

Segurança /Guarda Nacional Republicana

1

Câmara Municipal de Tarouca

1

Juntas de Freguesia

7

Conservatória do Registo Civil

1

Equipamentos de

Cartório Notarial de Tarouca

1

Administração Pública

Julgado de Paz / Tribunal de Tarouca

1

Serviço de Finanças

1

Segurança Social

1

Loja do Cidadão

1

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ VITALIDADE ECONÓMICA

ATIVIDADES ECONÓMICAS INSTALADAS NO CONCELHO
De acordo com os dados do INE existiam em 2012 625 empresas no município de Tarouca, tal como
se verifica no quadro que se segue.

Quadro 14 - Empresas no município de Tarouca, por atividade económica
Empresas (N.º)
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)

2012
N.º

%

46

7,36

1

0,16

25

4

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

1

0,16

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão
de resíduos e despoluição

1

0,16

Construção

72

11,52

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis
e motociclos

183

29,28

Transportes e armazenagem

15

2,4

Alojamento, restauração e similares

56

8,96

Atividades de informação e de comunicação

3

0,48

Atividades imobiliárias

3

0,48

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

46

7,36

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

78

12,48

Educação

35

5,6

Atividades de saúde humana e apoio social

24

3,84

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

13

2,08

Outras atividades de serviços

23

3,68

Total

625

100.0

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
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Verifica-se pela análise deste quadro que a maioria das empresas corresponde ao setor de comércio
por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis (29,3%). No entanto, é de destacar a
existência de um grande número de empresas ligadas a atividades administrativas e dos serviços de
apoio (12,5%), o que se explica pela importância das atividades terciárias no município.

Com peso significativo aparecem ainda as atividades ligadas à construção (11,5%), e ao alojamento,
restauração e similares (9,0%).

ESPAÇOS EMPRESARIAIS/INDUSTRIAIS INFRAESTRUTURADOS
No que diz respeito a Espaços empresariais/industriais estruturados e infraestruturados, para além
da Área de Acolhimento Empresarial de Tarouca, apenas existem pequenas áreas industriais
dispersas pelo território municipal. A proposta de revisão do PDM de Tarouca propõe a consolidação
do Espaço de Acolhimento Empresarial de Tarouca, atualmente potenciado pelo novo quadro de
acessibilidades, mais concretamente a nova variante de Tarouca, com ligação à EN226 e a
identificação de outras áreas que permitem enquadrar unidades industriais já existentes.

TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS
A Zona Industrial de Tarouca não se encontra executada, registando uma taxa de ocupação nula.
Importa referir no entanto, tendo em conta a proposta de revisão do PDM, que a futura
concretização deste espaço deve ser devidamente infraestruturado.

TAXA DE COBERTURA DE INFRAESTRUTURAS
É importante ainda caracterizar a situação existente relativamente às infraestruturas de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais. O concelho de Tarouca encontra-se, em
termos de abastecimento de água, com uma cobertura quase total (cerca de 95%), sendo este
serviço assegurado pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trásos-Montes e Alto Douro, que entrou em funcionamento em 2007 (Estudos de caracterização, 2014).

No que diz respeito aos sistemas de drenagem de águas residuais, a taxa de cobertura da rede é de
74% no concelho. Se considerarmos a população servida pelas 21 estações de tratamento de águas
residuais, o valor ronda os 70% do total da população do município.
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TAXA DE ATIVIDADE E TAXA DE DESEMPREGO
Relativamente aos indicadores taxa de atividade e taxa de desemprego, podemos verificar que no
município de Tarouca houve um ligeiro aumento da taxa de atividade, mas também se registou um
aumento da taxa de desemprego entre os períodos censitários de 2001 e 2011 (quadro 8). Este
cenário por um lado é um sinal positivo para o município de Tarouca, que se destaca por ser
contrário ao que se passa na região norte e mesmo em Portugal, em termos de taxa de atividade,
mas por outro lado é um sinal negativo, uma vez que no município a taxa de desemprego tem vindo
a aumentar consecutivamente, tal como acontece na região do Douro, região norte e mesmo em
Portugal.

Quadro 15 – Taxa e Atividade e Taxa de Desemprego

Área Geográfica

Taxa de Atividade

Taxa de Desemprego

2001

2011

2001

2011

Portugal

48.1

47.6

6.7

13.2

Norte

48.1

47.6

6.6

14.5

Douro

39.4

41.4

8.2

12.1

Tarouca

39,1

40,5

7,8

11,7

POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO A QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA
Cada vez mais é reconhecida a importância da qualificação da população no desenvolvimento do
local onde estão inseridas. Assim, é importante perceber como se distribui a população residente do
município, segundo a qualificação académica que possui. Os valores apresentados referem-se à
população residente, segundo o nível de escolaridade, em 2011. Pelo gráfico que se apresenta,
verifica-se que o nível de qualificação académica ou nível de instrução da população de Tarouca é
ainda bastante baixo, existindo 16,3% da população que não tem nenhum nível de escolaridade. Cerca
de 68,7% possuem o Ensino Básico e apenas 4,5%, o Ensino Superior.

FIGURA 3 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE DE TAROUCA, 2011 (INE)
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Este baixo nível de qualificação académica da população é considerado como um ponto negativo
que se deve tentar inverter para aumentar o nível de desenvolvimento socioeconómico a nível do
concelho, pelo que é necessário uma aposta continuada numa política de valorização dos recursos
humanos do município.

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA POR ATIVIDADES ECONÓMICAS
Observando a distribuição da população empregada, segundo os setores de atividade, verifica-se
que existem significativas alterações nos quantitativos populacionais de cada setor. Relativamente
ao setor primário, ocorreu uma perda de cerca de 11% de população empregada entre 2001 e 2011,
que foi transferida nomeadamente para o setor terciário. Estes valores refletem o abandono geral do
setor agrícola, florestar e pastorício, que caracterizava este concelho, passando-se para uma maioria
de população afeta ao setor dos serviços. Estes valores não são de estranhar, uma vez que o que se
passa no concelho de Tarouca também se verifica tanto na região em que se insere, como em todo o
país, como se pode averiguar pela análise do quadro apresentado. No entanto, no concelho esta
diferença é mais notória, uma vez que em 2001 ainda havia muita população a dedicar-se à
agricultura, em atividades que têm vindo a ser abandonadas e que agora praticamente são
praticadas pela população mais idosa.

Quadro 16 – Distribuição da população empregada por setor de atividade económica (INE)
Área Geográfica
Portugal
Continente
Norte
Douro
Tarouca

Setor primário
(%)
2001
2011
5
3
5
3
5
3
21
14
20
9

Setor secundário
(%)
2001
2011
35
26
36
27
46
36
23
20
27
25

Setor terciário
(social) (%)
2001
2011
26
29
25
28
20
25
30
34
26
32

Setor terciário
(económico) (%)
2001
2011
34
42
34
42
29
36
26
32
27
34

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADES ECONÓMICAS DE BASE LOCAL
No concelho de Tarouca surgem algumas atividades económicas de base local com elevada
importância, nomeadamente empresas de produtos agrícolas, na produção de castanha (85% da
produção nacional, mas com grandes dificuldades de comercialização) e, ainda, do vinho e da maçã.
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.
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No município de Tarouca destacam-se as cooperativas existentes, assim como algumas unidades de
grande envergadura, como as Caves da Murganheira para o caso específico dos vinhos e a
Regiefrutas, no caso específico para a baga de sabugueiro como também para outros produtos
frutícolas, e o papel muito importante que podem ter na organização da estrutura produtiva agrícola
do Concelho

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 inter-municipais com a
abertura de uma estratégia mais alargada para os vinhos da região.

EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS EXISTENTES
De acordo com os dados do INE apresentados no quadro que se segue, ocorreu uma diminuição
clara do nº total de explorações, bem como da SAU (ha), nos anos em análise, que se vai traduzir na
redução do tipo de culturas existentes no Concelho.

Quadro 17 – Explorações agrícolas em Tarouca, por composição da superfície agrícola utilizada (SAU)
Nº Explorações total

SAU (ha)

1989

1.249

2.873

1999

926

2.186

2009

726

1.883

Var. 89-99

-25,9

-23,9

Var. 99-09

-21,6

-13,9

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1989, 1999, 2009

Existem três formas de utilização da superfície agrícola:


As culturas permanentes são culturas que ocupam a terra por longos períodos de tempo e
fornecem repetidas colheitas (viticultura, olivicultura, fruticultura, etc.).



As culturas temporárias são culturas em que o ciclo vegetativo não excede um ano e são
ressemeadas com intervalos máximos de cinco anos (cereais, horticultura, etc.)



As pastagens permanentes são culturas constituídas por plantas herbáceas destinadas a
serem comidas pelo gado no próprio local onde crescem.
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Quadro 18 - Superfície das culturas permanentes (ha) e Tipo de culturas permanentes, na Região
Norte, Região Douro e Concelho, Var. % 1999 e 2009
Tipo de Culturas
Temporárias
Total
Frutos frescos (exceto
citrinos)
Citrinos
Frutos subtropicais

Norte

Douro
Var.%
99-09

1999

Tarouca
Var.%
99-09

2009

1999

Var.%
99-09

1999

2009

2009

228323

218545

-4,3

97213

92632

-4,7

1357

1309

-3,5

10919

9420

-13,7

5715

5118

-10,4

442

397

-10,2

1281

923

-27,9

553

443

-19,9

-

-

783

1169

49,3

3

7

133,3

-

-

-

Frutos de casca rija

47008

47902

1,9

17605

13656

-22,4

148

181

22,3

Olival

73414

76147

3,7

28270

26056

-7,8

193

284

47,2

Vinha

94524

82615

-12,6

44913

47132

4,9

485

324

-33,2

393

370

-5,9

153

221

44,4

88

122

38,6

Outras culturas
permanentes

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999, 2009

Figura 4 - Proporção da superfície das culturas permanentes (ha) e Tipo de culturas permanentes, na Região
Norte, Região Douro e Concelho, em 2009
Norte

Douro

Tarouca

A superfície total das culturas permanentes registou uma diminuição ligeira nas três unidades
territoriais em análise, no período 99/09. No entanto, no tipo de culturas o cenário é contrastante,
uma vez que não há homogeneidade ao nível das unidades geográficas, à exceção dos frutos
frescos.

No ano de 2009, a vinha é a cultura com maior representatividade ao nível regional e sub-regional,
com 38% e 51%, respetivamente, do total das culturas permanentes. Em Tarouca a vinha representa
25%, sendo os frutos frescos a cultura com maior representatividade (30%).

44
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

5.2.2_FATOR CRÍTICO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

IMÓVEIS CLASSIFICADOS / SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
O concelho de Tarouca é muito rico em património cultural, histórico, arqueológico e arquitetónico.
Desde há vários séculos A.C. que a zona correspondente ao território municipal de Tarouca tem sido
povoada por vários povos: romanos, árabes e lusitanos, que se fixaram naquele local devido às
margens férteis do rio Varosa. Deste modo, as marcas deixadas pelos povos que passaram por este
Concelho traduzem-se nos seguintes elementos: de carácter religioso sob a forma de inúmeras
igrejas, capelas, santuários e conventos; de carácter habitacional, como o Bairro do Quelho em
Salzedas; e de carácter administrativo representado pelos vários pelourinhos existentes. Do
património edificado, a maioria encontra-se em condições boas ou razoáveis, embora existam alguns
casos pontuais de edifícios em mau estado que necessitam de ser reabilitados com alguma urgência.
Contudo, a preocupação subjacente está relacionada com o equilíbrio entre a preservação e
vivificação dos valores patrimoniais e as necessidades quotidianas. Isto é, assumindo que um
território que se constrói é ao mesmo tempo um território que se destrói, é precisamente na maneira
de articular esta dupla operação de construção/destruição que reside a possibilidade do
desenvolvimento/crescimento urbano sustentável, com a capacidade de não destruir, mas sim
readaptar o existente às novas exigências.
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Quadro 19 - Listagem dos Imóveis Classificados
Id
1

Designação
Convento e Igreja de São
João de Tarouca

Tipo de Classificação
(MN - Monumento Nacional),
Decreto n.º 95/78, DR n,º 210 de 1209--1978, Decreto n.º 40684, DG, I
Série, n.º 146, de 13-07-1956 e
Portaria n.º 189/99, DR, II Série, n.º
56 de 08-03-1999;

2

Ponte e Torre de Ucanha

(MN - Monumento Nacional),
Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136,
de 23-06-1910;

3

Mosteiro de Santa Maria
de Salzedas

(MN - Monumento Nacional),
Decreto n.º 31-1/2012, DR I Série n.º
252 de 31-12-2012 e Portaria n.º
291/2014, DR II Série n.º 83 de 30-042014;

4

Pelourinho de Mondim
de Cima

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 23122, DG, I Série n.º 231,
de 11-10-1933;

5

Arco de Paradela

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 39521, DG, n.º 21, de 3001-1954;

6

Ponte românica de
Mondim da Beira

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 40361, DG, n.º 228, de
20-10-1955;

7

Pelourinho de Várzea da
Serra

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 23122, DG, I Série n.º 231,
de 11-10-1933;

Categoria / Tipologia
Convento

São João de
Tarouca

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Torre

Ucanha

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Mosteiro

Salzedas

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Pelourinho

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Arco

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Ponte

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Pelourinho

Mondim da
Beira

Mondim da
Beira

Mondim da
Beira

Várzea da
Serra
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Fonte: www.cm-tarouca.pt
Igreja

Tarouca

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Abadia

Salzedas

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 23122, DG, I Série n.º 231,
de 11-10-1933;

Igreja

Tarouca

Oficina de Fundição
Sineira

(MIP - Monumento Interesse
Publico), Portaria n.º 214/2013, DR II
Série n.º 71 de 11-04-2013;

Oficina

Granja Nova

Pelourinho da Ucanha

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 23122, DG, I Série n.º 231,
de 11-10-1933;

Pelourinho

Ucanha

8

Igreja de São Pedro de
Tarouca

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 37077, DG, I Série n.º
228, de 29-09-1948;

9

Ruínas românicas no
local de Abadia Velha

(IIP - Imóvel Interesse Publico),
Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º
274, de 22-11-1971;

10

Pelourinho de Tarouca

11

12

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Fonte: Base de dados do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
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Relativamente aos sítios arqueológicos, existem mais de 110 sítios identificados, os quais se
apresentam no quadro seguinte.

Quadro 20 – Património Arqueológico - Listagem dos Sítios Inventariados
CNS

Designação

Tipo de sítio

Freguesia

1145

Abadia Velha

Sepultura

Gouviães e Ucanha

895

Abadia Velha

Igreja

Gouviães e Ucanha

19068

Corujeira

Habitat

Tarouca e Dálvares

30522

Folgosa 2

Monumento Megalítico

Várzea da Serra

30523

Folgosa 3

Arte Rupestre

Várzea da Serra

30524

Folgosa 4

Monumento Megalítico

Várzea da Serra

30525

Folgosa 5

Monumento Megalítico

Várzea da Serra

33330

Lameira Longa

Marco

Granja Nova e Vila Chã da Beira

15784

Lameira Longa 1

Dólmen

Granja Nova e Vila Chã da Beira

15786

Lameira Longa 2

Dólmen

Granja Nova e Vila Chã da Beira

1711

Mondim da Beira

Povoado Fortificado

Mondim da Beira

4789

Mondim da Beira

Ponte

Mondim da Beira

14522

Monte Ladário

Povoado

Mondim da beira

21939

Mosteiro de S. Maria de Salzedas

Mosteiro

Salzedas

16468

Padrão

Miliário

Tarouca e Dálvares

19085

Paço Dálvares

Habitat

Tarouca e Dálvares

14541

Paúlas 1

Monumento Megalítico

S. J. Tarouca

14542

Paúlas 2

Monumento Megalítico

S. J. Tarouca

18726

Ponte das Tábuas

Ponte

Granja Nova e Vila Chã da Beira

22015

Quintião

Habitat

S. J. Tarouca

18697

Santa Barbara

Povoado Fortificado

Tarouca e Dálvares

22588

Santa Barbara

Povoado

Tarouca e Dálvares

30528

Santa Helena

Monumento Megalítico

Tarouca e Dálvares

22206

Santa Helena

Castelo Roqueiro

Tarouca e Dálvares

10537

S. J. Tarouca

Mosteiro

S. J. Tarouca

18727

São Mamede

Habitat

Granja Nova e Vila Chã da Beira

32827

Testos 1

Mamoa

Várzea da Serra

32828

Testos 2

Mamoa

Várzea da Serra

10256

Testos 3

Mamoa

Várzea da Serra

31832

Ucanha

Calçada

Gouviães e Ucanha
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ POTENCIAÇÃO DAS DINÂMICAS TURÍSTICAS

ÁREAS COM APTIDÃO TURÍSTICA
Tarouca é um município com fortes potencialidades turísticas, entre áreas montanhosas, zonas
ribeirinhas e património histórico-cultural, 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.

Na Monografia do Concelho de Tarouca o Abade Vasco Moreira descreve o território, como sendo
caracterizado, pelos “seus montes, quási sempre verdejantes (...). No seu conjunto, oferecem-nos
agradável aspeto. Duas serras principais o dominam e formam como que duas grandes muralhas que o
abrigam: são a serra de Santa Helena e o Monte Raso. A primeira, a partir do Noroeste, numa grande
extensão, e o segundo de Nordeste, sendo o seu dorso toda a linha divisória daquele lado. Os outros
montes, que entre estes se levantam, são contrafortes ou ramificações e ondulam suavemente a grande
bacia do concelho. Nesta bacia serpenteiam graciosamente os rios Barosa, Barosela e Torno. Nos dois
primeiros, as suas águas correm calmas como a apreciar a paisagem do vale depois de pressurosas
descerem da montanha, o terceiro, estreito, sombrio e fundo, corre a juntar-se, como o primeiro, ao
segundo. Este pequeno sistema orográfico mostra-nos três vales secundários que podemos chamar: o
«vale de Tarouca», o «vale de S. João-Mondim-Ucanha» e o «vale de Salzedas». A serra de Santa Helena,
de um lado, o monte de Santa Bárbara do outro e o monte Ladairo a Sul, formam a grande bacia onde a
vila se ergue, do lado direito do rio Barosela e rodeando o belo morro de Alcácima, antiga estância dos
Árabes.”

