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1.

INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem como objetivo proceder ao enquadramento do município nas Estratégias e
Programas de âmbito e alcance Municipal, Regional e Nacional. Sintetiza os objetivos dos principais
instrumentos e documentos estratégicos e que podem influenciar ou orientar o processo de
tomada de decisão ao nível do Plano Diretor Municipal.


Desde a Estratégia Nacional Para o Desenvolvimento Sustentável ao Programa Nacional da
Política de Ordenamento do Território;



Desde o Programa Operacional da Região do Norte à Região Demarcada do Douro;



Os Planos Municipais de Ordenamento do território em Curso.
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2.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ENDS)
APROVADA PELA RCM N.º 109/2007, DE 20 DE AGOSTO

A ENDS 2005-2015 tem como desígnio “retomar uma trajetória de crescimento sustentado que torne
Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atrativos da União Europeia, num
quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade
social”.

Para tal é necessário apostar “na qualificação dos portugueses e no aproveitamento do potencial
científico, tecnológico e cultural como suportes de competitividade e coesão; na internacionalização e
na preparação das empresas para a competição global; na sustentabilidade dos sistemas de proteção
social e numa abordagem flexível e dinâmica dos processos de coesão; na gestão eficiente dos recursos e
na proteção e valorização do ambiente, com adoção de soluções energéticas mais eficientes e menos
poluentes; na conectividade do País e na valorização equilibrada do território; no reforço da cooperação
internacional e na melhoria da qualidade na prestação de serviços públicos.”

OBJETIVOS DE AÇÃO E RESPETIVAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
1º OBJETIVO - PREPARAR PORTUGAL PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO:
1.1. Consolidação do ensino básico e expansão da educação e formação de nível secundário,
garantindo a melhoria da qualificação de base;
1.2. Dinamização da aprendizagem ao longo da vida (ALV), aumentando os níveis habilitacionais e de
qualificação;
1.3. Melhoria da qualidade e estímulo à mobilidade no ensino superior;
1.4. Aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico;
1.5. Mobilização da sociedade para uma maior criatividade artística e cultural.

2º OBJETIVO - CRESCIMENTO SUSTENTADO, COMPETITIVIDADE À ESCALA GLOBAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:
2.1. Um novo impulso à inovação empresarial;
2.2. Uma economia competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e criadora de
emprego;
2.3. Uma sociedade e uma economia preparadas para tirar partido das tecnologias da informação e
comunicação.
2.4. Crescimento económico mais eficiente no uso da energia e dos recursos naturais e com menor
impacto no ambiente, designadamente nas alterações climáticas.
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3º OBJETIVO - MELHOR AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
3.1. Combate às alterações climáticas;
3.2. Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente;
3.3. Aproveitamento dos oceanos como fator de diferenciação e desenvolvimento;
3.4. Atividades agrícolas e florestas desenvolvidas em base sustentável, compatibilizadas com a
conservação da natureza e a valorização da paisagem;
3.5. Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as políticas sectoriais e de combate
à desertificação;
3.6. Gestão integrada do ar;
3.7. Gestão integrada de resíduos;
3.8. Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação da população interessada;
3.9. Educação, informação e justiça ambientais.

4º OBJETIVO - MAIS EQUIDADE, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E COESÃO SOCIAL:
4.1. Equidade, melhor prestação e sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social;
4.2. Reforço da prevenção e reabilitação orientadas para ganhos em saúde;
4.3. Dinâmica de emprego que promova a qualidade de vida no trabalho e a integração social;
4.4. Sociedade inclusiva que promova redes de solidariedade e comunidades dinâmicas.

5º OBJETIVO - MELHOR CONECTIVIDADE INTERNACIONAL DO PAÍS E VALORIZAÇÃO EQUILIBRADA DO TERRITÓRIO:
5.1. Melhor conectividade internacional do país;
5.2. Acessibilidades que contribuam para a coesão territorial e para um modelo territorial mais
policêntrico;
5.3. Cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis;
5.4. Apoios reforçados a regiões com mais graves défices de desenvolvimento.

6º OBJETIVO - UM PAPEL ATIVO DE PORTUGAL NA CONSTRUÇÃO EUROPEIA E NA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL:
6.1. Fortalecimento da posição de Portugal no contexto da cooperação para o desenvolvimento
internacional;
6.2. Estruturação de uma rede de relações privilegiadas com a Europa;
6.3. Reforço das relações com outras regiões inovadoras e dinâmicas do mundo;
6.4. Fortalecimento dos laços entre os Estados de língua Portuguesa e reforço da sua intervenção
internacional;
6.5. Valorização das comunidades Portuguesas.
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7º OBJETIVO - UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS EFICIENTE E MODERNIZADA:
7.1. Domínio de informação e reflexão estratégica;
7.2. Reestruturação da administração;
7.3. Reforma dos regimes da função pública;
7.4. Modernização dos sistemas e processos, com uso intensivo das tecnologias de informação e
comunicação;
7.5. Qualificação e valorização do serviço público
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3.

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E
BIODIVERSIDADE
APROVADA PELA RCM N.º 152/2001, DE 11 DE OUTUBRO

A ENCNB é um instrumento fundamental para a prossecução de uma política integrada num domínio
cada vez mais importante da política de ambiente e nuclear para a própria estratégia de
desenvolvimento sustentável. A Convenção sobre Diversidade Biológica definiu a necessidade de
todas as partes elaborarem uma estratégia para a conservação da natureza. Com este intuito, foi
elaborada a ENCNB, cumprindo os compromissos internacionais assumidos e em harmonia com a
estratégia europeia nesta área.

OBJETIVOS


Conservar a natureza, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e
paleontologia;



Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos;



Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação

internacional na área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido, em especial
os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica.

OPÇÕES ESTRATÉGICAS


Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como

a monitorização de espécies, habitats e ecossistemas;


Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas

Classificadas, integrando a Rede Nacional de Áreas Protegidas;


Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património

natural, cultural e social;


Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de

proteção integradas no processo da Rede Natura 2000;


Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de

espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos
elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico;


Promover a integração da política de conservação da natureza e do princípio da utilização

sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes
políticas sectoriais;


Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local;



Promover a educação e a formação em matéria de conservação da natureza e da
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biodiversidade;


Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e

incentivar a sociedade civil;


Intensificar a cooperação internacional.
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4.

PROGRAMA NACIONAL PARA A POLÍTICA DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
(PNPOT)
APROVADO PELA LEI N.º 58/2007, DE 4 DE SETEMBRO)

O PNPOT “estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional,
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão
territorial [nomeadamente, os PROT e os PDM] e constitui um instrumento de cooperação com os
demais Estados-membros para a organização do território da União Europeia” (art. 26º do DL n.º
380/99)
“Estabelece as opções e as diretrizes relativas à conformação do sistema urbano, das redes, das
infraestruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como à salvaguarda e valorização das áreas
de interesse nacional em termos ambientais, patrimoniais e de desenvolvimento rural” (n.º 1a), art. 28º
do DL 380/99).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O PNPOT apresenta os seguintes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (art. 5º da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro):
1. 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;
2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico,
europeu e global;
3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de
suporte à integração e à coesão territoriais;
4. 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;
5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a
sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública;
6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação
informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.
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DOURO – OPÇÕES ESTRATÉGICAS TERRITORIAIS
DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINAL DO PNPOT, ANEXO À LEI N.º 58/2007 DE 4 DE SETEMBRO


Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo: a qualificação funcional

do Porto e da sua área metropolitana, o desenvolvimento de polarizações estruturantes na
conurbação do litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos no interior;


Reordenar a qualificar os espaços de localização empresarial na lógica de disponibilização de

espaços de qualidade e de concentração de recursos qualificados, para maior atratividade de
IDE, de fomento de economias de aglomeração e de densificação das interações criativas e
inovadoras;


Estruturar a rede de Instituições de Ensino Superior, de I&D, Centros Tecnológicos e Áreas

de Localização Empresarial tendo em vista consolidar pólos de competitividade articulados
pelas novas condições de acessibilidade;


Organizar o sistema de acessibilidades de forma a reforçar o papel dos pontos nodais (…);



Reforçar a cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando especializações,

complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de projetos de dimensão europeia;


Valorizar o Património em particular as sinergias resultantes dos valores culturais inscritos

na Lista do Património Mundial (UNESCO), nomeadamente o Alto Douro Vinhateiro;


Proteger a paisagem e ordenar os espaços protegidos como um pilar fundamental de

desenvolvimento, de sustentabilidade e de expansão da atividade turística;


Preservar as condições de exploração das produções agropecuárias de qualidade;



Desenvolver o Cluster Florestal;



Assumir como prioridade estratégica a recuperação dos défices ambientais;



Garantir a concretização de reservas estratégicas de água com especial incidência na Bacia

Hidrográfica do Douro;


Explorar as potencialidades no domínio das energias renováveis, em particular de produção

de energia eólica, e da eficiência energética.