OS MIRADOUROS E OS CIRCUITOS TURÍSTICOS
Reconhecendo a importância dos seus recursos naturais e culturais, os quais podem permitir a
prática de atividades turísticas sustentáveis, ligadas à exploração e/ou conservação da natureza, a
Câmara Municipal de Tarouca identificou um conjunto de miradouros, que constituem espaços de
contemplação da beleza paisagística indescritível que caracteriza o Concelho. A excelência das
paisagens resulta, não só do conjunto das condições orográficas, como também, dos usos do solo
diferenciados o que origina a presença de diversos mosaicos de verde constantes ao longo de todo o
ano. Em suma, estes locais funcionam como palcos naturais, quer para a população local, quer para
os visitantes, sendo que a sensação que irradia é de riqueza e diversidade.
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PARQUES DE LAZER E PRAIAS FLUVIAIS
Os espaços de lazer funcionam como áreas para a realização de atividades de carácter social, cultural
e desportiva. Dando ênfase à beleza paisagística do Concelho estes espaços públicos assumem
diferentes características, uma vez que, estimulam as várias oportunidades de uso - encontro,
convívio, permanência, lazer, circulação e descanso.

Figura 5 - Parque Vila Chã da Beira

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 6 - Parque de Merendas / Mondim da Beira

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 7 - Praia Fluvial / Várzea da Serra

Figura 8 - Praia Fluvial 2 /Mondim da Beira

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 9 - Praia Fluvial 3 / Ucanha

Figura 10 - Parque do Toquinho

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Fonte: www.cm-tarouca.pt
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O território concelhio pertence à Bacia Hidrográfica do Douro. No Concelho o elemento hidrográfico
marcante é o Rio Varosa que nasce a Sudoeste do Concelho, atravessando-o, e vai desaguar ao Rio
Douro. O Rio Varosa e as Ribeiras de Tarouca e Salzedas formam planos de água que ao longo do
Concelho formam praias fluviais.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ POTENCIAÇÃO DAS DINÂMICAS TURÍSTICAS
UNIDADES DE ALOJAMENTO
De acordo com informação do Turismo de Portugal. IP, no Registo Nacional de Empreendimentos
Turísticos (RNET), em 2017, existem cinco empreendimentos turísticos no concelho, dos quais 1 Hotel
Rural de 4*, 3 Casas de Campo e 1 Agroturismo, com uma capacidade total de 116 camas.

No que se refere à oferta de alojamento turístico perspetivada, apenas há a referir a implementação
de um estabelecimento hoteleiro, com 115 camas.

Quanto ao alojamento local, no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), encontram-se
registados três estabelecimentos desta natureza (1 moradia, 1 apartamento e 1 estabelecimento de
hospedagem), com capacidade total de 20 utentes.

Parece começar a existir uma preocupação em aumentar a oferta turística neste município,
apostando principalmente em alojamentos diferenciadores, que aproveitem as potencialidades do
município, para que o setor turístico se possa afirmar como uma das suas vertentes estratégicas.

ATIVIDADES DE TURISMO DE NATUREZA/TURISMO RURAL
A atividade e as dinâmicas de desenvolvimento do setor do turismo, apresentam, hoje e cada vez
mais, uma forte correlação positiva com a qualidade ambiental e a atratividade dos recursos naturais.
Por isso, é fundamental garantir e promover condições adequadas de valorização deste património,
que permitam enquadrá-lo numa lógica e numa estratégia de desenvolvimento do setor do turismo,
dotando-o de uma capacidade de afirmação e de diferenciação competitiva, face a eventuais
“municípios e territórios concorrente”. É nesta lógica que se espera que o setor do turismo possa
assumir um lugar de relevo na formação e na dinamização da base económica local.
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5.2.3_ FATOR CRÍTICO DE DECISÃO QUALIDADE AMBIENTAL
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

DENSIDADE HABITACIONAL
A densidade habitacional, um quociente entre o número de fogos e a área total do terreno objeto da
operação urbanística multiplicado por um hectare, vai repercutir-se na recolha de resíduos sólidos
urbanos (RSU), sendo por isso de importância fundamental.

O número de fogos é, em Tarouca de acordo com dados do INE referentes a 2011, de 6.939 fogos.
Assim, a densidade habitacional, tendo em conta que o concelho tem uma área de 100km2, é de 69,4
fogos/km2, considerando-se se uma densidade habitacional baixa, comparada com a média nacional
e da região norte, que poderá dificultar a recolha de resíduos, não justificando o acesso a
determinados locais.

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS
No Concelho de Tarouca, a responsabilidade pela recolha de resíduos sólidos urbanos
indiferenciados, bem como a recolha seletiva, transporte e destino final das frações valorizáveis de
RSU é, atualmente, assegurada pela Câmara Municipal e pela RESINORTE S. A.

No que diz respeito às entidades gestoras, no âmbito dos resíduos sólidos, no Concelho de Tarouca,
estas traduzem-se no quadro seguinte:

Quadro 21 - Entidade gestora por tipo de recolha
RU
Entidade Gestora

Indiferenciada
Alta

Baixa

Recolha Seletiva

CM Tarouca
Resinorte S.A.

A entidade RESINORTE S. A. foi um sistema criado na sequência da aprovação do Decreto-Lei n.º
235/2009, de 15 de Setembro. Esta é responsável pela exploração e gestão do sistema multimunicipal
de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Norte Central,
abrangendo as regiões do Alto Tâmega, Baixo Tâmega, Vale do Douro Norte, Vale do Douro Sul e
Vale do Ave. Este sistema totaliza os seguintes municípios utilizadores originários: Alijó, Amarante,
Armamar, Baião, Boticas, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Chaves, Cinfães, Fafe, Guimarães,
Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, Montalegre,
Murça, Penedono, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião,
Santo Tirso, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Trofa, Valpaços, Vila Nova de
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Famalicão, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vizela. Deste modo, serve uma população de cerca de 1
milhão de habitantes, onde serão tratados mais de 350 mil toneladas de resíduos por ano, numa área
de 8.090 km2.

Figura 11 - Universo geográfico da RESINORTE, S. A.

Fonte: www.resinorte.pt

A RESINORTE S. A. integra quatro Pólos, designadamente: o Alto Tâmega, Baixo Tâmega (Sede), Vale
do Ave e Vale do Douro (ao qual pertence o Concelho de Tarouca). O Pólo Vale do Douro, onde se
localiza o Ecocentro de Bigorne, integra as instalações da antiga Residouro e abrange uma
população de cerca de 217 mil habitantes numa área de 3.002 Km2 com uma produção anual de 79 mil
toneladas de RSU, das quais 6 mil toneladas provenientes da Recolha Seletiva.
O Pólo Vale do Douro integra:


O Ecocentro de Bigorne;



O Aterro Sanitário (localizado em Bigorne-Lamego);



Três Estações de Transferência/Ecocentros (Cinfães, Moimenta da Beira e São João da
Pesqueira);



Uma Estação de Triagem e respetiva Recolha Seletiva por Ecopontos nos 10 concelhos do
Douro Sul.

Em relação ao Concelho todos os aglomerados são servidos pela Recolha Pública de Resíduos
Sólidos, o que abrange 100% da população do Município.
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A recolha seletiva continua a ter pouca expressão com apenas 13% do total de RSU, ao contrário da
recolha indiferenciada que atinge uma proporção de 87%, valores calculados para o ano de 2013. No
entanto, salienta-se a diminuição que o tipo de recolha indiferenciada sofreu desde o ano de 2005
em que auferia um peso de 97%. Importa realçar o aumento que a recolha seletiva obteve no ano de
2012.

Quadro 22 - Quantitativos de resíduos recolhidos (t)
Quantitativos de resíduos recolhidos (t)

2011

2012

2013

Resíduos urbanos recolhidos (t/ano)

2.591

2.655

2.607

Resíduos urbanos recolhidos de forma indiferenciada (t/ano)

2.444

2.316

2.253

Resíduos de embalagens recolhidos seletivamente (t/ano)

133

330

335

Vidro

59

98

103

Papel / Cartão

48

154

154

Embalagens

26

79

78

134

330

342

Volume de atividade para reciclagem (t/ano)
Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

A leitura nos anos em análise é consensual, o consumo máximo anual atinge o pico no mês de
Agosto.

Figura 12 – Total de resíduos recolhidos (t), 2011. 2012 e 2013
Total de resíduos recolhidos (t)
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VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Tarouca, de acordo com dados disponíveis no site da Residouro, possui 20 ecopontos, representando
6,2% do número total de ecopontos existentes nos dez Municípios que constituem o Sistema
Multimunicipal supracitado (322 ecopontos). Os resíduos urbanos recolhidos seletivamente no
Concelho, em 2012, de acordo com dados do INE, registavam, 27 kg/hab anuais, representando 9% do
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total de RSU recolhidos, enquanto que, a média nacional se situava nos 64 kg/hab, correspondendo a
7% do total dos RSU.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ EXPLORAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS

QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA
No âmbito da qualidade da água é fundamental conhecer a distribuição dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos no tempo e no espaço, as suas características e qualidade.

No que concerne à qualidade da água subterrânea, de acordo com dados do Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), existe um inventário da qualidade da água subterrânea no
Concelho de Tarouca, identificado no quadro que segue.

Quadro 23 – Inventários de água subterrânea em Tarouca (SNIRH)
N.º de Inventário
Designação
Coordenada M (m)
Coordenada P (m)
Cota (m)
Distrito
Concelho
Freguesia
Local
ARH
Bacia Hidrográfica
Unidade Hidrogeológica
Sistema Aquífero
Tipo de Ponto de Água

137/N1
AF31
228 818
451 870
507
Viseu
Tarouca
Tarouca
Ferreirim
ARH-Norte
Douro
Maciço Antigo
A0 - Maciço Antigo Indiferenciado
Poço

A classificação da qualidade de água subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de
monitorização

de

vigilância

operada

pela

CCDR

Norte

(http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/agsub/classificacao_sa/site/sa_classif2.php?id=A0).
De acordo com os dados do SNIRH, a classificação deste ponto de água é <A3, sendo que esta
classificação, no ano de 2012 se ficou a dever ao parâmetro pH.

O Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, refere que a “água subterrânea é um recurso natural
valioso que, enquanto tal, deve ser protegido da deterioração e da poluição química. Essa proteção é
particularmente importante no que respeita aos ecossistemas dependentes da água subterrânea e à
utilização desta para o abastecimento de água destinada ao consumo humano”. Neste sentido, a
análise à qualidade da água subterrânea desenvolvida baseia-se nos parâmetros usados nos testes
de qualidade da água de abastecimento para consumo humano.
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Quadro 24 – Controlo da qualidade da água no concelho de Tarouca

Quadro 25 – Controlo da qualidade da água no concelho de Tarouca, 2014
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De acordo com a figura apresentada, verifica-se que a maioria dos parâmetros analisados
apresentam valores de água segura, próximo dos 100%, sendo que numa análise geral, quer o
cumprimento do valor paramétrico, quer a percentagem de água controlada e de boa qualidade
apresentam um valor de 99,65%, muito próximo da meta do PEAASAR.

Analisando por unidade de parâmetro, verifica-se que são os parâmetros das “Alumínio”, “Arsénio”
e “Níquel”, aqueles que menor percentagem apresentam, não sendo, no entanto, valores muito
significativos.

Quadro 26 – Parâmetros de controlo da qualidade da água responsáveis pela classificação atribuída

De acordo com os dados do município de Tarouca, a origem da água superficial é a Albufeira de
Pretarouca e de Lumiares e Lamego, que fornece água à zona de abastecimento ATMAD. Estas zonas
de abastecimento englobam toda a área do município, que está integrado no Sistema Multimunicipal
de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Relativamente à qualidade de água superficial desta estação, apresenta-se a figura seguinte, que se
refere à evolução da qualidade de água superficial entre 2011 e 2013, tendo em conta os vários
parâmetros analisados.
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Figura 13 – Qualidade da Água Superficial (Fonte: SNIRH)

Como se verifica, a qualidade de água superficial nesta estação não tem evoluído favoravelmente,
apresentando-se em 2012 com uma classificação de MÁ, segundo os parâmetros de análise de
qualidade de água superficial. Os parâmetros responsáveis pela classificação atribuída no ano de
2012 são o Azoto amoniacal, a Oxidabilidade, a Carência bioquímica de oxigénio e a Carência química
de oxigénio.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ USO E GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA

CONSUMO DE ÁGUA
O consumo de água por habitante em Tarouca, no ano de 2009 registava 70m3/hab, no entanto, o
“consumo de água não é uma grandeza constante, apresentando variações em função das estações do
ano, dos dias da semana, e das horas do dia” (Marques, 2006). De facto, em consequência do regresso
da população emigrante nos meses de verão, logo de um aumento do número de residentes no
Concelho, verifica-se um aumento do consumo nestes meses, registam-se, inclusive alguns
problemas ao nível da pressão.

POPULAÇÃO SERVIDA POR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO
O município de Tarouca, em termos de articulação Alta-Baixa, é servido pelo Sistema de
Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este sistema tem a sua
captação na Barragem de Pretarouca, que assegura o abastecimento de urbano ao subsistema do
Balsemão, que serve os concelhos de Lamego, Resende e Tarouca e, ainda, parte dos concelhos de
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Castro D`Aire, Cinfães e Vila Nova de Paiva a partir da qual se desenvolvem três sistemas adutores,
que abastecem os concelhos de Sernancelhe, Tabuaço e Moimenta da Beira.

A população servida por sistemas de abastecimento de água em Tarouca, em 2011 de acordo com o
INE, era de 95%, abastecida pelo Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-osMontes e Alto Douro constituído por 16 sistemas, dos quais fazem parte 22 reservatórios. A rede de
abastecimento de água cobre todo o concelho, estando preparada para os picos anuais de consumo.

A freguesia com maior população é a sede de concelho - Tarouca, com um população de 3.556
indivíduos, que corresponde a 44% da população total do Concelho (INE, 2011). Está assim justificado
o facto de estar localizado nesta freguesia o principal sistema de abastecimento de água do
Concelho. Este sistema está de forma geral em bom estado, sendo apenas necessárias algumas
intervenções pontuais. Os restantes sistemas que garantem a cobertura do Concelho são de
pequena dimensão e funcionam a partir de captações de pequena dimensão, às quais estão
associados pequenos reservatórios. Estes sistemas e a sua operacionalidade estão sujeitos a várias
condicionantes. A população está distribuída por vários aglomerados, o que justifica o recurso a
soluções individualizadas. A morfologia irregular do território representa também uma dificuldade,
na medida em que molda várias bacias de drenagem que são, como se sabe, determinantes no
funcionamento das infraestruturas de abastecimento e saneamento de águas

Efetivamente, na projeção de um sistema de abastecimento de água, a questão preponderante
prende-se com a avaliação das necessidades de água, ou seja, a quantidade de água necessária ao
abastecimento da comunidade é função de várias condicionantes, como por exemplo, os diferentes
usos (domésticos, industriais, agrícolas), o clima da região, os hábitos de higiene da população, as
condições socioeconómicas, as características da água, a densidade populacional, etc. Deste modo,
se estas questões não forem convenientemente equacionadas podem originar situações de carência
de água no abastecimento público.

No Concelho de Tarouca, em 2011, cerca de 99% dos alojamentos estavam servidos por água
canalizada, sendo ainda de realçar, como aspeto muito positivo, o fato de 97% dos alojamentos
concelhios se encontravam ligados à rede pública de abastecimento de água, registando um
aumento de 8% em relação ao ano de 2001. Com captações privadas de água encontravam-se apenas
3% dos alojamentos.
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PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
As perdas de água num sistema de abastecimento podem ocorrer devido a juntas deficientes,
roturas de condutas, extravasamento de reservatórios, o envelhecimento do sistema, ou até pelo
consumo através de ligações clandestinas, entre outras anomalias. “Do ponto de vista técnico, é
praticamente impossível assegurar a total estanquidade das condutas. Por mais cuidada que seja a
construção do sistema, há sempre situações que proporcionam a ocorrência de fugas” (Marques,
2006). Neste contexto, importa salientar que por mais pequena que seja uma fuga, pela sua
continuidade poderá originar volumes consideráveis.

População servida por sistemas de drenagem de águas residuais; População servida por sistemas de
tratamento de águas residuais
De acordo com o estudo detalhado da rede e dos equipamentos de tratamento das águas residuais
encomendado pelas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, descreve-se uma caracterização sumária
dos sistemas municipais de recolha e tratamento de águas residuais “em baixa”. Segundo o mesmo
estudo, define-se como sistema “em baixa”, todas as infraestruturas públicas de drenagem de águas
residuais domésticas e industriais, a montante dos sistemas de drenagem e de tratamento, bem
como, todos os subsistemas públicos autónomos de drenagem e tratamento que servem
aglomerados com mais de 70 habitantes.

A organização dos diversos subsistemas de cobertura é feita segundo a proximidade dos
aglomerados populacionais. Existem em funcionamento 17 sistemas e a taxa de cobertura da rede de
drenagem de águas residuais é de 74% no Concelho e apenas 70% da população tem serviço de
tratamento de águas residuais, existindo 21 unidades de tratamento. O método de tratamento é
basicamente de dois tipos: ETAR e fossas sépticas. Nos casos existentes no Concelho de Tarouca, o
primeiro método tem funcionamento satisfatório, mas o segundo é deficiente. De forma geral, o
estado dos coletores é considerado satisfatório, sendo o material predominante das condutas o PVC.

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.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ NÍVEIS DE RUÍDO DE AMBIENTE EXTERIOR

POPULAÇÃO AFETADA PELOS NÍVEIS DE RUÍDO
A legislação nacional sobre ruído, concretizada pelo Regulamento Geral sobre o Ruído (RGR),
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, determina Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da
Poluição Sonora através de Instrumentos de Planeamento Territorial. A classificação das zonas
sensíveis e mistas, que é responsabilidade das Câmaras Municipais, é efetuada em função do valor do
parâmetro LAeq (nível sonoro contínuo equivalente ponderado a).

Nas zonas sensíveis, têm que ser respeitados os seguintes limites:


LAeq  55 dB(A) entre as 7h00 e as 22h00; e



LAeq 45 dB (A) entre as 22h00 e as 7h00.

Nas zonas mistas, têm que ser respeitados os seguintes limites:


LAeq  65 dB(A) entre as 7h00 e as 22h00; e



LAeq 55 dB (A) entre as 22h00 e as 7h00.

Quadro 27 - Estimativas (em %) de população exposta a diferentes intervalos de níveis sonoros, para
os indicadores de ruído Lden e Ln (RNT –Mapa de Ruído de Tarouca, 2016)
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Um Mapa de Ruído deve, para além de permitir uma visão qualitativa da distribuição geográfica dos
níveis sonoros de uma determinada área, fornecer indicadores quantitativos da população exposta
ao ruído. A partir de dados sobre densidades populacionais do concelho e das suas freguesias,
estimaram-se as percentagens de exposição às diferentes classes de níveis de ruído, cujos valores
são apresentados no quadro acima.

A coloração da tabela pretende confrontar os valores obtidos com os limites estabelecidos no RGR
para zonas sensíveis (sombreado verde) e zonas mistas (sombreado amarelo). A área de sombreado
vermelho marca níveis sonoros que excedem ambos os critérios.

Da sua análise depreende-se que a população do Concelho de Tarouca é, maioritariamente, exposta
a níveis sonoros dentro das normas estipuladas pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, uma vez
que 81% da população, para o indicador Lden, é sujeita a valores até aos 55dB(A) e, para o indicador
Ln, 79% da população é exposta a valores inferiores a 45dB(A). Por outro lado 18% da população é
sujeita a valores entre os 55dB(A) e os 65 dB(A) para o indicador Lden e 19% da população é sujeita a
valores entre 45dB(A) e os 55 dB(A) para o indicador Ln, não se verificando casos de excedência dos
níveis sonoros.
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Figura 14 – Mapa do Ruído – Lden em 2016 (Mapas do ruído de Tarouca)
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Figura 15 – Mapa do Ruído – Ln em 2016 (Mapas do ruído de Tarouca)

A área estudada pode ser considerada como "acusticamente calma", com níveis de ruído ambiente
que se podem considerar baixos e perfeitamente compatíveis com utilizações sensíveis
relativamente à população sonora. De acordo com o Mapa de Ruído de Tarouca, o tráfego rodoviário
constitui indiscutivelmente a fonte ruidosa do Concelho, refletindo os mapas claramente este facto
(Figura 14 e Figura 15).

As vias rodoviárias mais ruidosas são as vias estruturantes da rede nacional que servem e atravessam
o concelho, em particular a EN226, EN226-3, seguido da EN329.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

QUALIDADE DO AR E DIAS COM PARÂMETROS DE QUALIDADE DO AR ACIMA DOS LIMITES
Os efeitos negativos resultantes da deterioração da qualidade do ar refletem-se negativamente na
saúde e no bem-estar das populações, tratando-se, por isso, de um domínio de grande relevância.

O índice de qualidade do ar (IQAr) de uma determinada área resulta da média aritmética calculada
para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área (APA). Os valores
obtidos são confrontados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores, em que
o vermelho corresponde a um índice de qualidade do ar mau, o cor-de-laranja a um índice fraco, o
amarelo a um índice médio, o verde-claro a um índice bom e o verde-escuro a um índice de qualidade
do ar muito bom. A figura que se segue apresenta o número de dias associado ao índice de qualidade
do ar do Norte Interior, entre 2009 e 2013, das Estações de Monitorização que compõem a Zona
Centro Interior.

Figura 16 - número de dias associado ao índice de qualidade do ar do Norte Interior, entre 2009 e
2013

Da análise deste gráfico confirma-se uma boa qualidade do ar no Norte Interior, com uma maioria
significativa dos dias a apresentar um índice de qualidade do ar Bom ou Muito Bom (cerca de 77% dos
dias). Apenas 44 dias (3%), neste intervalo de cinco anos, apresentam um índice de qualidade do ar
fraco ou mau.

65
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

NÚMERO DE EMPRESAS SUJEITAS AO COMÉRCIO EUROPEU DE LICENÇAS DE EMISSÃO
Como forma de garantir o cumprimento eficaz dos objetivos estabelecidos no Protocolo de Quioto,
relativos às emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), a União Europeia aprovou o mecanismo
de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), que constitui o primeiro instrumento de
mercado intracomunitário de regulação das emissões de Gases com Efeito de Estufa. Porém, de
acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, relativa aos “Títulos
de Emissão de Gases com Efeito de Estufa emitidos no período 2008-2012”, não existem no Concelho de
Tarouca instalações com título de emissão de gases com efeito de estufa, contudo, considera-se
tratar-se dum indicador a ter em atenção na fase de acompanhamento.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ GESTÃO ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGIA (GÁS, ELETRICIDADE)
De acordo com dados do INE, o Concelho de Tarouca apresentou, em 2012, um consumo total de
energia elétrica de 18 819 kWh, apresentando-se no gráfico que se segue, a sua distribuição por tipo
de consumo.

Figura 17 – Consumo de energia elétrica por tipo de consumo no Concelho de Tarouca

Observa-se nos consumos de Tarouca de 2012, ao contrário do contexto nacional, que os consumos
mais significativos têm por base o uso doméstico (43%), seguindo-se o uso não-doméstico indústria
(21%). Ao nível nacional sobressai o uso industrial (37%) seguido do uso doméstico (27%).

Relativamente ao consumo de gás, o Concelho não dispõe de dados pelo que se propõe a sua análise
para a fase de acompanhamento.
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5.2.4_ FATOR CRÍTICO DE DECISÃO RISCOS AMBIENTAIS
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ GESTÃO E RISCOS DE INCÊNDIO FLORESTAL

RISCO DE OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS
Portugal está sujeito, particularmente no verão, a grandes incêndios florestais, sendo que, dado o
papel fundamental a nível social, económico, cultural e ambiental que a Floresta desempenha no
Concelho de Tarouca, considera-se a análise dos indicadores relacionados com incêndios florestais de
relevância extrema. Este fenómeno está associado a diversos fatores, nomeadamente, fatores
fisiográficos e humanos (tipo de vegetação, ocupação do solo, continuidade das manchas florestais,
declives, exposições, entre outros), fatores ligados ao processo de deteção e combate a incêndios
(visibilidade a partir de postos de vigia, distribuição de pontos de água e acessibilidade das
corporações de bombeiros aos diferentes pontos do território) e ainda a fatores históricos (áreas
ardidas em incêndios em anos anteriores).

Em 2011 a área florestal ocupava cerca de 65% da área total do concelho. A sua floresta é composta
por uma forte ocupação de Pinheiro e algumas manchas significativas de Castanheiro e Carvalho,
bem como a existência de povoamento florestal misto e um estrato arbustivo muito significativo e
denso, constituindo-se estas características como um importante combustível em caso de incêndio.

De acordo com a carta de perigosidade de incêndio florestal (Figura 19), o concelho caracteriza-se
por uma situação generalizada de perigosidade alta, devido à ocupação e continuidade das áreas de
uso e ocupação do solo, onde predominam o Pinheiro e algumas manchas significativas de
Castanheiro e Carvalho (com elevada combustibilidade), à densidade desse coberto vegetal, à fraca
visibilidade existente em certas zonas do concelho, à deficiente cobertura da rede viária e à
existência de uma extensão considerável do território que apresenta declives elevados.
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Figura 18 – Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal no Concelho de Tarouca (PMDFCI, 2015)

A associação dos fatores anteriormente enumerados (fatores fisiográficos, humanos, históricos e
ligados ao processo de deteção e combate a incêndios) com a vulnerabilidade dá origem à carta de
risco de incêndio florestal (Figura 19). Assim, no que concerne ao risco de incêndio grande parte do
Concelho enquadra-se em áreas de risco elevado, entrecortadas por manchas de risco médio e baixo.
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Figura 19 – Carta de Risco de Incêndio Florestal no Concelho de Tarouca (PMDFCI, 2015)

ÁREA ARDIDA
A análise do quadro permite constatar que, para o período de tempo considerado (entre 2005 e
2013), e para a totalidade da área do Concelho, o ano que apresenta mais área ardida é 2013 (1404
ha). No período em análise verifica-se uma área ardida média de 714 ha.
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Quadro 28 – Área ardida, por ano
Ano

Área Ardida

N.º Ocorrências

2005

131,42

109

2006

23,68

45

2007

46,08

77

2008

146,95

56

2009

354,77

124

2010

308,09

61

2011

50,0

56

2012

158,08

87

2013

4089,97

30

TOTAL

5309,04

645

Figura 20 – Área Ardida (ha) no concelho de Tarouca entre 2005 e 2013 (PMDFCI)

O número de ocorrências de incêndio não apresenta uma relação com a área ardida, uma vez que, o
ano com maior número de ocorrências é o de 2009, cuja área ardida se situa nos 354,77 ha. Para o
ano de 2013, identificado como o de maior área ardida, o número de ocorrências limita-se a 30.

PLANOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS
O Centro Escolar de Tarouca dispõe de medidas de auto proteção.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ PREVENÇÃO DE CHEIAS E INUNDAÇÕES

PRECIPITAÇÃO
Os fenómenos de cheias e inundações estão intimamente associados à precipitação, sendo, por isso,
fulcral a sua determinação na prevenção e gestão de cheias e inundações. Conforme, no que diz
respeito à precipitação, os valores mais elevados, como se observa no gráfico seguinte, concentramse nos meses frios, o que coincide com os períodos de maior número de registos de cheias e
inundações a nível nacional.

Para a estação meteorológica de Vila Real o valor total anual de precipitação é de 1023 mm (figura
17), tratando-se janeiro e dezembro os meses mais chuvosos, respetivamente com 141,9 e 162,3 mm,
e os meses de julho e agosto os menos chuvosos com 15,1 e 26,5 mm.

Figura 21 – Valores Médios da precipitação Total na Estação de Vila Real - Normas Climáticas de 1981 2010 Fonte: IPMA

OCORRÊNCIA DE CHEIAS; ÁREAS INUNDADAS, OCUPAÇÃO DAS ZONAS AMEAÇADAS POR CHEIAS
As cheias/inundações são, à escala global, o perigo natural que atinge uma maior fração da
população. Trata-se de um risco principalmente para as áreas do território localizada nas
proximidades dos sistemas hidrográficos mas também da linha de costa, ou de diques e barragens.
Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os desastres provocados por inundações têm vindo
a aumentar, como consequência da expansão urbana em planícies aluviais (figura 23).
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Figura 22 – Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Assim e de acordo com a Carta de Condicionantes da REN no Concelho de Tarouca as zonas
inundáveis estão sobretudo associadas aos principais cursos de água, sendo de realçar o rio Varosa,
do Santo, Ribeira de Tarouca e Ribeira de Salzedas.

A sua área em termos territoriais é de 210,9ha, correspondente a 2,1 % do território.
Salienta-se que não existe uma ocupação em grande escala dos vales inundáveis por parte da
construção habitacional ou de outro tipo, sendo que os impactos destas cheias verificam-se
principalmente em áreas agrícolas.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ PREVENÇÃO DO RISCO DE EROSÃO

USO DO SOLO
A erodibilidade do solo representa a suscetibilidade do solo à erosão. Desta forma, fatores como o
coberto vegetal, práticas de manejo, a precipitação, o declive e as propriedades do solo (velocidade
de infiltração, a permeabilidade, resistência à dispersão, etc.) determinam que alguns solos sejam
mais erosíveis que outros.

No que diz respeito ao uso do solo, em 2011, a floresta no Concelho de Tarouca representava cerca
de 65% da superfície concelhia. A sua floresta é composta por uma forte ocupação de Pinheiro e
algumas manchas significativas de Castanheiro e Carvalho, bem como a existência de povoamento
florestal misto e um estrato arbustivo muito significativo e denso.

Figura 23 – Carta do Uso Atual do Solo do concelho de Tarouca
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Na carta do uso do solo no concelho de Tarouca (figura 23) é notória a concentração da ocupação
florestal de Pinheiro e algumas manchas significativas de Castanheiro e Carvalho, bem como a
existência de povoamento florestal misto.

Apesar de se ter vindo a registar uma diminuição da área de floresta (logo mais sensíveis à ação da
erosão, uma vez que o solo perde o seu coberto vegetal, ficando mais exposto a agentes erosivos), é
possível constatar que a predominância se continua a verificar na classe de uso florestal,
descontinuada por manchas correspondentes a zonas de uso predominantemente agrícola.

PRECIPITAÇÃO
No que concerne à precipitação, como referido anteriormente, as épocas com valores mais elevados
de precipitação coincidem com os meses de inverno, designadamente, janeiro e dezembro, sendo
por isso mais propício à erosão nestes períodos.

TOPOGRAFIA DO TERRENO
O território de Tarouca corresponde a uma zona de transição entre a plataforma altimontana a Sul e
o Douro a Norte, caracterizando-se por uma sucessão de formas acidentadas de interfluviais e vales.
Segundo a classificação de zonas homogéneas definidas pelo Programa de Desenvolvimento Agrário
Regional das zonas agrárias de Lamego e Távora - PDAR, o concelho de Tarouca integra-se na zona
ecológica de sub-montanha, a maior parte do concelho, e na zona ecológica de montanha a área sul
do concelho.

O concelho a Norte e Noroeste situa-se entre os 400m e os 700m, enquanto que a Sul a Sudeste a
altitude é superior encontrando-se entre os 700m e os 1000m.

Na zona Oeste do concelho destaca-se como relevo a Serra de Santa Helena, de natureza granítica,
de cimo aplanado com altitude máxima de 1102m, cujas vertentes são sobretudo íngremes para os
lados de Tarouca e Lalim.
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Figura 24 – Carta Hipsométrica do concelho de Tarouca

No território de Tarouca existem locais de difícil acesso pelo acentuado declive como se verifica na
freguesia de Tarouca e Dálvares na serra de Stª Helena com um declive acentuado 40%, Sº João de
Tarouca e em Salzedas. Os declives menos relevantes verificam-se nas freguesias de Várzea da Serra
e Vila Chã da Beira, por serem localidades que se situam no cimo de uma superfície com altitude.
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Figura 25 – Carta de Declives do concelho de Tarouca

OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS DE TERRA / OCORRÊNCIA DE EROSÃO
É fundamental, no âmbito da racionalização da expansão urbana, determinar onde se registam
ocorrências de erosão. O relevo de Tarouca desenvolve-se principalmente em granitos,
apresentando aspetos morfológicos característicos, e resultantes da erosão que atua sobre estas
rochas. A variação de dureza destes granitos provoca aparências diferentes evidenciadas na maior
ou menor angulosidade dos blocos, sendo que, a maior suscetibilidade à alteração de alguns tipos de
rochas graníticas leva à existência de zonas onde por vezes o solo é menos abundante. De facto, os
declives acentuados, o escoamento superficial em detrimento da infiltração e a diminuição do
coberto vegetal por ação do fogo, que se verificam em Tarouca, tornam o solo mais sensível à ação
erosiva.
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Importa, portanto, destacar, a forte ação erosiva que a rede hidrográfica representa no Concelho,
caracterizada, essencialmente, pela presença do rio Varosa, possuidor do caudal mais volumoso que
atravessa todo o concelho e Ribeira de Tarouca entre outras linhas de água não permanentes, quer
pelo escoamento superficial, que origina um caudal significativo dos rios e ribeiras, quer pela
topografia da região que acarreta um cariz mais violento aos percursos de rios e ribeiras. Tais
características traduzem-se numa forte capacidade erosiva e de transporte de materiais das zonas
mais elevadas para as zonas de menor altitude – erosão hídrica, podendo provocar assoreamento no
leito dos rios.

Figura 26 – Áreas com Riscos de Erosão no concelho de Tarouca
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A carta de condicionantes (figura 26), desenvolvida no âmbito da revisão deste PDM, traduz estas
questões, sobrepondo as áreas de risco de erosão com a rede hidrográfica localizados nas zonas de
maior declive, destacando-se as áreas de risco de erosão cujos declives são superiores a 25%. Por seu
lado, a perda de coberto vegetal principalmente por ação dos incêndios florestais, sujeita o solo a
maiores níveis de erosão por ação da água e vento.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ PREVENÇÃO DE ACIDENTES INDUSTRIAIS

ÁREA DE TERRENO AFETADA EM RESULTADO DE OCORRÊNCIA DE DERRAME
Não existe nenhuma área no município de Tarouca que tenha sido afetada por derrames.

EXISTÊNCIA DE PLANOS E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE DERRAMES E EXPLOSÕES
No município de Tarouca apenas existe o Plano Municipal de Emergência, que se encontra
atualmente em fase de revisão.

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE EXPLOSÃO
Não existem, até ao momento, ocorrências de explosão conhecidas no território de Tarouca.
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5.3_ ANÁLISE

DE TENDÊNCIAS NA AUSÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO, POR

FATOR CRÍTICO
Apresenta-se de seguida uma breve análise de tendências, onde se refere, em termos gerais, a
evolução do município de Tarouca na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM.

Quadro 29 – Análise de tendências, por FCD, na ausência da implementação da Proposta de revisão
do PDM de Tarouca
FCD

DOMÍNIO

Ordenamento do
Território
TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Qualidade de Vida

Atratividade e
Vitalidade Económica
FCD

DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO

CRITÉRIO
Valorização do Espaço
Natural e Património
Cultural
Dinâmicas Turísticas
Equipamentos e
Serviços

FCD

CRITÉRIO
Resíduos

QUALIDADE
AMBIENTAL

Água
Ruído
Ar

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
Na ausência da implementação da proposta, a
situação existente relativamente aos três domínios
analisados neste fator crítico será mantida,
prevendo-se a manutenção das classes de espaço
atualmente existentes e uma contínua diminuição da
População, com todos os efeitos negativos que
acarreta.
De destacar que têm vindo a ser introduzidas
melhorias na qualidade de vida das populações e que
esse aspeto também será mantido, uma vez que
quer os equipamentos de utilização coletiva
existentes, quer o desenvolvimento que se tem
sentido a nível de infraestruturação deverá ser
mantido.
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
Numa situação de ausência de implementação da
presente proposta, não se preveem alterações na
qualidade ambiental dos diferentes domínios
analisados neste fator crítico.