DOURO – OPÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO
DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINAL DO PNPOT, ANEXO À LEI N.º 58/2007 DE 4 DE SETEMBRO


Inserir este território nas grandes redes de transportes internacionais, concluindo os

principais IP que servem a região, com especial relevância para a ligação do IP4 à rede Europeia
de Autoestradas através de Zamora e do IP3 à Autovia das Rias Baixas através de Chaves;


Desenvolver o cluster do turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes:

património mundial (Douro Vinhateiro), rio Douro, quintas, solares, paisagens, identidade
cultural das aldeias e pequenas cidades, (…), produtos de qualidade;
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Reforçar o sistema urbano, potenciando os eixos ao longo do IP3 (Lamego - Régua, Vila Real

e Chaves) e ao longo do IP4 (Vila Real - Mirandela - Bragança), incluindo centralidades potenciais
num quadro de cooperação intermunicipal e de qualificação das cidades;


Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para liderar

projetos de valorização do território transfronteiriço e de exploração dos mercados de
proximidade;


Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o quando

ambiental da sua produção, (…);


Organizar uma rede de centros de excelência em espaço rural, notáveis pela qualidade do

ambiente e do património, pela genuinidade e qualidade dos seus produtos, pela
sustentabilidade de práticas de produção e pelo nível dos serviços acessíveis à população;


Acelerar os planos de ordenamento das áreas protegidas, transformando-as em elementos

estratégicos de desenvolvimento territorial;


Assegurar a sustentabilidade dos serviços coletivos e de administração numa ótica de

equidade social e de combate ao despovoamento, reforçando a dimensão funcional dos
principais aglomerados numa perspetiva de especialização, complementaridade e cooperação.
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5.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PENDR)
DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL pretende o crescimento sustentável do setor agroflorestal
em todo o território nacional.

OBJETIVOS
1.

Crescimento do valor acrescentado do setor agroflorestal e rentabilidade económica da
agricultura;

2.

Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos;

3.

Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
1.1 Melhoria da eficiência na utilização dos consumos intermédios na produção agrícola e florestal
1.2 - Aumentar o investimento no setor agroflorestal
1.3 Renovação e reestruturação das explorações agrícolas
1.4 Melhorar a distribuição de valor ao longo da cadeia alimentar
1.5 Dinamização de novos mercados de destino para os produtos agroalimentares e florestais
1.6 Aumentar a produção de matérias-primas florestais de forma sustentável
1.7 Reforço dos mecanismos de gestão do risco

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
2.1 Ultrapassar as limitações na disponibilidade de água e melhoria da eficiência na sua utilização
2.2 Aumento da eficiência energética
2.3 Aumentar a produtividade da terra,
2.4 Proteção dos recursos naturais: água e solo
2.5 Proteção e promoção da biodiversidade
2.6 Combate à desertificação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
3.1 Diversificação da atividade económica, nomeadamente pelo aproveitamento de áreas de negócio
relacionadas com a agricultura, como sejam o turismo rural e os produtos de qualidade de base local,
cuja comercialização em mercados locais e promoção de cadeias curtas
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3.2 Criação de condições de viabilidade da pequena agricultura - Sem prejuízo da promoção da
diversificação económica, a fixação de pessoas e atividades nas zonas rurais deverá passar pela
criação de condições de viabilidade da pequena agricultura, como sejam o apoio aos investimentos
de pequena dimensão, mas também aos mercados locais e cadeias curtas
3.3 Melhoria da qualidade de vida das zonas rurais
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6.

PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO 2015 (PENT)

O PENT, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 15 de fevereiro, que foi
desenvolvido para o horizonte temporal 2006 – 2015, foi alvo de revisão. Deste modo, procedeu-se à
revisão dos objetivos, políticas e iniciativas constantes do Plano, no sentido de melhorar a resposta à
evolução do contexto global e do setor turístico.

OBJETIVO


Crescimento das receitas superior ao das dormidas, em linha com a maior qualificação e
diferenciação que se pretende para o setor, e reforçando um modelo de evolução da
procura externa superior à procura interna, valorizando a vocação exportadora da atividade

LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
1.

SUSTENTABILIDADE COMO MODELO DE DESENVOLVIMENTO - Apostar na sustentabilidade como
modelo de desenvolvimento económico e social das regiões de implantação, motivando a
preservação do património histórico-cultural, maximizando os benefícios e reduzindo os
impactos negativos no meio ambiente e assegurando a sustentabilidade económica do
setor.

2.

MERCADOS EMISSORES - Manter o enfoque principal nos mercados estratégicos do Turismo
nacional, explorando em particular o potencial do mercado espanhol, desenvolver o peso
dos mercados de crescimento, com particular enfoque no Brasil, e crescer nos mercados de
diversificação.

3.

Acessibilidades aéreas - Manter as rotas atuais com interesse para o Turismo, reforçar
frequências em rotas importantes para a diversificação de produtos e angariar novas rotas,
de modo a suportar os objetivos de crescimento de cada região.

4.

ESTRATÉGIA DE PRODUTOS - Aumentar a qualificação da oferta de produtos turísticos,
continuando a melhorar a qualidade dos produtos âncora atuais e potenciando os restantes
produtos estratégicos de cada região através do reforço da sua estruturação.

5.

Regiões e polos - Aprofundar o papel das Entidades Regionais do Turismo / Direções
Regionais do Turismo enquanto entidades gestoras do destino e agregadoras dos esforços
de desenvolvimento do setor e da oferta a nível regional.

6.

.Promoção e distribuição - Desenvolver a promoção e distribuição online, garantindo a
adequação entre o esforço de promoção e os objetivos estratégicos de cada mercado e
adequando o mix de investimento por instrumento de promoção, concentrando o
investimento em zonas geográficas mais específicas, e aprofundando as parcerias entre
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entidades públicas e privadas na promoção externa através das Agências Regionais de
Promoção Turística.
7.

Experiências e conteúdos - Incorporar na oferta turística nacional, conteúdos únicos e
genuínos que reforcem e valorizem a experiência do turista.

8.

EVENTOS - Continuar a apostar num calendário de eventos que melhore a notoriedade do
destino e enriqueça a experiência do cliente.

9.

QUALIDADE URBANA, AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA - Melhorar a qualidade urbana, ambiental e
paisagística de modo a aumentar a atratividade e a envolvente dos destinos turísticos.

10. QUALIDADE DE SERVIÇO E DE RECURSOS HUMANOS – Reforçar a qualidade do Turismo nacional em
todos os pontos de contacto com o turista, continuando a apostar na formação dos
recursos humanos, e na implementação de sistemas de gestão de qualidade e de
monitorização da satisfação do cliente.
11. EFICÁCIA E MODERNIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - Garantir o aumento da
eficácia e modernização dos agentes, apostando no desenvolvimento de competências
chave, na divulgação do conhecimento e de melhores práticas e na simplificação
administrativa.

PRODUTOS ESTRATÉGICOS A DESENVOLVER
1.

SOL E MAR – Qualificar o "Sol e Mar", melhorando os recursos e assegurando a integração
com outras ofertas complementares e alargando os serviços associados.

2.

GOLFE – Reforçar o posicionamento de Portugal como destino de golfe de classe mundial,
proporcionando maior visibilidade de regiões emergentes neste produto e apostando no
segmento de formação e na realização de eventos de grande notoriedade internacional.