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
Numa situação de ausência de implementação da
presente proposta, não se preveem alterações na
qualidade ambiental dos diferentes domínios
analisados neste fator crítico.

Energia
FCD

RISCOS AMBIENTAIS

DOMÍNIO
Risco de Incêndio
Florestal
Riscos Hidrológicos
Risco de Erosão
Risco de Acidentes
Industriais

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
Numa situação de ausência de implementação da
presente proposta, não se preveem alterações nos
riscos ambientais dos diferentes domínios analisados
neste fator crítico.
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5.4_ EFEITOS ESPERADOS
MUNICIPAL DE TAROUCA

DA

PROPOSTA

DE

REVISÃO

DO PLANO

DIRETOR

De forma a identificar os efeitos esperados da proposta de Revisão do PDMT sobre cada um dos
fatores críticos de decisão, apresenta-se o quadro que se segue. A análise identifica os efeitos
positivos e negativos dos objetivos estratégicos sobre cada um dos critérios estabelecidos para os
FCD.

Legenda:
+ Efeito positivo dos objetivos estratégicos sobre os critérios de avaliação
- Efeito negativo dos objetivos estratégicos sobre os critérios de avaliação
0 Efeito nulo dos objetivos estratégicos sobre os critérios de avaliação
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Quadro 30 – Avaliação dos objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDMT, para o FCD Território e Desenvolvimento Regional
Objetivos Estratégicos
1
2
3
4
5

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca
Integração regional e reforço da mobilidade
Valorização e dinamização turística do património
Estruturação e qualificação dos espaços construídos - Património, urbanidades e equipamentos
Valorização da sustentabilidade do espaço natural

FCD Território e Desenvolvimento Regional
Ordenamento do
Atratividade e
Qualidade de Vida
Território
Vitalidade Económica
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Efeitos positivos esperados
 ... A implementação e execução de projetos e de ações que prossigam os objetivos estratégicos da revisão do PDM de Tarouca produzem efeitos positivos sobre

todos os domínios do FCD _ Território e Desenvolvimento Regional, pois permitem e contribuem para um melhor e mais equilibrado ordenamento do território. A
integração regional e reforço da mobilidade, a promoção e o desenvolvimento de atividades económicas nos domínios do turismo e da exploração dos recursos
endógenos permitem contribuir para o crescimento e emprego a nível local e mesmo a nível regional. São exemplos disso a possível criação de rotas associadas ao
património construído, percursos e de sítios com interesse para o lazer e o turismo que possam fomentar o desenvolvimento de atividades económicas nesse
cluster, como também constituem exemplos a possibilidade de se apostar no desenvolvimento do setor empresarial e industrial associado a recursos locais. A
aposta em sectores económicos estratégicos a nível regional: vinho, maçã, baga do Sabugueiro, castanha e enchidos são um exemplos paradigmáticos. A intervenção sobre os
núcleos e aglomerados urbanos e a dinamização sociocultural fecham o ciclo de apostas que, juntamente com as já referidas, permitem ambicionar melhor e mais
sustentados níveis de qualidade de vida.
Efeitos negativos esperados
Neste FCD não são esperados efeitos negativos com significado.
Balanço entre efeitos positivos e negativos sobre o FCD
Os efeitos positivos são extremamente favoráveis enquanto que os efeitos negativos não assumem qualquer significado (nem de dimensão nem
de intensidade).
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Tal justifica-se pela análise que a seguir se apresenta, tendo em conta a classificação e qualificação do solo, que pretende a criação de espaços mais ordenados, bem
como a análise das áreas que integram os regimes da RAN, REN e Rede natura.

Quadro 31 – Classificação e Qualificação do Solo
PDM 1996 / Área [Hectares]

PDM 2016 / Área [Hectares]

Solo Urbano
Área de Espaço Urbano

665,10

813,75

Área de Espaço de Atividades Económica

24,04

14,25

Total de solo Urbano

689,14

828,00

3.347,24

6.139,99

5.968,22

3.020,90

Classificação e Qualificação do Solo

Solo Rural
Área de Espaços Florestais Produção
Área de Espaços Florestais Conservação
Área de Espaços Agrícolas Produção
Área de Espaços Naturais

---

---

Atividade Económica

---

4,61

Área destinadas a Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas e ocupações compatíveis
Área de Espaços Afetos à Exploração de Recurso geológicos
Total de solo rural

---

11,09

4,06

4,07

9.319,52

9.180,66

A análise comparativa entre o PDM em vigor e a nova proposta de revisão, apresenta um aumento dos valores de solo urbano, que resulta no essencial da tendência
em 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, aumentando as áreas urbanas onde se regista maior dinamismo e diminuir as áreas urbanas nos aglomerado onde se regista menores dinâmicas. 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, procurando
criar as condições que permitam a sobrevivência dos aglomerados de características eminentemente rurais procurando inverter a tendência para o declínio e o seu
desaparecimento.
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No que diz respeito aos Espaços de Atividade Económica, a nova proposta de ordenamento regista um decréscimo decorrente da sua reduzida dinâmica, ficando
consignada aos Espaço de Acolhimento Empresarial e Local já existente, bem como à criação / delimitação de pequenas áreas dispersas atualmente já ocupadas por
unidades industriais, passando os Espaços de Atividade Económica a representar cerca de 1,7% da área inserida em perímetro urbano, na nova proposta de
ordenamento.
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 de Tarouca, sede de concelho e Dálvares, onde se registam dinâmicas mais
significativas 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 pratica 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.
No âmbito do processo de revisão do PDM de Tarouca, foram oportunamente objeto de processos de redelimitação, as áreas que integram o regime da RAN e do qual
resultaram aumentos significativos em termos de área e objeto de correção material, as áreas que integram o regime da REN do qual resultaram pequenos
ajustamento em termos de área. Estas áreas, acrescidas das áreas que integram o perímetro florestal da Serra de Leomil, cuja importância é fundamental para a
criação dos corredores de continuum naturale que atravessam o concelho, garantem a manutenção de espécies e recursos fundamentais para o equilíbrio ambiental e
paisagístico e constituem a Estrutura Ecológica Municipal. São áreas passíveis de ser utilizadas, quer através de práticas agrícolas e florestais, quer como áreas de
recreio, desporto e de lazer que promovam o convívio das populações.

PDM 1996 / Área [Hectares]

PDM 2015 / Área [Hectares]

--

20146,95

Reserva Ecológica Nacional

3571,16

3219,91

Reserva Agrícola Nacional

738,83

2059,93

Quadro 32 – Redelimitação das áreas que integram a Rede Natura, a REN e a RAN
Regime Florestal "Perímetro Florestal da Serra de Leomil" Rede Natura 2000 - SIC
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Quadro 33 – Avaliação dos objetivos estratégicos da Proposta de revisão do PDMT, para o FCD Desenvolvimento Turístico
Objetivos Estratégicos
1
2
3
4
5

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca
Integração regional e reforço da mobilidade
Valorização e dinamização turística do património
Estruturação e qualificação dos espaços construídos - Património, urbanidades e equipamentos
Valorização da sustentabilidade do espaço natural

FCD Desenvolvimento Turístico
Valorização do
Potenciação das
Equipamentos e
Património
Dinâmicas Turísticas
Serviços
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Efeitos positivos esperados
A implementação e execução de projetos e de ações que prossigam os objetivos estratégicos da revisão do PDM de Tarouca produzem efeitos positivos sobre todos
os domínios do FCD _ Desenvolvimento Turístico, pois contribuem para a promoção e valorização do Património do concelho, para potenciar e valorizar as dinâmicas
turísticas e ainda contribuir para a criação de novos equipamento e serviços de apoio à população. A aposta na criação de novos empreendimentos turísticos no
município de Tarouca, permitem contribuir para o crescimento e emprego a nível local e ainda promover o concelho a nível regional. São exemplos disso os recentes
projetos de empreendimentos turísticos implantados no concelho, que oferecem as condições adequadas aos visitantes que veem usufruir do património construído
e dos sítios com interesse para o lazer e que assim contribuem para uma melhor dotação do concelho em termos de níveis de cobertura de equipamentos e serviços.

Efeitos negativos esperados
Neste FCD não são esperados efeitos negativos com significado.
Balanço entre efeitos positivos e negativos sobre o FCD
Os efeitos positivos são extremamente favoráveis enquanto que os efeitos negativos não assumem qualquer significado (nem de dimensão nem
de intensidade).
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Quadro 34 – Avaliação dos objetivos estratégicos da Proposta de revisão do PDMT, para o FCD Qualidade Ambiental
Objetivos Estratégicos
1
2
3
4
5

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca
Integração regional e reforço da mobilidade
Valorização e dinamização turística do património
Estruturação e qualificação dos espaços construídos - Património, urbanidades e equipamentos
Valorização da sustentabilidade do espaço natural

FCD Qualidade Ambiental
Resíduos

Água

Ruído

Ar

Energia

-

-

-

-

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

0

0

0

0

0

Efeitos positivos esperados
A implementação e execução de projetos e de ações que prossigam os objetivos estratégicos da revisão do PDM de Tarouca produzem efeitos positivos sobre todos
os domínios do FCD _ Qualidade Ambiental quando enquadrados no objetivo estratégico 3 e 4, pois contribuem para a implementação de projetos de requalificação
das infraestruturas essenciais como as redes de água e de saneamento básico, a recolha, encaminhamento e tratamento de resíduos e a adoção de medidas
sustentáveis e de uso eficiente e racional da água e da energia.
As ações enquadradas no Objetivo estratégico 5 produzem um efeito "neutro" sobre este FCD pois não interferem diretamente ou com intensidade com significado
sobre os domínios deste FCD.

Efeitos negativos esperados
Os projetos e ações enquadradas nos objetivos estratégicos 1 e 2 produzem, essencialmente, potenciais efeitos negativos sobre o FCD e respetivos critérios. Assim a
valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca, bem como a integração e reforço da mobilidade podem, eventualmente,
contribuir para um maior afluxo de gente (visitantes e utentes) que nas suas atividades produzirão mais resíduos e consumirão mais água e energia, sendo a dimensão
e a intensidade desses efeitos dependente do tipo de projeto a instalar ou a executar.
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Medidas mitigadoras de eventuais impactes negativos sobre o FCD
Considerando possíveis efeitos negativos dos projetos e ações (associados à valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca e da
Integração regional e reforço da mobilidade), enquadrados nos objetivos estratégicos do PDM de Tarouca, sobre o FCD e respetivos domínios é pertinente considerar um

conjunto de medidas mitigadoras ou preocupações que devem acompanhar a execução e a implementação de eventuais projetos e ações, nomeadamente:
a) Promover uma politica adequada de gestão de resíduos;
b) Incitar a proteção e conservação dos recursos hídricos;
c) Garantir serviços de drenagem e de tratamento de águas residuais;
d) Garantir o uso eficiente da água e a gestão de resíduos;
e) Assegurar a implementação de medidas de redução de ruido que garantam o bem-estar das populações;
f) Incitar a uma gestão adequada da qualidade do ar que salvaguarde a saúde pública;.
g) Promover o controle dos níveis de poluição do ar;
h) Fomentar o uso eficiente e racional da energia.

Balanço entre efeitos positivos e negativos sobre o FCD
Os efeitos positivos são favoráveis enquanto os efeitos negativos potencialmente significativos podem ser mitigados com a adoção de medidas
e de preocupação na fase de implementação e execução de eventuais projetos ou ações.
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Quadro 35 – Avaliação dos objetivos estratégicos da Proposta de revisão do PDMT, para o FCD Riscos Ambientais

Objetivos Estratégicos
1
2
3
4
5

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca
Integração regional e reforço da mobilidade
Valorização e dinamização turística do património
Estruturação e qualificação dos espaços construídos - Património, urbanidades e equipamentos
Valorização da sustentabilidade do espaço natural

Risco de
Incêndio
+
+

0

FCD Riscos Ambientais
Risco de Erosão
Risco de Cheias e Deslizamento
de Terras
0
0

Risco de
Acidentes
Industriais
0

+

+

+

0

0

0

Efeitos positivos esperados
A implementação e execução de projetos e de ações que prossigam os objetivos estratégicos da revisão do PDM de Tarouca produzem efeitos positivos sobre os
domínios “Risco de Incêndio “, “Risco de Cheia” e “Risco de Erosão e Deslizamento de Terras” do FCD _ Qualidade Ambiental quando enquadrados no objetivo
estratégico 4. Pretende-se com a estruturação e qualificação dos espaços construídos (património, urbanidades e equipamentos) a definição de áreas mais ordenadas
e requalificadas, sendo por isso esperado uma diminuição dos riscos identificados nos vários domínios deste FCD. Relativamente ao objetivo estratégico 3 espera-se
um efeito positivo no domínio “Risco de Incêndio”, uma vez que os projetos ou ações a serem implementados, poderão permitir uma requalificação e vigilância dos
mais apertada sobre os elementos patrimoniais, diminuindo as áreas suscetíveis a risco de incêndio. Os projetos que se pretendem desenvolver para permitir a
valorização da sustentabilidade do espaço natural deverão ser baseados em critérios de sustentabilidade e tendo em conta os fatores presentes no território. Nas
áreas do território de Tarouca mais suscetíveis à ocorrência de riscos de cheia, de erosão e de deslizamentos de terras, não estão previstos projetos ou ações que
sejam potenciadoras de risco, pelo que se consideram nulos.
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Efeitos negativos esperados
Os projetos e ações enquadradas no objetivo estratégico 1 e 2 podem produzir potenciais efeitos negativos sobre o FCD e respetivos domínios, pois os projetos e
ações enquadradas no alcance deste objetivo, podem, contribuir para um maior afluxo de gente (visitantes e utentes) e desenvolver ações que aumentam a
probabilidade de sobre os domínios “Risco de Incêndio “, “Risco de Cheia” e “Risco de Erosão e Deslizamento de Terras”, sendo a dimensão e a intensidade desses
efeitos dependente do tipo de ações a executar.

Medidas mitigadoras de eventuais impactes negativos sobre o FCD
Considerando possíveis efeitos negativos dos projetos e ações (associados à valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de uma imagem de marca e da
Integração regional e reforço da mobilidade), enquadrados nos objetivos estratégicos do PDM de Tarouca, sobre o FCD e respetivos domínios é pertinente considerar um

conjunto de medidas mitigadoras ou preocupações que devem acompanhar a execução e a implementação de eventuais projetos e ações, nomeadamente:
a) Devem assegurar o cumprimento das orientações estabelecidas pelo PMDFCI e PROF – Douro, prevenindo a ocorrência de incêndios florestais;
b) Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais;
c) Diminuir os efeitos da ocorrência de cheias e inundações sobre bens materiais;
d) Prevenir a degradação dos solos e acautelar a perda de bens materiais com a manifestação de movimentos de vertentes;
e) Prevenir a ocorrência de acidentes industriais, não permitindo a instalação de unidades industriais SEVESO;
f) Adotar procedimentos de higiene e segurança no trabalho de acordo com a legislação vigente para o tipo de unidades industriais a instalar.

Balanço entre efeitos positivos e negativos sobre o FCD
Os efeitos positivos são favoráveis enquanto os efeitos negativos potencialmente significativos podem ser mitigados com a adoção de medidas
e de preocupação na fase de implementação e execução de eventuais projetos ou ações.
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Síntese Conclusiva
Da análise dos quadros anteriores, verifica-se que no seu conjunto é expectável um efeito positivo
dos objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDMT sobre os diferentes critérios de avaliação
de cada um dos FCD em análise, uma vez que esta proposta de revisão se traduz num contributo
positivo no processo de desenvolvimento sustentado do município ao desenhar um cenário de
desenvolvimento e um modelo de ordenamento associado. Além disso, aposta na definição e na
qualificação de espaços vocacionados, estruturados e infraestruturados para a instalação de
atividades económicas, permitindo perspetivar cenários mais otimistas para a atração e fixação de
novos investimento e para a criação de mais e melhor emprego.

Mesmo que a implementação e concretização de alguns projetos enquadrados nos objetivos
estratégicos do PDM de Tarouca possam gerar eventuais efeitos negativos sobre o ambiente estes
podem (e devem) facilmente ser anulados ou minimizados com a adoção de medidas mitigadoras
apontadas. De qualquer forma será sempre importante acompanhar e monitorizar o processo de
implementação do plano, acompanhando e avaliando os efeitos produzidos sobre o território (logo
também sobre o ambiente) das políticas e opções públicas e das dinâmicas da ação e do
investimento privado.

No geral, os potenciais efeitos positivos da implementação do plano excedem, largamente,
eventuais efeitos negativos sobre o meio ambiente, pelo que se considera que a proposta de revisão
do PDM de Tarouca concorre e contribui para um melhor, mais sustentado e mais equilibrado
ordenamento e gestão do território e do ambiente.

A elaboração e execução da revisão do PDM de Tarouca permite uma melhor e mais adequada
organização territorial, pois permite estabelecer e desenhar uma estrutura de desenho urbano
coerente, integrada e permite, ainda, definir um conjunto de regras urbanísticas que orientarão as
condições de uso e ocupação do território, bem como a programação faseada das redes de
infraestruturas gerais, garantindo, assim, a racionalização ótima do espaço e dos meios disponíveis
de investimento público.

O modelo de ocupação urbana definido contraria a dispersão baseia-se no reforço da lógica da rede
de aglomerados tradicionais, permitindo perspetivar a compreensão do modelo de ocupação
tradicional e respeitar a identidade e as formas de vida associadas a territórios, assumida e
marcadamente, rurais. No mesmo sentido, o modelo de ordenamento evidencia a importância do
suporte físico de base, com especial incidência na importância do setor florestal, enquadrando-se
perfeitamente nas orientações emanadas no PROF Douro;
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A aposta na valorização dos seus recursos, patrimoniais e naturais, revela a importância concedida
ao quadro de recursos e permite perspetivar o desenvolvimento da aposta no setor do turismo. A
aposta na promoção, divulgação, exploração de novos mercados e no incentivo ao desenvolvimento
das atividades tradicionais, permite perspetivar condições de fixação das populações nos
aglomerados de origem e na manutenção de um modelo de ocupação do território marcadamente
rural, mas nem por isso, menos qualificado.

Espera-se, assim, do processo de implementação da revisão do PDM de Tarouca contributos
positivos nomeadamente:


Uma maior organização espacial, definindo o regime do uso do solo e garantindo a
racionalização e potencialização, dos espaços, dos recursos e das oportunidades presentes
no contexto regional.



Uma distribuição mais equilibrada e mais qualificada, das diversas funções de um território.
Além disso, promoverá um modelo de desenvolvimento e de crescimento económico, de
proteção do ambiente e de desenvolvimento social da região, que se enquadra e responde
aos desafios resultantes das atuais transformações estruturais dos sistemas económicos,
com fortes exigências urbanísticas e ambientais.

No essencial, espera-se da proposta de revisão do PDM de Tarouca, potenciar a dinamização da
economia local, melhorar a qualidade de vida das populações e fomentar a organização espacial do
território, num modelo equilibrado entre o modelo de ocupação (modelo urbano) e o sistema
biofísico que o suporte.

91
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

5.5_ OPORTUNIDADES E AMEAÇAS
De acordo com a análise efetuada, verifica-se existir um conjunto de ameaças e oportunidades sobre
cada um dos FCD, no que diz respeito à implementação da proposta de revisão do PDMT.

Quadro 36 – Oportunidades e Ameaças por FCD
FCD

OPORTUNIDADES
Melhoria do estado de
ordenamento do território
contribuindo para um maior
equilíbrio entre os diversos usos e
funções e o sistema biofísico;
Racionalização, exploração e
potenciação dos principais recursos
presentes no território, em especial
a floresta, a vinha, a baga do
sabugueiro e a produção da
castanha, criando condições para
dinamizar a base económica local.
Criação de espaços vocacionados
para a instalação de atividades
económicas estruturados e
infraestruturados que sejam
atrativos e promovam a fixação de
investimentos.

TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Possibilidade de executar um
desenho urbano estruturado,
coerente e atrativo numa área de
topografia favorável e sem a
presença de condicionantes ao uso,
ocupação e transformação do solo,
relevantes.
Possibilidade de incentivar e
fortalecer o desenvolvimento das
atividades tradicionais em especial
dos enchidos ou da produção de
maçã, castanha e da baga do
sabugueiro.
Promoção de uma capacidade
atrativa do município no que
respeita ao turismo rural
valorizador dos valores
patrimoniais e das atividades
tradicionais.

AMEAÇAS

Tendência para o declínio demográfico e o
abandono e desertificação dos aglomerados
tradicionais;
Excessiva polarização da sede do Concelho;
Abandono da produção silvícola e
agropecuária;
Inutilização de Solo classificado como
Rústico, que mantinham uma ocupação
florestal;
Aumento dos fluxos e dos volumes de
tráfego, em especial, de pesados;
Impactos paisagísticos na área envolvente;
Aumento dos níveis de impermeabilização
do solo;
Perda da identidade local;
Descaracterização dos espaços e formas de
vida por uma atividade turística que possa
ser mal planeada;
Dinâmicas de declínio próprias de território
de acentuada “interioridade”;
Fracas condições e acessibilidade.

Promoção da diversidade de
recursos turísticos existentes,
naturais, paisagísticos, patrimoniais,
culturais e gastronómicos, como
potenciadores do desenvolvimento
económico sustentável do concelho
Existência de percursos pedestres e
circuitos históricos e naturais
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definidos.
Aproveitamento das zonas
ribeirinhas, para fomento de
espaços verdes, de lazer e de
recreio.
Aposta no turismo diferenciado,
encontrando modelos inovadores e
que tirem partido da singularidade
dos elementos naturais e culturais
presentes a nível concelhio
Dinâmica presente ao nível das
unidades de turismo rural

FCD

DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO

OPORTUNIDADES
Valorização do Património,
fomentando a complementaridade
entre património natural e cultural
Impulsionar a identificação do
património construído diferenciador
e promover a recuperação do
património edificado
Coordenar e implementar ações de
promoção e desenvolvimento do
turismo regional

AMEAÇAS

Aumento dos fluxos e dos volumes de
tráfego, em especial, de pesados;
Impactos paisagísticos na área envolvente;
Aumento dos níveis de impermeabilização
do solo;

Promover atividades e redes
inovadoras, diferenciadas e
afirmativas das potencialidades
locais
FCD

QUALIDADE
AMBIENTAL

OPORTUNIDADES
Revitalização urbanística e
renovação do sistema de drenagem
de águas residuais e de tratamento
de águas residuais.
Conservação dos recursos hídricos
afetos a esta zona, decorrentes de
operações de proteção das áreas
ribeirinhas.
Potencial na produção de energias
renováveis em diversos domínios:
hídrico, eólico, solar, biomassa, etc.

AMEAÇAS
Aumento da produção de resíduos
indiferenciados.
Inadequada gestão de efluentes
agropecuários e agroindustriais.
Manutenção do consumo de água tratada
para outros fins para além do consumo
humano.
Aumento do consumo de energia proveniente
de fontes não renováveis.
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FCD

OPORTUNIDADES
Dinamização das atividades
económicas relacionadas com o
setor da agricultura e floresta.

RISCOS AMBIENTAIS

Conservação dos recursos hídricos
afetos a esta zona, decorrentes de
operações de proteção das áreas
ribeirinhas.

AMEAÇAS

Risco de Incêndio
Risco de Cheias/ Inundações
Risco de erosão condicionada por incêndio
florestal

Ações de reflorestação do solo.

Pela análise anterior, verifica-se que serão mais as oportunidades do que as ameaças que poderão
surgir com a implementação da proposta de revisão do PDM de Tarouca.

No que diz respeito ao fator crítico “Território e Desenvolvimento Regional”, são poucas as ameaças
diretas que se podem identificar, uma vez que esta área não apresenta grandes problemas em
termos de ordenamento do território. Estas, praticamente, resumem-se à tendência instalada para o
declínio deste tipo de Concelho onde a interioridade é marcada e acentuada.
Do ponto de vista do ordenamento territorial, o balanço entre as ameaças e as oportunidades é
favorável à proposta de elaboração de revisão do PDM de Tarouca, uma vez que potencia a
organização espacial do território e contribui para uma afirmação da competitividade da base
económica local, indo de encontro às metas e orientações estratégicas propostas pelos diferentes
programas e políticas de âmbito nacional, regional e local.

Quanto ao Fator Crítico “Desenvolvimento Turístico” a ameaça mais direta terá a ver com as
consequências dos Impactos paisagísticos na área envolvente resultantes das eventuais
intervenções turísticas, dos aumentos dos níveis de impermeabilização do território, salvaguardando
eventuais ameaças à conservação da natureza e biodiversidade. No entanto, esta ameaça estará
afastada se as atividades que venham a ser desenvolvidas tiverem em conta as medidas e
orientações estratégicas definidas pelos diferentes programas e políticas em matéria do ambiente,
de âmbito nacional, regional e local.

Relativamente ao fator crítico “Qualidade Ambiental”, são poucas as ameaças diretas que se podem
identificar, uma vez que resultarão principalmente do crescimento populacional que se ambiciona
com a execução desta proposta de revisão do PDM. Ou seja, se através da aprovação da revisão
deste PDM pretende-se que os aglomerados populacionais sejam reestruturados, revertendo a
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tendência contínua de perda de população no Concelho. Automaticamente poderá ser verificado um
aumento na produção de resíduos e efluentes e no consumo de energia e água.
Não obstante, estas ameaças são facilmente superáveis através de uma maior valorização de
resíduos, duma contínua aposta em sistemas de abastecimento de água e de drenagem e
tratamento de águas residuais e através da aposta em energias renováveis. Relativamente às
oportunidades, estas são bastante evidentes para a promoção deste fator crítico uma vez que se
prevê a minimização das principais ameaças que Tarouca enfrenta em termos de qualidade
ambiental, nomeadamente através da conservação dos recursos hídricos afetos a esta zona,
decorrentes de operações de proteção das áreas ribeirinhas e da renovação do sistema de drenagem
e tratamento de águas residuais.

No que diz respeito ao Fator Crítico “Riscos Ambientais” o potenciamento de uma economia
relacionadas com o setor da agricultura e floresta é um redutor dos riscos de incêndio florestal para
o município de Tarouca, uma vez que os incêndios são muitas vezes reflexo do abandono dos
campos agrícolas e outras atividades associadas, sendo por isso considerado um ponto forte que a
revisão deste PDM pretende dinamizar, já que um dos seus objetivos para pela criação de novas
oportunidades de turismo e lazer, associadas ao seu quadro de recursos naturais e ao fortalecimento
da base económica local. Relativamente às principais ameaças, evidencia-se o risco de incêndio, já
que a área florestal do concelho é, como referido anteriormente, de grande dimensão e com
características que fazem acrescer a sua vulnerabilidade, pelo que a manifestação deste risco poderá
levar à destruição quer de floresta quer de edifícios, resultando em perdas de ecossistemas e bens
com custos económicos e impactos ambientais graves, resultando também uma degradação ao nível
dos solos e das suas características. Acresce ainda a maior suscetibilidade à erosão em áreas ardidas.

Pese embora se verifiquem algumas fragilidades na área de intervenção, o regulamento e os
objetivos do PDM atenderam à minimização dos seus efeitos face às condicionantes conhecidas.
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6_ PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
A identificação de um programa de gestão e monitorização ambiental apresenta dois objetivos
principais:


Efetuar um acompanhamento da Avaliação Ambiental Estratégica tendo em conta as
principais diretrizes de seguimento identificadas para cada fator crítico de decisão,



Acompanhar a evolução dos indicadores dos fatores críticos da decisão em termos
quantitativos, apresentando os valores da situação existente e a meta que se pretende
alcançar.

Este acompanhamento permitirá assim verificar a evolução da área, tendo como referência a
situação atual, possibilitando uma análise mais concreta dos efeitos dos objetivos do plano sobre os
fatores críticos de decisão em análise. Desta forma, estará assegurada a garantia de cumprimento
das diretrizes de planeamento, gestão, monitorização e avaliação da proposta de revisão do PDM de
Tarouca, pois é objetivo da AAE efetuar uma monitorização e avaliação de desempenho.

Tendo em conta o referido no Artigo 11.º da Diretiva 2001/42/CE, de 25 de junho, e no Artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011,
de 4 de maio), os resultados do previsto no Plano de Controlo deverão ser atualizados com uma
periodicidade mínima anual pela entidade responsável pela elaboração do Plano (Câmara Municipal
de Tarouca), serão divulgados pela entidade referida através de meios eletrónicos e posteriormente
remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente.

Na sequência da monitorização anual exigida, deverá ser realizada uma nova ponderação relativa à
evolução de cada indicador, e deverão ser avaliadas as medidas preconizadas, de forma a alcançar as
metas pretendidas, prevendo-se que a reunião de informação adicional possa conduzir à revisão,
adição ou ajuste destas mesmas medidas e metas, correspondendo este momento a uma revisão do
Plano de Controlo da fase de seguimento.

Neste contexto, com base nos indicadores identificados e nos efeitos previsíveis que a
implementação da proposta do plano em análise pode ter sobre estes, sugerem-se algumas
diretrizes para que a proposta de revisão do PDM de Tarouca possa contribuir de forma positiva para
o alcance dos objetivos de sustentabilidade da área em estudo em particular, e do município no geral
(quadro 37).
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Quadro 37 – Diretrizes de seguimento dos critérios identificados para cada um dos FCD
FCD

CRITÉRIO

Território

Acessibilidades

População
TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Habitação

Equipamentos

Vitalidade
Económica

DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO
 Estabelecer um correto ordenamento, através da definição ajustada do perímetro urbano;
 Assegurar a minimização de áreas impermeabilizadas nos espaços urbanos;
 Promover um correto ordenamento, devidamente articulado com as condicionantes do território;
 Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos espaços públicos, na área de acolhimento
empresarial e local criada;
 Promover uma correta gestão dos espaços verdes e assegurar a sua inserção na EEM.
 Promover o correto ordenamento da estrutura rodoviária da área do plano;
 Promover a inserção da área de acolhimento empresarial e local criada na estrutura viária municipal;
 Assegurar a criação de uma rede de transporte públicos que assegure as ligações intraconcelhias.
 Criar condições que promovam a fixação da população jovem no concelho, nomeadamente em termos de emprego,
através da captação e fixação de novos investimentos geradores de emprego qualificado;
 Criar condições que promovam a melhoria das qualificações académicas da população no concelho, nomeadamente em
termos do ensino profissional, através da criação de cursos direcionados para o desenvolvimentos dos produtos
endógenos.
 Defender o equilíbrio ambiental do espaço urbano;
 Monitorizar as obras de reabilitação/recuperação garantindo que as características próprias dos edifícios são preservadas;
 Promover uma política de recuperação e manutenção de edifícios degradados;
 Recuperar edifícios que representem traços da memória e da identidade locais nos diversos aglomerados.
 Assegurar uma oferta de equipamentos de diversas tipologias;
 Assegurar a qualidade da oferta de serviços de apoio à infância e a idosos.
 Garantir um espaço público atrativo e confortável
 Promover uma correta utilização e gestão dos equipamentos
 Criar infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva atrativos e que permitam o usufruto por parte das
comunidades locais.
 Promover políticas de atração e de fixação de novas unidades industriais, desenvolvendo e implementando um plano de
comunicação e de marketing territorial, direcionado para a promoção das empresas e dos produtos locais.
 Impulsionar o progresso económico do concelho, garantindo a disponibilidade e o acesso, de todas as unidades
empresariais instaladas, a todas as infraestruturas, bem como incentivar a incorporação, em todas as atividades das
empresas instaladas, de princípios de ecoeficiência e de sustentabilidade ambiental;
 Promover políticas de atração e de fixação de novos quadros técnicos médios e superiores.
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FCD

CRITÉRIO

Oportunidades de
Desenvolvimento

FCD

CRITÉRIO

Potencialidades
das Dinâmicas
Turísticas
DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO

Valorização do
Património
Disponibilidade de
Equipamentos e
Serviços Associados
ao Turismo

DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO
 Promover a divulgação dos produtos locais, no ramo agroalimentar, nomeadamente a produção dos famosos vinhos e
espumantes das Caves da Murganheira;
 Promover a divulgação da Região Demarcada de Espumantes e Vinhos, contribuindo para a rentabilização da produção
vinícola "Vinho de mesa da Varosa";
 Promover no âmbito da produção da Castanha, a integração do concelho na Região Demarcada de Origem Protegida
“Soutos da Lapa”.
 Promover o município de Tarouca como maior produção nacional da Baga do Sabugueiro (com aplicações a nível
farmacêutico, tinturaria, medicina tradicional e doçaria).

DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO
 Promover o turismo regional como atividade diferenciadora e promotora do desenvolvimento sustentável, incentivando,
motivando e envolvendo os agentes/investidores locais no desenvolvimento de projetos na área do Turismo da Natureza,
Turismo de habitação, Turismo em Espaço Rural e outras formas de Turismo, de forte contacto com a Natureza;
 Elaborar Projetos de valorização das Margens Ribeirinhas.
 Criar Rede de Sítios e de Acontecimentos com interesse par ao Turismo, o Recreio e o Lazer
 Definir uma estratégia de Desenvolvimento do Turismo Sustentável para o Município que envolva os seguintes domínios:
Liderança, Criação de Redes de Sítios, Envolvimento de Parceiros, Estratégia de Animação e de Comunicação e Marketing.
 Elaborar a Carta do Património Municipal;
 Fomentar a complementaridade entre património natural e cultural;
 Impulsionar a identificação do património construído diferenciador;
 Promover o turismo como setor económico de destaque;
 Impulsionar a programação de infraestruturas de apoio ao turismo.
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FCD

CRITÉRIO

Gestão
Sustentável dos
Resíduos Sólidos

Exploração
Eficiente dos
recursos Hídricos

QUALIDADE
AMBIENTAL

Infraestruturação
ao nível do
Saneamento Básico
Uso e Gestão
Eficiente da Água
Níveis de Ruído de
Ambiente Exterior
Poluição
Atmosférica
Eficiência do
Consumo
Energético

DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO
 Diminuir a quantidade de resíduos valorizáveis com destino final no aterro;
 Monitorizar os resíduos valorizáveis e os que vão para aterro;
 Promover ações de sensibilização de separação de resíduos, relativas à implementação de boas práticas de gestão de
resíduos sólidos urbanos no âmbito da recolha seletiva, e promoção da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos
produzidos;
 Adotar um sistema de recolha seletiva de RSU recorrendo às melhores tecnologias disponíveis (MTDs), nomeadamente, a
aspiração de RSU por vácuo, implementando polos de recolha em todas as infraestruturas a construir;
 Colocar ecopontos semienterrados com capacidade até 5000l, para papel, embalagens e vidro, visando a recolha seletiva.
 Assegurar a conservação e sustentabilidade dos recursos hídricos;
 Promover ações de sensibilização relativas à implementação de boas práticas de gestão dos recursos hídricos (medidas
de redução do consumo de água, entre outras);
 Assegurar o uso racional e eficiente da água;
 Assegurar o cumprimento nas normas de qualidade das águas para consumo humano;
 Estabelecer um programa de monitorização do consumo de água;
 Assegurar e promover ações que visem o uso eficiente e racional da água, como a implementação de sistemas que
identifiquem as perdas existentes na rede de distribuição;
 Assegurar que os sistemas de drenagem de águas residuais e de tratamento de águas residuais se encontram a funcionar
de forma adequada.
 Assegurar o cumprimento dos valores limite estipulados para o ruído em áreas urbanas.
 Promover um conjunto de ações que visem diminuir a emissão de GEE e controlar a emissão de poluentes para a
atmosfera;
 Assegurar o cumprimento dos valores limite estipulados para os poluentes regulamentados.
 Fomentar a implementação de sistemas de gestão de energia, através da avaliação de consumos (programa de
monitorização);
 Promover ações de sensibilização relativas à poupança de energia;
 Promover medidas de incentivo ao uso de energias renováveis;
 Garantir a Certificação Energética dos Edifícios públicos.
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FCD

CRITÉRIO
Gestão dos Risco
de Incêndio
Florestal

RISCOS
AMBIENTAIS

Prevenção de
Cheias e
Inundações
Prevenção de
Riscos de Erosão
Prevenção de
Acidentes
Industriais

DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO
 Assegurar o cumprimento das orientações e responsabilidades estabelecidas pelo PMDFCI e PROF – Douro;
 Fomentar a implementação de planos de emergência;
 Assegurar a reflorestação das áreas percorridas por incêndios florestais atendendo às boas práticas silvícolas;
 Promover ações de sensibilização à população sobre comportamentos de risco;
 Assegurar a reflorestação das áreas percorridas por incêndios florestais atendendo às boas práticas silvícolas.
 Garantir a existência de medidas de defesa contra o risco de inundação;
 Garantir a limpeza e desassoreamento das linhas de água;
 Garantir o cumprimento de boas práticas de proteção do solo e dos ecossistemas no que refere a solos com
características passíveis de inundação, em fase de construção e de seguimento de projetos;
 Monitorizar a implementação dos planos de emergência face à ocorrência de situações de inundação;
 Garantir a operacionalização dos planos de emergência em caso de ocorrência de inundação.
 Promover a reflorestação com espécies autóctones e edafoclimaticamente adaptadas ao território em áreas ardidas;
 Adaptar práticas de conservação do solo.
 Monitorizar a ocorrência de acidentes industriais, nomeadamente derrames, explosão e incêndio industrial;
 Fomentar a implementação de planos de emergência;
 Garantir a implementação das normas de higiene e segurança em função das características das atividades a instalar.
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O quadro seguinte (quadro 38) dá continuidade ao programa de gestão e monitorização ambiental,
apresentando os indicadores que deverão ser avaliados periodicamente, no sentido de se assegurar
a garantia de cumprimento das diretrizes de planeamento, gestão, monitorização e avaliação da
Proposta de revisão do PDM de Tarouca.