3.

TURISMO DE NEGÓCIOS – Apostar na qualificação das infraestruturas de suporte, na captação
proativa de eventos e em ofertas criativas que contribuam para proporcionar experiências
memoráveis aos participantes.

4.

CITY BREAK – Dinamizar o city break, integrando eventos, cultura e itinerários que atraiam
turistas internacionais para Lisboa e Porto e turistas para cidades de média dimensão.

5.

TOURING - TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO – Reforçar o touring - turismo cultural e religioso
formatando itinerários experienciais que sejam uma montra da diversidade do património
histórico, cultural e religioso e aproveitando celebrações religiosas como tema de
promoção.

6. RESORTS INTEGRADOS E TURISMO RESIDENCIAL – Garantir elevados padrões de qualidade em
novos projetos de turismo residencial e melhorar a sua atratividade, assegurando que a sua
construção se inicia pela componente hoteleira.
7.

TURISMO DE NATUREZA – Estruturar a oferta de turismo de natureza, melhorando as condições
de visitação dos recursos e a formação de recursos humanos.
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R01 – Sistema de Planeamento
15

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

8. SAÚDE E BEM-ESTAR – Qualificar a oferta de saúde e bem-estar, incentivando o investimento
privado e a promoção conjunta das valências médicas e turísticas.
9. NÁUTICO E CRUZEIROS –

Desenvolver o turismo náutico e de cruzeiros aumentando a

quantidade e qualidade das infraestruturas e dinamizando o desenvolvimento das atividades
conexas.

10. GASTRONOMIA E VINHOS – Promover a gastronomia e vinho nacionais como complemento da
experiência turística, e como motivação primária em algumas regiões, no quadro do
Programa Prove Portugal e seus desenvolvimentos regionais.

PROPOSTA POTENCIAIS / AÇÕES REGIÃO NORTE
PRODUTOS ESTRATÉGICOS



Touring - Turismo Cultural e Religioso

PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO


Turismo de Natureza



Saúde e Bem-Estar



Gastronomia e Vinhos

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R01 – Sistema de Planeamento
16

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

7.

PLANO NACIONAL PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (PNAC 2020)

O PNAC configura o instrumento de política do Governo que suporta o cumprimento do Protocolo
de Quioto pelo Estado Português.
O Plano centra-se na vertente de mitigação da política climática e engloba todos os setores da
economia nacional e identifica objetivos de política climática alinhados com o potencial custo-eficaz
de redução de emissões para assegurar a manutenção do país numa trajetória de baixo carbono.

OBJETIVOS
O PNAC 2020 pretende:


Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e
emprego, contribuindo para o crescimento verde;



Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com
efeito de estufa (GEE) de forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de - 30% a -40%
em 2030 em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de
mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus;



Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming).
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8.

PLANO NACIONAL DA ÁGUA (PNA)

“O PNA e os Planos de Bacia Hidrográfica constituem elementos enquadradores, estratégicos e
programáticos do desenvolvimento do processo de planeamento de recursos hídricos para o início do
século XXI, têm ainda como grandes objetivos contribuir, como fator potenciador, para a reestruturação
do sistema normativo e institucional de recursos hídricos e, como fator instrumental, para a consecução
de uma política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos.”

O PNA deve integrar um diagnóstico, uma definição de objetivos, uma proposta de medidas e ações
e uma programação física, financeira e institucional, de acordo com o DL 45/94, de 22 de fevereiro.

OBJETIVOS
EIXO 1 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
1. Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos
hídricos, como forma de gerir a procura e garantir as melhores condições ambientais futuras.

EIXO 2 - GESTÃO INTEGRADA DO DOMÍNIO HÍDRICO
2. Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a integração da componente
recursos hídricos nas outras políticas sectoriais e assegurando a integridade hídrica das regiões
hidrográficas bem como a integração dos aspetos da quantidade - qualidade da água e dos recursos
hídricos subterrâneos e superficiais.

EIXO 3 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DA PROCURA
3. Promover a gestão sustentável da procura de água, baseada na gestão racional dos recursos e nas
disponibilidades existentes em cada bacia hidrográfica e tendo em conta a proteção a longo prazo
dos meios hídricos disponíveis e as perspetivas sócio económicas.

EIXO 4 - SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA
1. Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos
hídricos, como forma de gerir a procura e garantir as melhores condições ambientais futuras.

EIXO 5 - RACIONALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E EFICÁCIA DO QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL
4. Promover a racionalização, a otimização e eficácia do quadro institucional bem como o
cumprimento dos acordos internacionais subscritas por Portugal, nomeadamente a Convenção de
Albufeira, da legislação comunitária e a adequação do quadro normativo nacional às novas
perspetivas e exigências da gestão e planeamento em matéria de recursos hídricos.
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EIXO 6 - INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS
5. Promover a informação e a participação das populações e das suas instituições representativas
nos processos de planeamento e gestão dos recursos hídricos.

EIXO 7 - CONHECIMENTO, ESTUDO E INVESTIGAÇÃO APLICADA DOS RECURSOS HÍDRICOS
6. Promover o aumento do conhecimento, estudo e investigação aplicada dos sistemas hídricos.

PROGRAMAS DE AÇÃO
EIXO 1
P1 – Proteção, Recuperação e Promoção da Qualidade dos Recursos Hídricos
P2 – Redução e Controlo da Poluição Tópica
P3 – Conservação Ambiental e da Integridade Biológica
EIXO 2
P4 – Valorização do Domínio Hídrico
P5 – Ordenamento e Gestão do Domínio Hídrico
EIXO 3
P6 – Garantia do Abastecimento de Água às Populações e Atividades Económicas
P7 – Conservação dos Recursos Hídricos
EIXO 4
P8 – Promoção e Consolidação do Mercado da Água
P9 – Aplicação do Regime Económico e Financeiro do domínio público hídrico
EIXO 5
P10 – Implementação da Convenção de Albufeira
P11 – Adequações do Quadro Legal e do Quadro Institucional
EIXO 6
P12 – Divulgação e Sensibilização
P13 – Promoção da Participação dos Utilizadores
EIXO 7
P14 – Sistemas de Monitorização e de Informação
P15 – Estudos e Investigação
P16 – Avaliação do PNA e dos PBH
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8.

PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO DOURO (PBH-DOURO)

O PBH DO RIO DOURO é constituído por uma faixa organizada por um conjunto de pequenas bacias
hidrográficas da faixa costeira compreendida sensivelmente entre a Foz do Douro e a cidade de
Espinho, que inclui as bacias hidrográficas do Rio Mangas e das ribeiras de costa dos concelhos de
Ovar, St.ª Maria da Feira, Espinho e Vila Nova de Gaia.

Esta região é limitada a Noroeste pela faixa litoral que se desenvolve a Sul do Rio Leça, onde se
insere o Rio Onda, e pelas bacias hidrográficas dos rios Leça, Ave e Cavado, a Norte e a Este pela
parte Espanhola da bacia do Douro, a Sul pelas bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Tejo
e a Oeste pelo Oceano Atlântico. Engloba uma área total de 18.854,5 km 2, dos quais 211,4 km2
correspondem à faixa litoral e 18.643,1 km2 à parte portuguesa da bacia hidrográfica do rio Douro.

O Plano é constituído por 17 bacias hidrográficas principais, correspondentes aos efluentes mais
importantes do Rio Douro, por um conjunto de zonas hidrográficas constituídas por linhas de água
de menor dimensão, que drenam diretamente para o Rio Douro nas regiões situadas entre aquelas
bacias principais, e pela parte portuguesa da bacia do Rio Águeda.

A bacia hidrográfica do Rio Douro e a faixa litoral a sul da sua foz até à bacia do Rio Vouga, abrangem
um território que inclui e interceta as áreas de jurisdição de 69 Concelhos, a que correspondem 1463
freguesias, e duas comissões de Coordenação Regional, dos quais 56 integram a CCDR - Norte e 13 na
CCDR - Centro.