Para uma análise mais efetiva e concreta à área do plano, não foram selecionados todos os
indicadores identificados nos fatores críticos de decisão. Apenas se apresentam aqueles que
efetivamente contribuirão para a análise evolutiva da área territorial em questão.
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CRITÉRIOS

Acessibilidades e
Transportes

INDICADORES
Solo Urbano
Taxa de Ocupação do Perímetro Urbano
Espaço Industrial
Taxa de ocupação da Área de Acolhimento
Empresarial e Local de Tarouca
Evolução dos Espaços de Atividades Industriais*
Espaço Agrícola
Espaço Florestal
Estrutura Ecológica Municipal
Rede viária
Transportes coletivos
Volume de tráfego*
Número e tipologia de alterações à rede viária*
Perceção da atratividade da rede de TC*
População Residente
Taxa de crescimento médio anual da população
residente
Densidade Populacional

POPULAÇÃO

TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TERRITÓRIO

FCD

Quadro 38 – Indicadores para monitorização do plano no âmbito da AAE
UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

SITUAÇÃO ATUAL

META A ATINGIR

828,00
72
14,25

Manter
Manter
Manter

30

Aumentar

*
3.020,90
6.139,99
5.847,17

*
Manter
Manter
Manter

Bom

Muito bom

Insuficiente

Muito bom

*
*

*
*

*

*

Concelho

8048

Aumentar

Concelho

-3,1

Aumentar

Concelho

78,3
Nenhum
Pré-escolar
Básico
Secundário
Médio
Superior

ha
%
ha
%

Concelho

ha
ha
ha
ha
Classificação
qualitativa
Classificação
qualitativa
Veículos/hora
Nº e Tipo
Classificação
qualitativa
N.º
%
2

Hab/km

Concelho

Município

Município

INE
População residente segundo a qualificação
académica

Classe e %
Concelho

Disponibilidade de transportes coletivos [apoio à
3ª idade e à pré-escola]*
Níveis de atendimento dos transportes coletivos
[apoio à 3ª idade e à pré-escola]*

Nº

Aumentar
16,3
2,2
68,7
8,1
0,3
4,5

Aumentar

*

*

*

*

Município
%
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INDICADORES
N.º de alojamentos, por tipo de alojamento

UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

N.º

Concelho

O

HABITAÇÃ

CRITÉRIOS

Alojamentos por tipo de ocupação

EQUIPAMENTOS

Equipamentos de utilização coletiva
Índice de Envelhecimento
N.º de Serviços de apoio a idosos

VITALIDADE ECONÓMICA

N.º e tipo

Concelho

N.º
N.º
N.º e Tipologia

FONTE

Empresas por número de pessoas ao serviço
Taxa de desemprego
Taxa de Atividade

INE
Município
INE

Concelho

População empregue por sectores de atividade
Tipo de empresas instaladas nos Espaços de
Atividade Económica
Associações de produtores agrícolas*
Marcas, certificações e /ou denominações de
origem
Setor florestal, agrícola e agropecuário*

N.º e Tipologia
N.º
%
%
%

Concelho

SITUAÇÃO ATUAL

META A ATINGIR

6939

Município
N.º de Serviços de apoio à infância

OPORTUNIDADES DE
DESENVOLVIMENTO

FCD

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

INE

Habitual
Secundário
Vago

Aumentar
2982
2367
1582

125
121,8
Apoio domiciliário
Centro de dia
Lar de idosos
Lar residencial
Creche
ATL
Jardim de Infância
625
11,7
40,5
Primário
Secundário
Terciário

4
3
2
1
2
1
1

Aumentar
Aumentar
Diminuir
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Aumentar
Diminuir
Aumentar
9
25
66

Aumentar

Tipologia

*

*

N.º

*

*

N.º

3

Aumentar

*

*

N.º
Concelho

Município

Nº de associações de produtores florestais*

Nº

*

*

Nº de empresas associadas ao setor florestal*

Nº

*

*

N.º e tipo

*

*

Áreas de Desenvolvimento Turístico*
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O
AO TURISMO

TURÍSTICAS
ASSOCIADOS

ÃO DO

PATRIMÓNI

DAS DINÂMICAS

S E SERVIÇOS

DE DE

EQUIPAMENTO

POTENCIAÇÃO

VALORIZAÇ

CRITÉRIOS

DISPONIBILIDA

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

FCD
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INDICADORES

UNIDADE

Intervenções de valorização do espaço natural*
Rotas e percursos
Património Classificado
Património cultural de interesse municipal
Sinergias turísticas entre Tarouca e os Concelhos
vizinhos*
Iniciativas municipais de promoção do turismo*
Agentes/ Iniciativas locais*
Parcerias com agentes privados com interesses
económicos no concelho*
Unidades de alojamento
Capacidade de alojamento nos estabelecimentos
hoteleiros
Procura turística*
Tipo de oferta*

N.º e tipo
N.º e tipo
N.º e tipo
N.º e tipo

ÂMBITO
TERRITORIAL

*
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Concelho

DGPC
Município

*
6
12
210

Diversos

*

*

Município
Diversos

*
*

*
*

Município

*

*

8

Aumentar

131

Aumentar

*
*

*
*

Concelho

N.º e tipo

Nº
Nº

META A ATINGIR

Município

N.º e tipo

Nº camas

SITUAÇÃO ATUAL

Concelho

N.º e tipo
N.º e tipo
N.º e tipo

FONTE

Concelho

Turismo de
Portugal, IP
Município

104
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA

FCD

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

SÓLIDOS

Qualidade da água subterrânea e superficial

TO BÁSICO

HÍDRICOS
DA ÁGUA

SANEAMEN

DOS RESÍDUOS

RECURSOS
DO
EFICIENTE

ATMOSFÉR

AMBIENTE EXTERIOR

EXPLORAÇÃO

Resíduos Urbanos Recolhidos Seletivamente
Iniciativas de sensibilização para a separação de
resíduos *
Evolução da quantidade de água subterrânea*

Nº de descargas ilegais detetadas nas linhas de
água*
População servida por sistemas de
abastecimento de águas
População servida por sistema de drenagem
População servida por sistema de tratamento
Consumo de água por tipo de uso
Perdas no sistema de abastecimento*
Iniciativas de promoção do uso eficiente da
água*

UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

Ton. e
Tipologia

INE
Concelho

Nº

2607
335

Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Classe e %

*

Concelho

Concelho

INE e
Município
INE

Concelho

Nº

Concelho

*

95

Aumentar

74
70
356
*

Aumentar
Aumentar
Manter
*

*

*

< 55 dB(A)
55dB(A) < 65dB(A)
<45dB(A)
45dB(A) < 55dB(A)
*

Nº
Nº
Classe e %
Nº

94%
5%
92%
7%

*
*

*
CCDRN

77
3

MB / B
F/M
44

Diminuir
*

*
Estações de
medição fixas
existentes na
Região Norte

Aumentar

*

Município

Município

*
<A3
99,65

Subterrânea
Superficial

*

%

Nº

*

*
SNIRH

Nº

%
%
M3
%

103
154
78

Vidro
Papel / Cartão
Embalagem

M

Ln

Dias com parâmetros de qualidade do ar acima
dos limites

META A ATINGIR

*

População afetada pelos níveis de ruído
Queixas de Munícipes*
Nº de inquéritos de satisfação realizados à
população*
Nº de melhorias sugeridas pela população*

SITUAÇÃO ATUAL

Ton.

Lden

Índice de qualidade do ar
ICA

AO NÍVEL
GESTÃO

NÍVEIS DE RUÍDO DE
POLUIÇÃO

INFRAESTR

UTURAÇÃO

USO E

QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES
Resíduos Urbanos Recolhidos

EFICIENTE DOS

GESTÃO SUSTENTÁVEL

CRITÉRIOS

Manter
Diminuir
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INDICADORES

Consumo de energia elétrica por tipologia de
utilização

UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

Tipo e %

FONTE

INE

Concelho
Iniciativas de promoção do uso eficiente da
energia*
Nº de intervenções para promover a eficiência
energética nos edifícios e na iluminação pública*
Aplicação de soluções ambientalmente
sustentáveis na construção privada e pública*

SITUAÇÃO ATUAL
Doméstica
Indústria
Agricultura
Iluminação vias
públicas
Iluminação edif.
Estado
Outros

META A ATINGIR
43
21
5
9

Diminuir

4
18

Nº

Município

*

*

Nº

Município

*

*

Nº

Município

*

*
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CRITÉRIOS

INDICADORES

RISCOS AMBIENTAIS

GESTÃO DO RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL

Risco de incêndio

PREVENÇÃO DE CHEIAS E
INUNDAÇÕES
EROSÃO

ÃO DO

RISCO DE

PREVENÇ

ICNF

*

PME

4089
30
1

Diminuir
Diminuir
Aumentar

Nº

*

*

*

Nº

*

*

*

*

*

*

Nº

*

*

*

Tipo e N.º

*

*

Tipo e N.º

PMDFCI

*
Campanha
sensibilização
Fiscalização

Nº
Concelho

mm

Zonas Inundáveis em perímetro urbano

ha

Cheias

ha

Uso do solo nas áreas com risco de erosão

Concelho/
Freguesia

*

ha
Nº
Nº

Ações de prevenção de cheias*

PMDFCI

Diminuir

Área ardida
Ocorrências de incêndio
Corporações de combate a incêndio
Quantificação das áreas associadas à floresta com
múltiplos usos*
Quantificação das áreas ardidas rearborizadas com
espécies florestais mais adaptadas*
Quantificação das áreas a sujeitar a ações de
recuperação*
Quantificação das áreas afetas à silvo pastorícia e
das associadas à gestão de condução de
povoamentos*
Tipo de produção florestal vs compartimentação*

Uso do solo em zonas inundáveis*

Concelho

Elevado

Classe
Nº

Precipitação

FONTE

PERIOCIDADE DE
MEDIÇÃO

Compartimentação do Espaço Florestal*

Medidas implementadas para a prevenção /
controlo*

ÂMBITO
TERRITORIAL

SITUAÇÃO ATUAL

UNIDADE

Município
Concelho

*

*

*

1023

Manter

3,41

Manter

210,9

Manter

Tipologia e N.º

*

*

*

Nº

*

*

*

Agrícola e Florestal

Manter

1948,68

Diminuir

Tipo
Concelho

Área com Risco de Erosão

*

ha

Município
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INDICADORES
Acidentes Industriais

UNIDADE

ÂMBITO
TERRITORIAL

FONTE

Concelho

Município

SITUAÇÃO ATUAL

PERIOCIDADE DE
MEDIÇÃO

0

Manter

0

Manter

*

*

*

*

*

*

N.º e tipo

Indústrias com Planos de Emergência Internos/
Externos e de Projetos da Especialidade de SCIE

Nº

Indústrias abrangidas pelo DL nº 254/2007, de 12
de julho*

Nº

Ocorrência de contaminação dos aquíferos*

Nº

Concelho

- Não existe informação
(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar meta a atingir
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7_ MODELO DE GOVERNANÇA
O êxito da implementação do Plano depende da estreita colaboração e do envolvimento entre as
várias entidades intervenientes neste processo e da criação de condições favoráveis ao seu
desempenho. Desta forma, é essencial a identificação das responsabilidades institucionais dos vários
intervenientes no processo de AAE e no processo de implementação do Plano. Entendendo-se
governança “como o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do
exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, coerência,
eficiência e eficácia”, (Partidário 2007), identifica-se um quadro de governança (quadro 39) para a
elaboração da proposta de revisão do PDM de Tarouca, que garanta o cumprimento dos objetivos
definidos relativamente aos FCD definidos, bem como à concretização das diretrizes propostas.

Quadro 39 - Quadro de Governança para a Ação
Entidades

Ações

Ministério de Economia –
Delegação Regional do
Norte

- Monitorizar e acompanhar todo o processo de licenciamento
industrial subsequente ao plano.

Instituto da
Água/Administração de
Região Hidrográfica de
Norte (ARH Norte)

- Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da
água.
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.

Agência Portuguesa do
Ambiente/Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento
Regional do Norte

- Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da
água e da qualidade do ar.
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.
- Acompanhar a fase de monitorização do Plano.
- Monitorizar, articulado com a Câmara Municipal, os valores de Ruído
Ambiental decorrentes da execução do Plano.

Instituto de Conservação
da Natureza e das
Florestas

Administração Regional
da Saúde
Autoridade para as
Condições do Trabalho

- Acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da
natureza e das florestas, visando a conservação, a utilização
sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do
património natural.
- Disponibilização de informação relativa às áreas submetidas ao
regime florestal.
- Acompanhar a fase de monitorização do Plano.
- Controlo do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde
no trabalho.

Circunscrição Florestal do
Norte

- Garantir e monitorizar, articulado com a Câmara Municipal, a
prevenção de Risco de Incêndio

Câmara Municipal de
Tarouca

- Desenvolver processos de participação pública.
- Garantir a execução da solução urbanística do Plano de uma forma
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Entidades

Ações
integrada no suporte biofísico.
- Tratar os espaços não edificados e garantir um enquadramento
paisagístico adequado.
- Garantir e operacionalizar a recolha e tratamento de resíduos sólidos
urbanos.
- Articular com todas as entidades intervenientes no processo de AAE
para que a implementação das ações previstas no PDM decorram de
forma sustentável.
- Prestar apoio e informação ao nível da procura e oferta de emprego.
- Promover ações de formação e valorização profissional.
- Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração
Ambiental.
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.

Juntas de Freguesia

EDP / Distribuidor

- Operacionalização de operações de gestão de resíduos.
- Fomentar diferentes formas de participação pública.
- Garantir o fornecimento de Energia para a execução do Plano.

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

- Garantir a qualidade da água para consumo humano à população
servida pelo sistema de abastecimento de água na área do Plano

Comunidade
Intermunicipal do Douro

- Garantir e acompanhar todo o processo de recolha e tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados

Autoridade Nacional de
Proteção Civil

- Garantir o acompanhamento e articulação das orientações e das
políticas regionais de proteção civil com o Plano Municipal de
Emergência

Autoridade Regional de
Saúde

- Monitorizar e acompanhar

Direção regional de
Agricultura e Pescas do
Norte

- Salvaguardar as áreas integradas em RAN e promover e incentivar
boas e adequadas práticas agrícolas.

População em Geral

- Contribuir para o alcance das metas estabelecidas.
- Participar ativamente nos processos de consulta pública.
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8_

CONCLUSÕES

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta de revisão do
PDM de Tarouca. No presente Relatório Ambiental, a caracterização do objeto de avaliação foi
desenvolvida tendo por base a informação disponível, estando metodologicamente adaptada ao
grau de maturidade dos trabalhos da proposta de revisão apresentada.

O processo de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de revisão do PDM de Tarouca foi
suportado na análise de quatro FCD – Território e Desenvolvimento Regional; Desenvolvimento
Turístico; a Qualidade Ambiental e os Riscos Ambientais. No decurso da avaliação de cada FCD foi
garantida a integração de objetivos de sustentabilidade identificados nos instrumentos que
constituem o Quadro de Referência Estratégico para a AAE.

Foram tidos em consideração três Objetivos Estratégicos da proposta de revisão do PDM-T.
Conforme referido anteriormente neste Relatório, de uma forma geral, as questões ambientais
apresentam-se consagradas nos objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDM de Tarouca.
No entanto, aquando da definição dos FCD usados na análise de tendências, foram detetadas
algumas dificuldades na obtenção de informação para atender à análise de alguns dos indicadores
propostos.

Salienta-se que a proposta de orientações de seguimento apresentada no Relatório Ambiental para
cada fator crítico de decisão assenta numa lógica de sustentabilidade que permitirá ao Município
fazer uma leitura permanente e ambientalmente correta da sua atuação. Neste cenário foi dado
particular destaque aos elementos mais específicos de cariz ambiental, ainda que o conceito de
ambiente que assiste a este tipo de instrumentos seja um conceito alargado como se pode
reconhecer pela análise dos fatores propostos e selecionados em sede de Fatores Críticos.