Este plano tem como objetivos a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos
nacionais, assegurando a sua harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial, através da
economia do seu emprego e da racionalização dos seus usos”, tal como está disposto no DL 45/94,
de 22 de fevereiro
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Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Douro

Fonte: PBH – Douro

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
GESTÃO DA PROCURA
Assegurar uma gestão racional da procura de água, em função dos recursos disponíveis e das
perspetivas socioeconómicas;


Assegurar a gestão sustentável e integrada das origens subterrâneas e superficiais;



Assegurar a quantidade de água necessária na origem, visando o adequado nível de
atendimento no abastecimento às populações e o desenvolvimento das atividades
económicas;

Promover a conservação dos recursos hídricos, nomeadamente através da redução das perdas nos
sistemas ou da reutilização da água.
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PROTEÇÃO DAS ÁGUAS E CONTROLO DE POLUIÇÃO
Garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos:


Garantir a qualidade da água nas origens para os diferentes usos, designadamente para
consumo humano;



Assegurar o nível de atendimento nos sistemas de drenagem e tratamento dos afluentes,
nomeadamente os domésticos com soluções técnica e ambientalmente adequadas,
concebidas de acordo com a dimensão dos aglomerados e com as infraestruturas já
existentes e com as características do meio recetor;

Promover a recuperação e controlo da qualidade dos meios hídricos superficiais e subterrâneos, no
cumprimento da legislação nacional e comunitária, nomeadamente através do tratamento e da
redução das cargas poluentes e da poluição difusa.

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Assegurar a proteção dos meios dos aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a proteção e
recuperação de habitats e condições de suporte das espécies nas linhas de água e nos sistemas
lagunares


Promover a salvaguarda da qualidade ecológica dos sistemas hídricos e dos ecossistemas,
assegurando o bom estado físico e químico e a qualidade biológica, nomeadamente através
da integração da componente biótica nos critérios de gestão da qualidade da água;



Promover a definição de caudais ambientais e evitar a excessiva artificialização do regime
hidrológico visando garantir a manutenção dos sistemas aquáticos, fluviais, lagunares e
costeiros;

Promover a preservação e/ou recuperação de troços de especial interesse ambiental e paisagístico,
das espécies e habitats protegidos pela legislação nacional e comunitária.

PROTEÇÃO E MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS DE CHEIAS, SECAS E POLUIÇÃO ACIDENTAL
Promover a minimização dos efeitos económicas e sociais das secas e das cheias, no caso de elas
ocorrerem, e dos riscos de acidentes de poluição:


Promover a adequação das medidas de gestão em função das disponibilidades de água,
impondo restrições ao fornecimento, em situações de seca e promovendo a racionalização
dos consumos através de planos de contingência;



Promover o ordenamento das áreas ribeirinhas sujeitas a inundações e o estabelecimento
de cartas de risco de inundação e promover a definição de critérios de gestão, a
regularização fluvial e a conservação da rede hidrográfica, visando a minimização dos
prejuízos;
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Promover o estabelecimento de soluções de contingência em situação de poluição
acidental, visando a minimização dos efeitos.

VALORIZAÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Potenciar a valorização social e económica da utilização dos recursos:


Promover a designação das massas de água em função dos respetivos usos, nomeadamente
as correspondentes às principais origens de água para produção de água potável existentes
ou planeadas;



Promover a identificação os locais para o uso balnear ou prática de atividades de recreio,
para a pesca ou navegação, para extração de inertes e outras atividades, desde que não
provoquem a degradação das condições ambientais.

ARTICULAÇÃO DO DOMÍNIO HÍDRICO COM O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Preservar as áreas do Domínio Hídrico:


Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, às atividades nas
albufeiras e nos troços em que o uso não seja compatível com os objetivos de proteção e
valorização ambiental dos recursos;

Promover a definição de diretrizes de ordenamento, visando a proteção do domínio hídrico, a
reabilitação e renaturalização dos leitos e margens e de uma


Forma mais geral, das galerias riparias, dos troços mais degradados;

Assegurar a elaboração dos Planos de Ordenamento das Albufeiras existentes


E previstas e a adequação dos POA e dos POOC em cumprimento da legislação vigente.

QUADRO INSTITUCIONAL E NORMATIVO
Racionalizar e otimizar o quadro normativo e institucional vigente;


Promover a melhoria da coordenação intersectorial e institucional, nomeadamente nos
empreendimentos de fins múltiplos;



Assegurar a simplificação e racionalização dos processos de gestão da água;



Promover a gestão integrada do estuário, visando a sua valorização social, económica e
ambiental;
Assegurar a implementação da Diretiva-Quadro.
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REGIME ECONÓMICO-FINANCEIRO
Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e a utilização racional dos recursos
e do meio hídrico


Promover a aplicação dos princípios utilizador-pagador e poluidor-pagador;
Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de abastecimento e
drenagem.

CONHECIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos


Promover a monitorização do estado quantitativo e qualitativo das massas de água
superficiais e das subterrâneas



Promover a obtenção contínua de informação sistemática atualizada relativa a identificação
do meio recetor e promover a estruturação e calibração do modelo geral de qualidade de
água, integrando a poluição pontual e difusa assim como toda a rede hidrográfica principal,
os aquíferos e as albufeira



Promover o estudo e investigação aplicada, visando o planeamento e a gestão sustentável
dos recursos hídricos



Promover a participação das populações através da informação e sensibilização para a
necessidade de proteger os recursos e o meio hídrico.
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9.

PROGRAMA NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA (PNUEA)
DE ACORDO COM A RCM N.º 113/2005, DE 30 DE JUNHO

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - Bases e Linhas Orientadoras (PNUEA) tem como
principal objetivo a promoção do uso eficiente da água em Portugal, especialmente nos setores
urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para
melhorar as condições ambientais nos meios hídricos.

OBJETIVO
Promover o uso eficiente da água em Portugal, nos setores urbano, agrícola e industrial,
contribuindo para minimizar os riscos de stress hídrico, quer em situação hídrica normal quer durante
períodos de seca.

ÁREAS PROGRAMÁTICAS


AP1. Sensibilização, informação e educação;



AP2. Documentação, formação e apoio técnico;



AP3. Regulamentação técnica, rotulagem e normalização;



AP4. Incentivos económicos, financeiros e fiscais.

AÇÕES POR ÁREA PROGRAMÁTICA
ÁREA PROGRAMÁTICA DE SENSIBILIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
AP1.1. Ação de sensibilização e informação, promovida pelos órgãos da tutela do ambiente, dirigida a
entidades gestoras públicas e privadas de sistemas de abastecimento de água potável;
AP1.2. Ação de sensibilização e informação, promovida pelos órgãos da tutela do ambiente, dirigida a
consumidores domésticos, coletivos e comerciais;
AP1.3. Ação de sensibilização e informação, promovida pelos órgãos da tutela do ambiente, dirigida a
promotores imobiliários, arquitetos, engenheiros e instaladores;
AP1.4. Ação de educação, promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e da educação, dirigida a
docentes e discentes do ensino primário e secundário, focalizada nos aspetos de adequação da
utilização;
AP1.5. Ação de sensibilização e informação, promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e
agricultura, em articulação com as associações de regantes, dirigida às entidades gestoras de
abastecimento de água para rega;
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AP1.6. Ação de sensibilização e informação, promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e
agricultura, em articulação com as associações de regantes, dirigida aos agricultores;
AP1.7. Ação de sensibilização e informação, promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e
indústria em articulação com associações industriais e centros tecnológicos, dirigida a industriais.

ÁREA PROGRAMÁTICA DE DOCUMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO
AP2.1. Ação de elaboração de documentação e realização de ações de formação, promovida pelos
órgãos da tutela do ambiente, dirigida essencialmente a entidades gestoras públicas e privadas de
abastecimento de água potável, incluindo manuais técnicos;
AP2.2. Ação de apoio técnico e de divulgação de informação útil, promovida pelos órgãos da tutela
do ambiente, dirigida a consumidores domésticos, coletivos e comerciais, por exemplo, disponível
através de linha telefónica, da Internet e de outros meios;
AP2.3. Ação de elaboração de documentação e realização de ações de formação, promovida pelos
órgãos da tutela do ambiente, dirigida a consumidores domésticos, coletivos e comerciais,
nomeadamente através das juntas de freguesia;
AP2.4. Ação de apoio técnico e de divulgação de informação útil, promovida pelos órgãos da tutela
do ambiente, dirigida a promotores imobiliários, arquitetos, engenheiros e instaladores, disponível
através de linha telefónica, da Internet e de outros meios;
AP2.5. Ação de elaboração de documentação e realização de ações de formação, promovida pelos
órgãos das tutelas do ambiente e agricultura em articulação com as associações de regantes, dirigida
a entidades gestoras de abastecimento de água para rega;
AP2.6. Ação de elaboração de documentação e realização de ações de formação, promovida pelos
órgãos das tutelas do ambiente e agricultura em articulação com as associações de regantes, dirigida
essencialmente aos agricultores;
AP2.7. Ação de elaboração de documentação e realização de ações de formação, promovida pelos
órgãos das tutelas do ambiente e indústria em articulação com associações industriais e centros
tecnológicos, dirigidas essencialmente a industriais.

ÁREA PROGRAMÁTICA DE REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA, ROTULAGEM E NORMALIZAÇÃO
AP3.1. Ação de elaboração ou atualização de legislação aplicável a dispositivos e equipamentos, em
termos de regulamentação e rotulagem, promovida pelos órgãos da tutela do ambiente, dirigida a
entidades gestoras de abastecimento de água potável, consumidores, profissionais de áreas afins,
fabricantes, distribuidores e comerciantes;
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AP3.2. Ação de elaboração e atualização de normas portuguesas aplicáveis a dispositivos e
equipamentos, promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e normalização, dirigida a
profissionais de áreas afins e fabricantes;
AP3.3. Ação de elaboração e atualização de legislação sobre o uso da água na agricultura, promovida
pelos órgãos das tutelas do ambiente e da agricultura, dirigida a entidades gestoras de
abastecimento de água para rega, agricultores e profissionais;
AP3.4. Ação de elaboração e atualização de legislação sobre o uso da água na indústria, promovida
pelos órgãos das tutelas do ambiente e da indústria, dirigida a industriais.

ÁREA PROGRAMÁTICA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS, FINANCEIROS E FISCAIS
AP4.1. Ação de incentivos económicos e financeiros, promovida pelos órgãos das tutelas do
ambiente e economia, dirigida a entidades gestoras de abastecimento de água potável;
AP4.2. Ação de incentivos económicos e financeiros para inovação e desenvolvimento de
dispositivos eficientes, criação de linha de produtos económicos e certificação de produtos,
promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e economia dirigida a fabricantes de dispositivos;
AP4.3. Ação de incentivos económicos e financeiros, promovida pelos órgãos das tutelas do
ambiente, agricultura e economia, dirigida a entidades gestoras de abastecimento de água para rega
e a agricultores;
AP4.4. Ação de incentivos económicos e financeiros, promovida pelos órgãos das tutelas do
ambiente, indústria e economia, dirigida a industriais;
AP4.5. Ação de incentivos fiscais, promovida pelos órgãos das tutelas do ambiente e finanças,
dirigida a consumidores domésticos, coletivos e comerciais.
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10.

PLANO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS 2020 (PENSAAR)

A proposta do PENSAAR 2020 – Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais – foi elaborada por uma comissão criada pelo despacho n.º
9304/2013, de 2 de julho, tendo por base os seguintes pressupostos:


Apoiar a nova estratégia para o setor nos pilares em que assentaram os anteriores planos
estratégicos para o setor, designadamente o PEAASAR I (Plano Estratégico de Abastecimento
de Água e de Saneamento de Águas Residuais 2000-2006) e o PEAASAR II para o período 20072013;



Identificar e clarificar de forma consistente os problemas que afetam o setor;



Definir a estratégia com base em objetivos de sustentabilidade em todas as suas vertentes –
técnica, ambiental, económica, financeira e social – de modo a criar um contexto de aceitação
global a médio (2014-20) e a longo prazo (para além de 2020);



Agregar essa estratégia de sustentabilidade a médio e longo prazo a uma parceria ganhadora
em que todos os atores setoriais possam associar-se e obter ganhos partilhados, permitindo
um salto qualitativo do setor, à semelhança do passado, quando foi possível reunir esse
consenso e compromisso alargados;



Criar uma estratégia dinâmica cuja implementação possa ser assegurada através de um Grupo
de Apoio à Gestão (GAG), que garanta o apoio à boa governança do setor de uma forma
contínua, formulada no Plano de Gestão proposto, incluindo a monitorização e atualização
anual do PENSAAR 2020 a partir de uma plataforma de informação setorial a nível nacional que
integre os dados das entidades responsáveis pelo planeamento e regulação do setor,
partilhada por todos os parceiros setoriais e acessível aos utilizadores e cidadãos;



Contribuir para um setor de excelência com desempenho elevado num contexto que exige
também solidariedade e equidade, permitindo conciliar forças potencialmente divergentes
intrínsecas a um setor que produz um bem económico e social.

O PENSAAR estabelece como visão oferecer um setor ao serviço da população e da economia do
País que presta serviços de qualidade e sustentáveis em termos ambientais, económico-financeiros e
sociais.
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OBJETIVOS
Os objetivos estratégicos são os seguintes:

OE1_ Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água
OE2_ melhoria da qualidade dos serviços prestados
OE3_ otimização e a gestão eficiente dos recursos
OE4_ Sustentabilidade económico- financeira e social
OE5_ Condições básicas e transversais

Para cada um dos 5 Eixos foram definidos 19 objetivos operacionais:
OP1.1_ Cumprimento do normativo Objetivo Operacional
OP1.1_ Redução da poluição urbana nas massas de água
OP1.3_ Aumento da acessibilidade física ao serviço de SAR

OP2.1_ Melhoria na qualidade do serviço de AA
OP2.2_ Melhoria na qualidade do serviço de SAR

OP3.1_ Otimização da utilização da capacidade instalada e aumento da adesão ao serviço
OP3.2_ Redução das perdas de água
OP3.3_ Controlo de afluências indevidas
OP3.4_ Gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação
OP3.5_ Valorização de recursos e subprodutos
OP3.6_ Alocação e uso eficiente dos recursos hídricos

OP4.1_ Recuperação sustentável dos gastos
OP4.2_ Otimização e/ou redução dos gastos operacionais
OP4.3_ Redução da água não faturada

OP5.1_ Aumento da disponibilidade de informação
OP5.2_ Inovação
OP5.3_ Melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços
OP5.4_ Alterações climáticas, catástrofes naturais, riscos – redução, adaptação
OP5.5_ Externalidade: emprego, competitividade, internacionalização
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11.

PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL (PRN 2000)

O atual PRN (Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de julho,
pela Declaração de retificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de agosto) define uma
rede nacional, que desempenha funções de interesse nacional e internacional.
A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional
complementar.

OBJETIVOS


Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, potenciando o correto 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.



Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas fronteiriças, promover
o fecho de malhas viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns concelhos, o que
contribuirá para a correção das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento
socioeconómico do País.



Reclassificação de algumas das estradas não incluídas no anterior plano rodoviário nacional
como estradas nacionais e instituir uma nova categoria viária, a das estradas regionais.



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.

REDE RODOVIÁRIA NACIONAL
REDE NACIONAL FUNDAMENTAL
Integra os Itinerários Principais (IP), que são as vias de comunicação de maior interesse nacional,
servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional e asseguram a ligação entre os centros
urbanos com influência supradistrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras.
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REDE NACIONAL COMPLEMENTAR
Integra os Itinerários Complementares (IC) e as Estradas Nacionais (EN), que asseguram a ligação
entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra concelhia,
mas infradistrital.

REDE NACIONAL DE AUTOESTRADAS
Integra os elementos da rede rodoviária nacional especificamente projetados e construídos para o
tráfego motorizado, que não servem as propriedades limítrofes e que estejam sinalizados como
autoestrada.
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12.

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO NORTE (PROT-N)

O PROT-NORTE é o instrumento de gestão territorial que estabelece a definição para o uso, ocupação
e transformação do solo, a integração das políticas sectoriais no ordenamento do território e na
coordenação das intervenções e as orientações para a elaboração dos PMOT.