Na avaliação efetuada não foram evidenciados/identificados impactes ambientais significativos que
não possam ser alvo de medidas de minimização decorrentes diretamente das opções estratégicas
do Plano. Evidencia-se, no entanto, a importância do acompanhamento da implementação da
proposta de revisão do PDM-T, através da atualização periódica do plano de controlo proposto, de
forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores de sustentabilidade face a metas
estabelecidas em documentos estratégicos, e que poderão ter influência direta nas questões
relacionadas com o ordenamento do território e na qualidade ambiental do concelho.
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Com a implementação da presente proposta, promove-se significativamente a melhoria da qualidade
ambiental e das condições de vida das populações locais, uma vez que estão previstas medidas que
potenciam a valorização ambiental e territorial do município de Tarouca.

O presente relatório, acompanhado do Resumo Não Técnico, estará sujeito a consulta pública e das
entidades, juntamente com o Relatório de Fundamentação da proposta de revisão do PDM de
Tarouca, para recolha de comentários/sugestões que serão tidos em consideração na emissão da
Declaração Ambiental.
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Legislação e Regulamentação que suporta o Quadro de Referência Estratégico definido
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro (retificado pelas declarações n.º 80-A, de 7 de setembro de 2007 e
n.º 103-A/2007, de 2 de novembro de 2007) – aprova o Programa Nacional de Política de
Ordenamento do Território (PNPOT)
QREN (2007) – Programa Regional Operacional do Centro 2007-2013 – Mais Centro, Quadro de
Referência Estratégico Nacional, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2005, de 30 de junho e Resolução do Conselho de
Ministros n.º 109/2007, de 20 de agosto - Aprova a Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável - 2015 (ENDS) e o respetivo Plano de Implementação, incluindo os indicadores de
monitorização (PIENDS)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de agosto – Aprova o Programa Nacional
para as Alterações Climáticas (PNAC)

Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril – Aprova o Plano Nacional da Água (PNA)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de junho - Aprova o Plano Nacional de Ação
Ambiente e Saúde 2008 -2013 (PNAAS)

Despacho MAOT DR n.º 2339/2007, publicado no DR, 2ª Série, de 14 de fevereiro - Aprovação do
PEAASAR 2007-2013, 28 de dezembro de 2006 – Aprovação da estratégia para o abastecimento de
água e o saneamento de águas residuais para o período 2007-2013

CCDRC (2010) – PROTNorte: Plano Regional do Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte),
http://consulta-prot-norte.inescporto.pt/plano-regional, consultado a 24 de outubro de 2014

Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de dezembro – Aprova o Plano de Bacia Hidrográfica do
Douro (PBHR Douro)

Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de janeiro - Aprova o Plano Regional de Ordenamento
Florestal do Douro (PROF Douro)

Aviso n.º 21713/2008, de 12 de agosto – Aprova a primeira revisão do Plano Diretor Municipal de
Tarouca (PDM Tarouca)

114
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA
Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

ANEXO_I - PARECERES NO ÂMBITO DO RFCD E SÍNTESE DAS SUGESTÕES
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Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados pelas
entidades consultadas
Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE

Observações

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte
Que as diretrizes para planeamento e gestão
sejam integradas nas componentes de
avaliação - Análise dos efeitos esperados pela
As sugestões efetuadas foram
implementação do Plano e Avaliação
tidas em consideração.
estratégica de oportunidades e riscos - e não ao
Programa de seguimento, associando a este as
diretrizes de monitorização.
Na opção estratégica "Valorização da dimensão
supramunicipal de Tarouca e criação de imagem
de
marca",
atendendo
à
elevada
preponderância dos espaços florestais do As sugestões foram tidas em
concelho e à importância dos espaços agrícolas, consideração, no quadro dos
sugere-se integrar o setor florestal entre os objetivos estratégicos.
setores económicos estratégicos, bem como o
silvo pastorícia, agropecuária e como outras
culturas agrícolas (ex: exploração da baga do
Sabugueiro).
Na opção estratégica "Valorização e da
sustentabilidade do Espaço Natural", sugere-se
optar por "Espaço Rústico" em vez de "Espaço
As sugestões foram tidas em
A CCDRN SUGERE: Natural", uma vez que o município, não integra
consideração, no quadro dos
qualquer área protegida, da rede natura 2000
objetivos estratégicos.
ou de valor natural / conservacionista de valor
relevante, havendo sim
necessidade de
valorizar o potencial económico dos produtos e
espaços agrícolas pecuários e florestais.
Quanto ao objetivo estratégico "Garantir a
implementação do PMDFCI e a concretização
de medidas de florestação", sugere-se integrar
As sugestões foram tidas em
os objetivos de redução de riscos,
consideração, no quadro dos
designadamente a erosão e de incêndio
objetivos estratégicos.
florestal", bem como através das ações de
reflorestação, promover o aumento da
resiliência doas espaços florestais aos
incêndios.
No Quadro de referência Estratégica para a
AAE, sugere-se a integração do Plano Municipal
A sugestão foi tida em
de Emergência e Proteção Civil, (Âmbito Local),
consideração, tendo sido
do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra
incluídos novos programas
Incêndios, do Programa de Desenvolvimento
no QRE.
Rural 2014-2020 e da Estratégia Nacional das
Florestas.
FCD - Território e No Quadro Resumo de Avaliação para o FCD
Desenvolviment
"Território e Desenvolvimento Regional"
o Regional
recomenda-se
que
os
objetivos
de
sustentabilidade e indicadores de avaliação As sugestões efetuadas foram
reflitam a abordagem de desenvolvimento tidas em consideração.
estratégico das vertentes agrícolas, florestal e
agropecuária, em detrimento do setor do
turismo.
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE
FCD - Riscos
Ambientais

No Quadro de Avaliação para o FCD "Riscos
Ambientais", recomenda-se incorporar, no
Critério Gestão do Risco de Incendio Florestal,
indicadores relativos à composição e
compartimentação do espaço florestal, à
gestão da condução dos povoamentos e à
constituição das Redes de Defesa da Floresta
estabelecidos na lei e no PMDFCI.

Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE

A DRC SUGERE:

As sugestões efetuadas foram
tidas em consideração.

Observações

Instituto de Gestão do Património Arqueológico e Arquitetónico
O documento integra a metodologia adequada
às opções estratégicas ao nível do descritor
Património Cultural para o concelho de
Tarouca.

Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE

A EP SUGERE:

Observações

Observações

Instituto de Infraestruturas rodoviárias
No FCD "Território e Desenvolvimento
Regional", no domínio "Ordenamento do
território", no Critério "Acessibilidades", no que
diz respeito aos indicadores utilizados, sugerese que o dispositivo da AAE seja aprofundado
em
sede
de
Relatório
Ambiental,
nomeadamente no que respeita à evolução do
volume de tráfego, nível de serviço, capacidade
e segurança, assim como a análise de mais
alguns parâmetros relacionados com a
"conetividade modal".
Sugere-se ainda apresentação de uma
justificação para a pertinência de cada FCD,
considerando-se igualmente útil, que a análise
efetuada assentasse numa metodologia SWOT,
que sustentasse a definição dos objetivos de
cada FCD e dos seus critérios.
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Sugestões, Comentários e/ou Assunto (s) Abordado (s) pela ERAE

Observações

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
Que seja feita referência à importância do setor O QRE foi definido tendo em
florestal na caraterização e diagnóstico da Área conta os diversos planos, políticas
Intervenção da Proposta de Revisão do PDM de e estratégias a nível nacional e
Tarouca.
regional.
QRE Quadro de Referência Estratégico não foi
valorizada a Estratégia Nacional de para as
Florestas (ENF).
Valorização do PROF_D relativamente aos
Fatores Ambientais como a biodiversidade, a
fauna, a flora, a água e a saúde humana.
O ICNF SUGERE:

Não valorização da interação entre o Fator
Ambiental "Paisagem" e o FCD "Qualidade
Ambiental" e entre o PROF-D e o FCD
"Qualidade Ambiental" na determinação dos
Fatores Críticos de Decisão.

A sugestão foi tida em
consideração, tendo sido incluídos
novos programas no QRE.

Omissão de objetivos de sustentabilidade
prementes, como sejam, a "Reabilitação de
Ecossistemas
Florestais"
e
a
"Compartimentação do Espaço Florestal".
Substitui a "AFN" por "ICNF" e uniformizar
referências de ocupação do solo florestal.

A sugestão foi tida em
consideração.
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ANEXO_II - MATRIZ DE CONVERGÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE
RPDMT E OS OBJETIVOS DE CADA INSTRUMENTO QUE INTEGRA O QUADRO DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO.

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM e os Objetivos do QRE:

Relação Forte (evidencia que os objetivos do QRE se encontram contemplados nas opções
estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca)

OPÇÕES ESTRATÉGICAS DA REVISÃO DO PDMT
[1]

VALORIZAR A DIMENSÃO SUPRAMUNICIPAL DE TAROUCA E CRIAÇÃO DE UMA IMAGEM DE MARCA

[2]

INTEGRAÇÃO REGIONAL E REFORÇO DE MOBILIDADE

[3]

VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA

[4]

ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS: PATRIMÓNIO, URBANIDADES E EQUIPAMENTOS

[5]

VALORIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO RÚSTICO
Relação Média (evidencia que os objetivos do QRE se encontram apenas parcialmente
contemplados nas opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca)
Relação Fraca a Nula (evidencia a existência de objetivos do QRE que não são se
encontram devidamente contemplados nas opções estratégicas da proposta de revisão do
PDM de Tarouca)
Não Aplicável – na (evidencia que os objetivos do QRE não se aplicam às opções
estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca)
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n.a.

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

n.a.

Assegurar a equidade territorial no provimento de
infraestruturas e de equipamentos coletivos e a
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral,
promovendo a coesão social.

n.a.

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

n.a.

Objetivos do PNPOT

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Integração regional e reforço
da mobilidade

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

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização e dinamização
turística do património

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PNPOT

n.a.

Expandir as redes e infraestruturas avançadas de
informação e comunicação e incentivar a sua crescente
utilização pelos cidadãos, empresas e administração
pública.

n.a.

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

Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os
elementos notáveis da geologia, geomorfologia e
paleontologia

n.a.

n.a.

Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos

n.a.

n.a.

Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos
processos de cooperação internacional na área da
conservação da Natureza em que Portugal está envolvido,
em especial os objectivos definidos na Convenção sobre a
Diversidade Biológica, designadamente a conservação da
biodiversidade, a utilização sustentável dos seus
componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios
provenientes da utilização dos recursos genéticos

n.a.

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da ENCNB

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
ENCNB
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Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e
Sítios

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PSRN 2000

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PSRN 2000

n.a.

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores
naturais dos locais integrados no processo, fixando os usos
e o regime de gestão compatíveis com a utilização
sustentável do território
Representar cartograficamente, em função dos dados
disponíveis, a distribuição dos habitats presentes nos Sítios
e ZPE

n.a.

Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em
função das respectivas características e prioridades de
conservação
Definir as medidas que garantam a valorização e a
manutenção num estado de conservação favorável dos
habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das
restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos
habitats a proteger
Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal
ou especial de ordenamento do território das medidas e
restrições mencionadas nas alíneas anteriores
Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na
realização da avaliação de impacte ambiental e na análise de
incidências ambientais

n.a.

Princípio da função social e pública do património natural,
nos termos do qual se consagra o património natural como
infraestrutura básica integradora dos recursos naturais
indispensáveis ao desenvolvimento social e económico e à
qualidade de vida dos cidadãos

n.a.

Princípio da sustentabilidade, nos termos do qual deve ser
promovido o aproveitamento racional dos recursos
naturais, conciliando a conservação da natureza e da
biodiversidade com a criação de oportunidades sociais e
económicas e garantindo a sua disponibilidade para as

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do RJCNB

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
RJCNB
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gerações futuras
Princípio da identificação, por força do qual deve ser
promovido o conhecimento, a classificação e o registo dos
valores naturais que integram o património natural

n.a.

Princípio da compensação, pelo utilizador, dos efeitos
negativos provocados pelo uso dos recursos naturais

n.a.

n.a.

Princípio da precaução, nos termos do qual as medidas
destinadas a evitar o impacte negativo de uma ação sobre a
conservação da natureza e a biodiversidade devem ser
adotadas mesmo na ausência de certeza científica da
existência de uma relação causa-efeito entre eles

n.a.

n.a.

Princípio da proteção, por força do qual importa
desenvolver uma efetiva salvaguarda dos valores mais
significativos do nosso património natural, designadamente
dos presentes nas áreas classificadas

n.a.

n.a.

Reduzir a Vulnerabilidade
Resposta – constitui o
corresponde ao trabalho
prioridades e aplicação
adaptação.

n.a.

n.a.

n.a.

Participar, Sensibilizar e Divulgar – identifica o imperativo
de levar a todos os agentes sociais o conhecimento sobre
alterações climáticas e a transmitir a necessidade de ação e,
sobretudo, suscitar a maior participação possível por parte
desses agentes na definição e aplicação desta estratégia.

n.a.

n.a.

Cooperar
a
Nível
Internacional –
aborda
as
responsabilidades de Portugal em matéria de cooperação
internacional na área da adaptação às alterações climáticas,
bem como no acompanhamento das negociações levadas a
cabo nos diversos fora internacionais.

n.a.

e Aumentar a Capacidade de
fulcro desta estratégia, e
de identificação, definição de
das principais medidas de

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

n.a.

Objetivos da ENAAC

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Integração regional e reforço
da mobilidade

Informação e Conhecimento – constitui a base de todo o
exercício de adaptação às alterações climáticas e foca-se
sobre a necessidade de consolidar e desenvolver uma base
científica e técnica sólida.

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização e dinamização
turística do património

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
ENAAC

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
LBPF

122
Câmara Municipal de Tarouca
setembro 2017

Primeira REVISÂO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE TAROUCA

Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos
espaços florestais e do conjunto das actividades da fileira
florestal

n.a.

Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta,
promovendo a harmonização das múltiplas funções que ela
desempenha e salvaguardando os seus aspetos
paisagísticos, recreativos, científicos e culturais

n.a.

Assegurar a melhoria do rendimento global dos
agricultores, produtores e utilizadores dos sistemas
florestais,
como
contributo
para
o
equilíbrio
socioeconómico do mundo rural

n.a.

Otimizar a utilização do potencial produtivo de bens e
serviços da floresta e dos sistemas naturais associados, no
respeito pelos seus valores multifuncionais

n.a.

Promover a gestão do património florestal nacional,
nomeadamente através do ordenamento das explorações
florestais e da dinamização e apoio ao associativismo

n.a.

Assegurar o papel fundamental da floresta na regularização
dos recursos hídricos, na conservação do solo e da
qualidade do ar e no combate à erosão e à desertificação
física e humana

n.a.

Garantir a proteção das formações florestais de especial
importância ecológica e sensibilidade, nomeadamente os
ecossistemas frágeis de montanha, os sistemas dunares, os
montados de sobro e azinho e as formações ripícolas e das
zonas marginais dulçaquícola

n.a.

Assegurar a proteção da floresta contra agentes bióticos e
abióticos, nomeadamente contra os incêndios

n.a.

Incentivar e promover a investigação
tecnológica no domínio florestal

n.a.

científica

e

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da LBPF

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

n.a.

n.a.

n.a.

A Defesa da Floresta Contra Incêndios, através do aumento
da resiliência do território aos incêndios florestais, da
redução da incidência dos incêndios e da garantia do
cumprimento do PMDFCI.

n.a.

n.a.

A proteção Contra Agentes Bióticos Nocivos, aumentando o
conhecimento sobre a presença de agentes nocivos,

n.a.

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da ENF

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
ENF
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reduzindo os danos nos ecossistemas florestais e
consequentes perdas económicas, reduzindo o potencial de
introdução e instalação de novos agentes bióticos nocivos,
aumentando o conhecimento cientifico sobre os agentes
bióticos nocivos e diminuindo os riscos de ocorrência, de
desenvolvimento e de dispersão de espécies invasoras
lenhosas.
Reabilitação dos Ecossistemas Afetados, recuperando e
reabilitando ecossistemas florestais afetados.

n.a.

Promover a melhoria das condições de vida das populações
das áreas suscetíveis

n.a.

Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas
suscetíveis e a recuperação das áreas afetadas

n.a.

Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os
processos das alterações climáticas e da biodiversidade nas
áreas suscetíveis

n.a.

Promover e mobilizar recursos para aplicar a CNUCD e o
PANCD

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da PANCD

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PANCD

Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais

n.a.

Redução da incidência dos incêndios

n.a.

Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios

n.a.

Recuperar e reabilitar os ecossistemas

n.a.

Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da PNDFCI

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PNDFCI
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Proteger os recursos naturais água e solo, bem como
salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao
litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e
serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das
atividades humanas
Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de
aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de
erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em
vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das
alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade
ambiental e a segurança de pessoas e bens

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da RJREN

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
RJREN

n.a.

n.a.

n.a.

Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da
Rede Fundamental de Conservação da Natureza

n.a.

Contribuir para a concretização, a nível nacional, das
prioridades da Agenda Territorial da União Europeia nos
domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos
naturais

n.a.

Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras,
como suporte do desenvolvimento da atividade agrícola

n.a.

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade
agrícola

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da RJRAN

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
RJRAN

Promover a competitividade dos territórios rurais e
contribuir para o ordenamento do território
Contribuir para a preservação dos recursos naturais
Assegurar que a atual geração respeite os valores a
preservar, permitindo uma diversidade e uma
sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo
menos análogos aos herdados das gerações anteriores

n.a.

Contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da
Rede Fundamental de Conservação da Natureza

n.a.

Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em
devida conta a necessidade de prevenir situações que se
revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo»

n.a.
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O cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da
política de ambiente e do ordenamento do território,
através do cumprimento do normativo legal, e de uma
abordagem territorial e sectorial integrada

n.a.

A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à
implementação de modelos de gestão eficientes e
sustentáveis, e de aplicação do princípio do poluidorpagador e garantia de um quadro tarifário sustentável para
os setores económicos

n.a.

A gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em
conta a utilização adequada dos instrumentos de
cofinanciamento, designadamente o Quadro de Referência
Estratégico Nacional, e o de potenciar das soluções
coletivas e a utilização de infraestruturas existentes.

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da ENEAPAI

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
ENEAPAI

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da ENEAPAI

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
ENEAPAI

O cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da
política de ambiente e do ordenamento do território,
através do cumprimento do normativo legal, e de uma
abordagem territorial e sectorial integrada
A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à
implementação de modelos de gestão eficientes e
sustentáveis, e de aplicação do princípio do poluidorpagador e garantia de um quadro tarifário sustentável para
os sectores económicos

n.a.

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
Lei da Água
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Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o
estado dos ecossistemas aquáticos e também dos
ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente
dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita
às suas necessidades de água

n.a.

Promover uma utilização sustentável de água, baseada
numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos
disponíveis

n.a.

Obter uma proteção reforçada e um melhoramento do
ambiente aquático, nomeadamente através de medidas
específicas para a redução gradual e a cessação ou
eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas
de substâncias prioritárias

n.a.

Assegurar a redução gradual da poluição das águas
subterrâneas e evitar o agravamento da sua poluição

n.a.

Mitigar os efeitos das inundações e das secas

n.a.

n.a.

Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de
água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade,
conforme necessário para uma utilização sustentável,
equilibrada e equitativa da água

n.a.

n.a.

Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais

n.a.

n.a.

Assegurar o cumprimento dos objetivos dos acordos
internacionais pertinentes, incluindo os que se destinam à
prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho

n.a.

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da Lei da Água

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso
racional, com o máximo respeito pela integridade territorial
das bacias hidrográficas.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

n.a.
n.a.

Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e
dos ecossistemas associados.

n.a.

Satisfação das necessidades das populações e do
desenvolvimento económico e social do país.

n.a.

Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e
satisfação dos compromissos internacionais assumidos pelo
Estado português.

n.a.

Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão
dos recursos hídricos.

Valorização e dinamização
turística do património

Linhas de orientação do PNA

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e as Linhas de
Orientação do PNA

n.a.

n.a.

n.a.
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Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Valorização e dinamização
turística do património

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Qualificação dos portugueses em direção à Sociedade do
Conhecimento.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Economia sustentável, competitiva e orientada para
atividades de futuro.

n.a.

Gestão eficiente e preventiva do ambiente e do património
natural.

n.a.

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Objetivos da ENDS

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Integração regional e reforço da
mobilidade

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
ENDS

n.a.

Organização equilibrada do território que valorize Portugal
no espaço Europeu e que proporcione qualidade de vida.
Dinâmica de coesão social e responsabilidade individual.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Valorização e dinamização
turística do património

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Objetivos do POVT (2007-2013)

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
POVT

n.a.

n.a.

n.a.

Atenuar a situação periférica do país no contexto global,
por via da melhoria da conectividade internacional e da
integração das redes nacionais às redes transeuropeias de
transportes

n.a.

Consolidar as redes e infraestruturas que estruturam o
território nacional, ao serviço da competitividade e da
coesão

n.a.

n.a.

Promover o desenvolvimento urbano policêntrico,
reforçando a articulação das cidades com as respectivas
áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos

n.a.

n.a.

Preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e
o património natural

n.a.

Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua
universalidade e sustentabilidade

n.a.

Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e
tecnológicos

n.a.

Promover a coesão social, assegurando a equidade
territorial no provimento de infraestruturas e de
equipamentos coletivos

n.a.

n.a.

n.a.
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Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Estimular e favorecer a concorrência, por forma a promover
a defesa dos consumidores, bem como a competitividade e
a eficiência das empresas, quer as do sector da energia quer
as demais do tecido produtivo nacional.

n.a.

Garantir a adequação ambiental de todo o processo
energético, reduzindo os impactes ambientais às escalas
local, regional e global, nomeadamente no que respeita à
intensidade carbónica do PIB.

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

n.a.

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Garantir a segurança do abastecimento de energia, através
da diversificação dos recursos primários e dos serviços
energéticos e da promoção da eficiência energética na
cadeia da oferta e na procura de energia.

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da Estratégia Nacional para a Energia

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
Estratégia Nacional para a Energia

n.a.

n.a.

n.a.

Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a
saúde da pessoa e das comunidades a eles expostos

n.a.

Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população
em geral, por forma a minimizar os riscos para a saúde
associados a fatores ambientais

n.a.

n.a.

Promover a adequação de políticas e a comunicação do
risco

n.a.

n.a.

n.a.

Construir uma rede de informação que reforce o
conhecimento das inter-relações Ambiente e Saúde

n.a.

n.a.

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PNAAS

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PNAAS

n.a.

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e as linhas
estratégicas do PENT
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Estratégia de produtos - Consolidar e desenvolver 10
produtos turísticos estratégicos (Sol e Mar, Touring Cultural
e Paisagístico, City Break, Turismo de Negócios, Turismo de
Natureza, Turismo Náutico, Saúde e Bem-Estar, Golfe,
Resorts Integrados e Turismo Residencial, e Gastronomia e
Vinhos)

n.a.

Linhas orientadoras para as regiões - Desenvolver ofertas
distintivas para as regiões, alinhadas com a proposta de
valor do destino Portugal, capitalizando a vocação natural
de cada região e desenvolvendo os seus fatores de
qualificação

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Linhas estratégicas do PENT

Integração regional e reforço da
mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de
uma imagem de marca

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Linhas de orientação para os polos - Desenvolver 6 novos
Polos Turísticos para diversificar a oferta turística em
Portugal e implementar um modelo de desenvolvimento
sustentado (Douro, Serra da Estrela, Oeste, Alqueva, Litoral
Alentejano e Porto Santo).
Eventos - Dinamizar um calendário nacional de eventos que
assegure o reforço da notoriedade do destino e o
enriquecimento da experiência do turista

n.a.

Enriquecimento da oferta - Desenvolver e inovar conteúdos
tradicionais portugueses que constituam fatores de
diferenciação turística

n.a.

Qualidade urbana, ambiental e paisagística - Tornar a
qualidade urbana, ambiental e paisagística numa
componente fundamental do produto turístico para
valorizar e qualificar o destino Portugal

n.a.

Qualidade de serviço e de recursos humanos – Reforçar a
qualidade do Turismo português aos longo dos “momentos
de verdade” de interação com o turista, através da
implementação de um sistema de qualidade turística e da
formação e valorização dos recursos humanos

n.a.

n.a.

Eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e
privados - Facilitar a interação das empresas com o Estado,
promover a difusão do conhecimento, estimular a
investigação e o desenvolvimento e a adoção de práticas
inovadoras pelas empresas, incentivar a modernização
empresarial

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PNUEA
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Integração regional e reforço da
mobilidade

Valorização e dinamização
turística do património

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas
de evolução em termos de controlo de perdas, de
procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica
dos equipamentos, propõe-se atingir, ao fim de um período
de 10 anos, uma eficiência de utilização da água de 80%.

n.a.

n.a.

Meta no consumo agrícola - Tendo em conta as perspetivas
de evolução em termos de área regada, de procedimentos
dos utilizadores e de evolução tecnológica dos
equipamentos, propõe-se atingir a 10 anos uma eficiência de
utilização de água de 65%.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Objetivos do PNUEA

Meta no consumo industrial - Tendo em conta as
perspetivas de evolução em termos de procedimentos dos
utilizadores industriais e de evolução tecnológica dos
equipamentos, propõe-se atingir ao fim de um período de
10 anos uma eficiência de utilização da água de 85%.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação
de uma imagem de marca

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

n.a.
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Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas
públicos de abastecimento de água

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PEAASAR II

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PEAASAR II

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Obter níveis adequados de qualidade do serviço,
mensuráveis pela conformidade dos indicadores de
qualidade do serviço definidos pela entidade reguladora

n.a.

n.a.

Otimizar a gestão operacional e eliminar custos de
ineficiência

n.a.

Servir cerca de 90% da população total do País com sistemas
públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo
que em cada sistema integrado o nível de atendimento
desejável deve ser de, pelo menos, 70% da população
abrangida

n.a.

Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado
nacional e local
Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e
comunitário de proteção do ambiente e saúde pública
Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no
controlo da poluição provocada pela atividade humana e
pelos sectores produtivos
Aumentar a produtividade e a competitividade do sector
através de soluções que promovam a eco-eficiência
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Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Prevenção da produção

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PERSU II

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PERSU II

n.a.

Maximização da reciclagem

n.a.

Minimização da deposição em aterro

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa
da rede rodoviária, com especial relevo para a defesa
ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate
à sinistralidade nos mais diversos planos e para os
instrumentos de informação necessários à boa gestão e
utilização das infraestruturas em causa.

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Introdução de significativas inovações relativamente ao
PRN85, potenciando o correcto e articulado funcionamento
do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento
de potencialidades regionais, a redução do custo global dos
transportes rodoviários, o aumento da segurança da
circulação, a satisfação do tráfego internacional e a
adequação da gestão da rede

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PRN2000

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PRN 2000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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Prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas
funções nas situações em que o solo é utilizado e as suas
funções são exploradas, sendo, portanto, necessário tomar
medidas relativas aos modelos de utilização e gestão de
solos

n.a.

Prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas
funções nas situações em que o solo funciona como
sumidouro/recetor dos efeitos de actividades humanas ou
fenómenos ambientais, sendo necessário tomar medidas na
fonte

n.a.

Reabilitar os solos degradados, garantindo um nível de
funcionalidade mínimo coerente com a sua utilização actual
e prevista, tendo assim igualmente em conta os custos da
reabilitação do solo

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos da PEPS

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
Proposta para Estratégia de Proteção dos Solos

n.a.

Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e
florestal

n.a.

Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos
recursos naturais

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos estratégicos do PEN DR

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos
Estratégicos do Plano Estratégico Nacional Desenvolvimento Rural 2014 - 2020

n.a.

Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais
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Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental

Desenvolver a produção agrícola e florestal sustentável em
todo o território nacional

n.a.

Aumentar a concentração da produção e da oferta

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos estratégicos do PDR 2020

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos
Estratégicos do Plano Desenvolvimento Rural 2020

n.a.

n.a.

Criação e distribuição de valor equitativo ao longo da cadeia
de valor do setor agroalimentar

A Defesa da Floresta Contra Incêndios, através do aumento
da resiliência do território aos incêndios florestais, da
redução da incidência dos incêndios e da garantia do
cumprimento do PNDFCI.

n.a.

A proteção Contra Agentes Bióticos Nocivos, aumentando o
conhecimento sobre a presença de agentes nocivos,
reduzindo os danos nos ecossistemas florestais e
consequentes perdas económicas, reduzindo o potencial de
introdução e instalação de novos agentes bióticos nocivos,
aumentando o conhecimento cientifico sobre os agentes
bióticos nocivos e diminuindo os riscos de ocorrência, de
desenvolvimento e de dispersão de espécies invasoras
lenhosas.

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos estratégicos do PDR 2020

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos da
Proposta para Estratégia Nacional das Florestas

n.a.

Reabilitação dos Ecossistemas Afetados, recuperando e
reabilitando ecossistemas florestais afetados.
A Defesa da Floresta Contra Incêndios, através do aumento
da resiliência do território aos incêndios florestais, da
redução da incidência dos incêndios e da garantia do
cumprimento do PNDFCI.
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Aumento da resiliência do território aos incêndios
florestais

n.a.

Redução da incidência dos incêndios

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos estratégicos do PNDFCI

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios

n.a.

n.a.

Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios
Recuperar e reabilitar os ecossistemas
Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos – Património,
Urbanidades e Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PROT-N

Integração regional e reforço da
mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de
uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PROT-N

Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do
programa nacional da política de ordenamento do território
e dos planos sectoriais
Traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de
desenvolvimento económico e social sustentável
formulados no plano de desenvolvimento regional
Equacionar as medidas tendentes à atenuação das
assimetrias de desenvolvimento intra-regionais
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Proteção das Águas e Controlo da Poluição (Garantir a
qualidade da água necessária nas origens para os diferentes
usos, Assegurar o nível de atendimento em drenagem e
tratamento com soluções adequadas e Promover a
qualidade dos meios hídricos, visando a conformidade legal)

n.a.

Gestão da Procura (Assegurar a gestão integrada das
origens subterrâneas e superficiais, Assegurar a quantidade
necessária de água na origem e nível de atendimento e
Promover a redução de perdas de água nos sistemas e
reutilização)

n.a.

Proteção da Natureza (Promover a salvaguarda da
qualidade ecológica, Promover a definição de caudais
ambientais e Promover a preservação e recuperação de
troços de especial interesse ambiental)

n.a.

Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e
Acidentes de Poluição (Promover medidas de gestão das
disponibilidades em situação de seca, Promover o
ordenamento das áreas sujeitas a inundações e Promover a
elaboração de planos de emergência para minimizar os
efeitos de poluição acidental)

n.a.

Valorização económica e social dos recursos hídricos
(Promover a designação das massas de água em função dos
respetivos usos, Promover a identificação de locais para uso
balnear, recreio, pesca, navegabilidade, etc e Promover a
valorização dos recursos hídricos privilegiando os
empreendimentos de fins)

n.a.

Articulação do Ordenamento do Território com o
Ordenamento do Domínio Hídrico (Promover o
estabelecimento de condicionalismos ao uso de solo,
albufeiras e troços, Promover a definição de diretrizes de
ordenamento para o domínio hídrico, Promover a
elaboração e adequação dos POA e POOC)

n.a.

Sistema Económico-Financeiro (Aplicação dos princípios do
utilizador-pagador e poluidor-pagador)

n.a.

Outros Objetivos (Promover a monitorização, Promover a
obtenção contínua de informação sistemática, Promover o
estudo e investigação aplicada e Promover a participação
das populações)

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PBH do Rio Douro

Integração regional e reforço da
mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de
uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PBH do Rio Douro

n.a.
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Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das
ameaças que constituem os fogos florestais, as pragas e as
doenças

n.a.

Diminuição do risco de incêndio e consequentemente da
área florestal ardida

n.a.

Promover uma deteção do fogo mais célere e uma
intervenção mais eficaz

n.a.

Assegurar a planificação e a Gestão florestal sustentável das
áreas públicas e privadas com especial atenção para a
planificação e gestão de Áreas Protegidas

n.a.

Adequar as espécies e os modelos de silvicultura à estação

n.a.

Estimular o aumento da área de espaços florestais com
dimensão apropriada à gestão florestal profissional

n.a.

Impulsionar um
descontinuado

n.a.

mosaico

florestal

diversificado

e

Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a
assegurar o cumprimento das suas múltiplas funções, a sua
sanidade e continuidade

n.a.

Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem
adaptadas

n.a.

Intensificar e expandir a área de povoamento de sobreiro,
com função de produção de cortiça, em simultâneo com a
formação de técnicos e operadores para a melhoria das
respetivas intervenções culturais

n.a.

Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro,
com função de produção de cortiça

n.a.

Promover a produção de produtos não-lenhosos,
nomeadamente, a castanha, o mel, as plantas medicinais e
aromáticas, os frutos silvestres e os cogumelos silvestres

n.a.

Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das
áreas de pastagem

n.a.

Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao
recreio e lazer

n.a.

Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à
maior valorização e diversificação dos espaços e produtos
florestais

n.a.

Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou
afetadas com problemas erosivos e controlar o avanço da
desertificação ou destruição pontual causada pelos
incêndios florestais, pragas e doenças

n.a.

Promoção da utilização do uso múltiplo da floresta

n.a.

Conservação do património florestal em bom estado, da
diversidade biológica, geológica e paisagística da região
PROF e dos seus habitats naturais, com especial atenção
para as Áreas Protegidas

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Objetivos do PROF – Douro

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos do
PROF – Douro
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Qualificar as redes e os sistemas de serviços públicos de
suporte à atividade turística

n.a.

Valorização da sustentabilidade
do espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Eixos Estratégicos do PDTVD

Integração regional e reforço da
mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de
uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Eixos
Estratégicos do Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro

n.a.

Promover a iniciativa empresarial para a qualificação e
dinamização da oferta turística

n.a.

Qualificar, formar e promover a empregabilidade de
recursos humanos para o sector do turismo

n.a.

Afirmar, consolidar e melhorar a imagem turística do Douro
e promover ações de animação turística

n.a.

Reforçar a capacidade institucional, promover a cooperação
e assegurar a execução, acompanhamento e avaliação do
PDTVD

n.a.

Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais
(gestão florestal, faixas de gestão de combustível, rede
viária, rede de pontos de água, silvicultura preventiva)

n.a.

Reduzir a incidência dos incêndios (sensibilização e
fiscalização)

n.a.

Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios
(meios e recursos, funções e responsabilidades, dispositivos
operacionais, lista de contactos, sectores territoriais de
DFCI, locais estratégicos de estacionamento, vigilância e
deteção, cartas de apoio à deteção)

n.a.

Recuperar e reabilitar os ecossistemas

n.a.

Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz

n.a.

Valorização da
sustentabilidade do espaço
rústico

Estruturação e qualificação
dos espaços construídos –
Património, Urbanidades e
Equipamentos

Valorização e dinamização
turística do património

Eixos Estratégicos do PMDFCI – Tarouca

Integração regional e reforço
da mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão
supra-municipal de Tarouca e
criação de uma imagem de
marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Eixos
Estratégicos do PMDFCI – Tarouca
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Valorização da sustentabilidade do
espaço rústico

Estruturação e qualificação dos
espaços construídos – Património,
Urbanidades e Equipamentos

Valorização e dinamização turística
do património

Objetivos Estratégicos do POM

Integração regional e reforço da
mobilidade

Opções Estratégicas da
Proposta de Revisão do PDM
de Tarouca

Valorização da dimensão supramunicipal de Tarouca e criação de
uma imagem de marca

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Tarouca e os Objetivos
Estratégicos do Plano Operacional Municipal

Tipificação dos riscos
Indicação das medidas de prevenção a adotar
Identificação dos meios e recursos mobilizáveis
Definição das responsabilidades das estruturas envolvidas
Estabelecimento dos critérios de mobilização e dos
mecanismos de coordenação dos meios e recursos
Definição da estruturação operacional de resposta
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