A elaboração do PROT-Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006,
de 23 de fevereiro, (Diário da Republica, I Série – B n.º 59, de 23 de março), no quadro da Lei de Bases
da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU) e do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

O PROT – Norte abrange os 86 municípios da NUTS II – Norte, prevendo a consideração, como ponto
de partida, de três espaços sub-regionais com vista à constituição de unidades territoriais de
planeamento, com critérios de ordenamento e de gestão específicos:


Minho-Lima (NUTS III de Minho-Lima);



Trás-os-Montes e Alto Douro (NUTS III de Alto Trás-os-Montes e Douro);



Arco Metropolitano (NUTS III de Grande Porto, Cávado, Ave, Tâmega e Entre Douro e
Vouga).

Figura 2 - NUTSIII da Região Norte

Fonte: PROT - Norte
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OBJETIVOS
Tirando partido de estudos, diagnósticos e prospetivas anteriores e partindo do NORTE 2015 como
documento estratégico regional para o desenvolvimento da Região, o PROT – Norte tem como
objetivos fundamentais:
● Estabelecer uma visão para a Região, traduzida num conjunto de opções estratégicas de base
territorial;
● Espacializar tal visão, definindo o modelo de organização do território regional;
● Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial proposto e
operacionalizar os meios que permitam a sua progressiva concretização no terreno, pela criação
de programas de ação contratualizados entre os diferentes setores e atores intervenientes.

Devendo desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de
ordenamento do território e dos planos sectoriais, servir de quadro de referência e definir
orientações para as decisões da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de
gestão territorial, em particular dos PDM, é ambição do PROT – Norte vir a constituir um contributo
efetivo no domínio do ordenamento do território para um desenvolvimento harmonioso e
sustentado da Região do Norte.

a) Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região Norte,
contemplando, designadamente:


A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional, no respeito pelos princípios gerais da coesão, da equidade, da competitividade, da
sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística
do território;



O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização da
posição estratégica da região para a articulação do território nacional e deste com o espaço
europeu;



A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;



O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao património
natural, cultural e paisagístico;



A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes empreendimentos
hidro-agrícolas;



O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;



O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das subregiões do interior;
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b) Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a necessidade de:


Valorizar a natureza multipolar da rede urbana para o desenvolvimento de um sistema
urbano verdadeiramente policêntrico, reforçando a integração entre sistemas urbanos subregionais;



Densificar as interações intrarregionais, nomeadamente estruturando as redes regionais de
equipamentos e serviços, e melhorando as redes estruturantes de transportes internas à
região;



Reforçar o potencial de desenvolvimento dos grandes corredores de transporte nacionais e
transeuropeus que atravessam a região, modernizando infraestruturas, estimulando
complementaridades entre centros urbanos e melhorando as articulações com as redes
intrarregionais;



Reforçar a rede regional de instituições de ensino superior, de I & D e centros tecnológicos,
em articulação com os espaços de localização de atividades intensivas em conhecimento e
conteúdo tecnológico;



Desenvolver uma rede de áreas empresariais para o ordenamento e aumento da
competitividade do modelo de industrialização difusa da faixa litoral;



Identificar a estrutura de proteção e valorização ambiental, integrando as áreas classificadas
(incluindo os imperativos decorrentes da Rede Natura 2000) e outras áreas ou corredores
ecológicos relevantes do ponto de vista dos recursos, valores e riscos naturais e da
estruturação do território;



Proteger e valorizar o património arquitetónico e arqueológico, condicionando o uso dos
espaços inventariados e das suas envolventes;



Desenvolver novas formas de relação urbano - rural, com base na diversificação de funções
dos espaços rurais e na organização de uma rede de centros de excelência em espaço rural;



Articular a estratégia de desenvolvimento territorial com as opções definidas para a região
do Norte e para a região de Lisboa e Vale do Tejo, em particular tendo em conta a
localização do novo aeroporto;



Lisboa e a futura acessibilidade ferroviária em alta velocidade;

c) Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT e desenvolver
estratégias e propostas adequadas à sua diversidade, valorizando especificidades e reforçando
complementaridades como meio de afirmação da competitividade e coesão regionais;

d) Definir orientações e propor medidas para o uso, ocupação e transformação do solo adequadas às
especificidades dos modelos e padrões de povoamento, às características das estruturas urbanas e
às exigências dos novos fatores de localização de atividades, em particular para contrariar os
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fenómenos de urbanização e edificação difusa para fins habitacionais ou instalação de atividades não
rurais;

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

f) Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial proposto, bem
como os que concorram para o desenvolvimento dos setores a valorizar, e definir orientações para a
racionalização e coerência dos investimentos públicos;

g) Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do território,
harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, e servir de quadro de
referência e definir orientações para as decisões da Administração e para a elaboração de outros
instrumentos de gestão territorial;

h) Definir mecanismos de monitorização e avaliação da execução das disposições do PROT- Norte.
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13.

PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA 2000

A Rede Natura 2000 é, por definição, uma rede ecológica para o espaço Comunitário resultante da
aplicação das Diretivas nº 79/409/CEE (Diretiva Aves) e nº 92/43/CEE (Diretiva Habitats), cujo objetivo
é “contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e
da flora selvagens no território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável”
“A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de
determinados habitats e espécies, nas quais as atividades humanas deverão ser compatíveis com a
preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e
social.” (www.icn.pt)

As Diretivas Comunitárias foram transpostas para a legislação nacional através do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, com as respetivas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24
de fevereiro.
Segundo o artigo 8º do DL 140/99, a classificação nacional dos Sítios e Zonas de Proteção Especial
implica que:


“Os instrumentos de planeamento territorial ou outros de natureza especial, quando existam,
deverão conter as medidas necessárias para garantir a conservação dos habitats e das
populações de espécies para os quais os referidos Sítios e áreas foram designados. No caso de
as não conterem deverão integrá-las na 1ª revisão a que sejam sujeitos;



Seja publicado um plano sectorial relativo à execução da Rede Natura 2000 que estabeleça as
orientações para a gestão territorial dos Sítios e ZPE’s e a conservação das espécies da fauna e
flora e habitats”.

OBJETIVOS


Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios;



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 no Sítios e ZPE;



Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas 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;
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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.

Na Região do Douro identificam-se os Sítios da Rede Natura, as ZPE`s e os Biótipos Corine, nas
seguintes figuras, x, y, z, respetivamente.

Figura 3 - Sítios da Rede Natura 2000

Fonte: PROF - Douro
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Figura 4 - Zonas de Proteção Especial

Fonte: PROF – Douro

Figura 5 - Biótipos Corine

Fonte: PROF – Douro
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14.

ESTRATÉGIA NACIONAL – EFLUENTES AGROPECUÁRIOS E AGRO-INDUSTRIAS
(ENEAPAI)

A ENEAPAI foi definida tendo em conta a importância económica e social dos setores de produção
pecuária e dos setores agroindustriais das várias regiões. Pretende definir a estratégia para a
implementação de um novo modelo institucional, de gestão e técnico, que seja uma alternativa
sustentável para a valorização e o tratamento de efluentes produzidos por estes setores. É
diagnosticada a situação das diferentes regiões pelos seguintes setores de atividade: Bovinicultura;
Suinicultura; Avicultura; Matadouros; Lagares; Indústria de Lacticínios; Adegas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


Cumprimento do Normativo Legal;



Abordagem Territorial e sectorial Integrada;



Modelos de Gestão Eficientes e Sustentáveis;



Aplicar o Princípio do utilizador-pagador e Garantir um Quadro Tarifário Suportável pelos
Setores Económicos;



Utilizar Adequadamente os Instrumentos de Cofinanciamento;



Potenciar Soluções Coletivas e a Utilização das Infraestruturas já Existentes.

PRINCIPAIS MEDIDAS
1. Criar Estrutura de Coordenação e Acompanhamento;
2. Elaborar Planos Regionais de Gestão Integrada;
3. Definir Modelos Financeiros de Suporte;
4. Implementar Modelos de Gestão e Desenvolver Sistemas de Informação;
5. Rever e Adequar o Normativo Legal;
6. Elaborar Manuais de Boas Práticas;
7. Definir Quadro de Investigação e Desenvolvimento.
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15.

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA AS FLORESTAS (ENF)

A estratégia incide sobre os espaços florestais, onde se incluem as áreas de matos e pastagens, de
forma a maximizar o seu valor de forma global. Esta valorização deverá considerar os valores de uso
direto (comercial) dos produtos tradicionais da floresta, como a madeira, a cortiça e a resina, mas
também outros produtos (não lenhosos) como o mel, os frutos, os cogumelos e as plantas
aromáticas e ainda o pastoreio, a caça, a pesca e o recreio. Deverá, ainda, considerar os valores de
uso indireto como a proteção do solo e dos recursos hídricos, sequestro de carbono, proteção da
paisagem e da biodiversidade.

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, publicada no Diário da República n.º 24/2015,
Série I de 2015-02-04, foi aprovada a atualização da ENF.
A atualização da ENF assume como nova visão a sustentabilidade da gestão florestal, no respeito
pelos critérios estabelecidos a nível internacional, assumidos por Portugal no âmbito do processo
Pan-Europeu para a gestão sustentável das florestas continentais, da Conferência Ministerial para a
Proteção das Florestas na Europa (FOREST EUROPE) e do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas
(FNUF).
Tem subjacente os novos desenvolvimentos internacionais e europeus, sobretudo a nova Estratégia
Florestal da União Europeia, a Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade 2020, e a
Estratégia Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para a próxima década
(Europa 2020).

LINHAS DE AÇÃO E OBJETIVOS
A – MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS DE INCÊNDIOS E AGENTES BIÓTICOS
A1. Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais
A2. Redução da incidência dos incêndios
A3. Garantir o cumprimento do PNDFCI
A4. Aumentar o conhecimento sobre a presença de agentes bióticos nocivos
A5. Reduzir os danos nos ecossistemas florestais e consequentes perdas económicas
A6. Reduzir o potencial de introdução e instalação de novos agentes bióticos nocivos
A7. Aumentar o conhecimento científico sobre os agentes bióticos nocivos
A8. Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados
B – ESPECIALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
B1. Planear a abordagem regional
B2. Conservar o solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação
B3. Garantir a proteção de áreas florestais prioritárias para a conservação da biodiversidade
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B4. Promover a proteção das áreas costeiras
B5. Conservar o regime hídrico
B6. Adequar as espécies às características da estação
B7. Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas
B8. Promover a resiliência da floresta
C – MELHORIA DA PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DA GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
C1. Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos
C2. Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais e agroflorestais
D – REDUÇÃO DOS RISCOS DE MERCADO E AUMENTO DO VALOR DOS PRODUTOS
D1. Responder às exigências de mercado no sentido de fornecimento de produtos
certificados
D2. Reforçar a orientação para o mercado
D3. Reforçar a integração horizontal e vertical das fileiras
D4. Modernizar e capacitar as empresas florestais
E – MELHORIA GERAL DA EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE DO SETOR
E1. Recolher e processar informação do setor de forma sistemática
E2. Promover o Inventário da propriedade florestal
E3. Aumentar a representatividade e sustentabilidade das organizações do setor
E4. Dinamizar novas formas de organização e gestão dos espaços florestais
E5. Desenvolver a inovação e a investigação florestal, nomeadamente através da criação de
Centros de Competência para cada uma das principais fileiras florestais
E6. Qualificar os agentes do setor
E7. Fomentar a cooperação internacional
F – RACIONALIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
F1. Garantir a existência de mecanismos de coordenação no plano político e nas instâncias
técnicas
F2. Melhorar o desempenho dos instrumentos de política florestal
F3. Racionalizar e simplificar o quadro legislativo
F4. Conferir enquadramento fiscal favorável ao investimento e gestão florestal
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16.

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL (PROF – DOURO)
APROVADO PELO DR Nº 4/2007, 22 DE JANEIRO

O PROF - DOURO, vincula os instrumentos de política sectorial que incidem sobre os espaços florestais
e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento
florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento
sustentado destes espaços.

OBJETIVOS
Obedece aos seguintes princípios orientadores:
a) Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais;
b) 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;
c)

Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal
da região;

d) Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas
diversas utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável;
e) Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com
planos e programas de relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da
paisagem rural, à luta contra a desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à
estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade;
f)

Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo
com as suas potencialidades e restrições;

g) Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural.

No sentido de promover os princípios que o norteiam, determina os seguintes objetivos gerais:


Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas
potencialidades;



Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas;



Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R01 – Sistema de Planeamento
42

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

FUNÇÕES DA SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA
Prioridade 1 – Proteção
Proteção da extensa mancha florestal, risco de erosão elevado, pelos declives, tipo de ocupação
florestal e intensidade de precipitação.

Prioridade 2 – Produção
Mancha Florestal extensa, com produção de Pinheiro

Prioridade 3 – Conservação
No Concelho de Tarouca, com importância para a conservação destaca-se o Rio Varosa, e a paisagem
natural a ele associada.

Figura 6 - Prioridades do PROF - Douro

FONTE: PROF - DOURO

A função de recreio e paisagem, bem como a silvopastorícia e a pesca, não assumem um grau de
importância no Concelho em termos de função.
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17.

PROGRAMA “ALDEIAS VINHATEIRAS”

O Programa “Aldeias Vinhateiras” teve a sua origem no ano de 2001 através da Ação Integrada de
Base Territorial – Douro e avançou com o patrocínio do Programa – Operação Norte.
As aldeias selecionadas no âmbito do projeto de recuperação urbana e paisagística foram, Favaios,
Provesende, Barcos, Trevões, Ucanha e Salzedas, pertencentes aos concelhos de Alijó, Sabrosa, São
João da Pesqueira, Tabuaço e Tarouca.
A realidade que une as seis aldeias está relacionada com a vinha e com o facto de estarem em plena
área desta cultura e com uma história comum a ela associada.

OBJETIVO CENTRAL


Revitalização socioeconómica e da afirmação do Douro como destino turístico de
excelência.

OBJETIVOS


Criar uma dinâmica de regeneração e valorização das Aldeias do Douro Vinhateiro;



Revitalização socioeconómica – centrada na valorização dos recursos endógenos;



Fixação da população;



Reabilitação e revitalização do espaço público e patrimonial dos aglomerados;



Fomento da cultura popular – recuperação das artes tradicionais, gastronomia tradicional,
festas e romarias;



Instalação e/ou modificação das infraestruturas.

As intervenções traduziram-se num indispensável contributo para o aumento da qualidade de vida da
população local ao tornarem as respetivas aldeias mais atrativas também para quem as visita. Por
outro lado, o contributo manifestou-se também na valorização e requalificação do património
arquitetónico e beleza paisagística que caracterizam estes locais, ao reabilitar os edifícios e o espaço
público.

Para assegurar os benefícios que o Programa “Aldeias Vinhateiras” originou e a sua continuidade,
terá que se promover a gestão da imagem da marca do Programa e reforçar a articulação com a
envolvente. Neste sentido, a construção de uma “rede” – animação, restauração, alojamento – que
assegure a manutenção do que até então foi realizado será fundamental.
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SUMÁRIO
O presente relatório desenvolve a análise do relacionamento existente entre o Concelho e a Região
envolvente. Avalia a dinâmica demográfica, bem como as atividades dominantes que se identificam
na Região do Douro / Comunidade Intermunicipal do Douro.
Finalmente, identifica, ainda, o conjunto de potencialidades que o Concelho oferece no seio da
Região envolvente e que se poderão constituir enquanto mais-valias de cariz geoestratégico.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R02 – Enquadramento Regional
1

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO

4

2.

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

5

2.1.

A REGIÃO DO DOURO / COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

5

2.2.

ENQUADRAMENTO VIÁRIO

8

2.3.

ENQUADRAMENTO NATURAL

9

3.

DINÂMICAS E TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS

12

3.1.

ANÁLISE DEMOGRÁFICA

12

3.2.

ATIVIDADES DOMINANTES

13

DINÂMICAS INSTITUCIONAIS

17

4.
4.1.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

17

4.2.

PLANO OPERACIONAL DO NORTE

18

5.

SÍNTESE

20

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R02 – Enquadramento Regional
2

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 - Localização geográfica e administrativa da NUT II, NUT III e Concelho de Tarouca e respetivas
freguesias ...................................................................................................................................................................... 6
Figura 2 - O Sistema Urbano Regional e as suas interações ........................................................................................ 7
Figura 3 - Enquadramento viário da CIM Douro ........................................................................................................... 8
Figura 4 - Enquadramento viário de Tarouca ............................................................................................................... 9
Figura 5 - Contraste Urbano Rural em Portugal Continental ..................................................................................... 11
Figura 6 - Taxa de Atividade em 1991, 2001, 2011 ........................................................................................................ 15
Figura 7 - Taxa de Desemprego em 1991, 2001, 2011 ................................................................................................... 15
Figura 8 - Comunidade Intermunicipal do Douro - Concelhos .................................................................................... 17

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 - Dinâmica demográfica da Região NUT III - Douro, entre 1991, 2001 e 2011................................................ 12
Tabela 2 - População residente empregada, segundo o setor de atividade económica, 2011 .................................. 13
Tabela 3 - Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego, em 1991, 2001, 2011 ................................................................ 14

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R02 – Enquadramento Regional
3

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

1.

INTRODUÇÃO

O presente capítulo pretende caracterizar e enquadrar o Concelho de Tarouca em termos gerais,
tendo em conta os vários níveis:


Enquadramento territorial
Breve caracterização do território, posicionamento do Concelho face às infraestruturas de
transporte e de comunicações, condições naturais.



Dinâmicas e tendências demográficas
Analise das dinâmicas da população e atividades dominantes no Concelho.



Dinâmicas institucionais
Estudo das iniciativas e projetos nos quais o Concelho está envolvido.
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2.

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

2.1.

A REGIÃO DO DOURO / COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

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

O Concelho de Tarouca localiza-se na Região NUT II – Norte, NUT III – Região do Douro / CIM Douro e
pertence ao Distrito de Viseu. Tarouca tem como concelhos limítrofes, a Poente e a Norte o Concelho
de Lamego, a Nordeste o de Armamar, a Nascente o de Moimenta da Beira, a Sudeste o de Vila Nova
de Paiva e a Sul o 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/A4, IP5/A25 o que faz com que a sua localização seja um fator
importante a considerar numa estratégia de desenvolvimento municipal.
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Figura 1 - Localização geográfica e administrativa da NUT II, NUT III e Concelho de Tarouca e respetivas
freguesias

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

Fonte – O Sistema Urbano Regional – Estudos de caso CCDRN

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


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



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



O setor dos equipamentos de apoio à população – neste âmbito, a articulação em rede é
crucial para o estabelecimento de uma política cuidada e de um grau de serviço de
qualidade. A não multiplicação de equipamentos que já existam num raio de influência
próximo; a gestão conjunta de acontecimentos que proporcionem atividades quase
contínuas em diferentes pontos da rede, são tarefas indispensáveis para assegurar padrões
de qualidade de vida desejáveis.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R02 – Enquadramento Regional
7

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Para além do contexto regional as relações da Região Norte com o país vizinho é um fator de relevo.
A existência de projetos comuns pode ser considerada como uma mais-valia para as regiões da raia.
Estas devem ser um parceiro no desenvolvimento dessas relações, tendo em conta o Douro
Internacional; as ligações viárias a Espanha (IP4, IP2 via IP5). O Concelho deve ser um elemento ativo
nessas relações.

2.2.

ENQUADRAMENTO VIÁRIO

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

Figura 3 - Enquadramento viário da CIM Douro

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

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

Fonte: http://viajar.clix.pt

A EN226 (São Gião (Lamego) – Malta (Pinhel)), embora com alguns estrangulamentos que adivinham
a desadequação do seu perfil viário ao volume de tráfego, é a via estruturante do Concelho
internamente e com o exterior. Segundo dados das contagens de tráfego o volume de TMDa
(tráfego médio diário anual), chega a atingir valores próximos dos 10.000 veículos/dia entre Tarouca
e Lamego – cerca de 416 veículos por hora.

2.3.

ENQUADRAMENTO NATURAL

A paisagem natural da Região do Douro caracteriza-se pela notável diversidade dos seus recursos
culturais, naturais e paisagísticos, resultantes das zonas singulares e de grande valor que funcionam
como suporte às atividades tradicionais, à diferenciação da identidade cultural da gente que vive o
território e à própria organização territorial que o distingue. A Região do Douro é fortemente
marcada pela presença do Rio Douro, que constitui um dos principais elementos caracterizadores
deste território e que condicionou a paisagem e o desenvolvimento desta Região. Para melhor
descrever a Região recorreu-se à obra “Contributos para a identificação e caracterização da
paisagem em Portugal Continental” (Coleção Estudo 10, DGOTDU, 2004). “Todo o conjunto é
fortemente valorizado pela riqueza sensitiva, onde se salienta o cromatismo associado às áreas agrícolas
e à superfície de água do Douro”.

Este território oferece-nos um deslumbramento de cores que vão alternando ao longo das estações
do ano, ora tonalidades verdejantes, na primavera e verão, ora tons avermelhados e dourados, no
outono para, finalmente, no inverno vermos uma paisagem despida da sua diversidade cromática. As
culturas que predominam no Douro e contribuem para a alternância de tonalidades são, a videira, a
amendoeira, o oliveira, a laranjeira, bem como os pomares e as culturas hortícolas. A paisagem
duriense transparece uma imagem de riqueza, tratando-se de uma “excecional paisagem cultural”, o
que conduziu a que a unidade de paisagem “Douro Vinhateiro” fosse incluída na lista do Património
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Mundial da UNESCO. No que concerne ao suporte biofísico, a Região Douro é delimitada pelas serras
do Marão, a norte e a de Montemuro, a sul. O clima é continental acentuado, consequência de
estarmos na presença de um profundo vale, “a precipitação é escassa e pouco frequente e a amplitude
térmica forte, devido não só ao calor de verão como aos mínimos acentuados de inverno. (…) a
amplitude térmica anual ultrapassa 20º e a diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a
mínima média do mês mais frio chega a 36º. É nas encostas do vale do Douro viradas a sul que a
temperatura atinge valores mais elevados, enquanto os vales profundos dos afluentes da margem
esquerda, abrigados pela Serra da Estrela das abundantes chuvadas de SW, são particularmente secos”.
Não é possível pensar no Douro sem referir os solos xistosos, propícios à cultura da vinha, e a
modelação da encosta que é feita por socalcos suportados por muros de pedra. Todo o vale e troços
inferiores dos afluentes se incluem geologicamente no Maciço Antigo, correspondendo-lhe um
substrato geológico essencialmente constituído por rochas sedimentares xisto-grauváquicas.

Tarouca situa-se precisamente na zona de transição entre as Beiras e o Alto Douro, o que lhe confere
características diversas. Enquanto a parte sul do Concelho, a mais elevada, apresenta Invernos
rigorosos com bastante precipitação (muitas das vezes sob a forma de neve), e com Verãos quentes,
já a zona norte tem o inverno mais ameno, embora o estio também seja quente e seco. O clima e a
orografia do terreno a que se juntam os três principais cursos de água que atravessam o Concelho –
Rio Varosa, Ribeira de Tarouca e Ribeira de Salzedas, influem decisivamente no tipo de cultura
predominantes e no tipo de povoamento existente. Assim, temos as freguesias mais a norte com os
seus belos olivais, vinhas e pomares de macieiras e pereiras e com um povoamento relativamente
disperso e estruturado ao longo das vias de comunicação. Nas zonas mais montanhosas a cobertura
arbórea dominante é constituída por castanheiros e pinheiros, sendo visível um tipo de povoamento
concentrado.
O cereal mais abundante é o centeio, embora nos vales mais largos apareça frequentemente o milho
a bordejar o curso do rio mais caudaloso. A pastorícia e a criação de gado são também práticas
correntes nas partes mais elevadas do Concelho, testemunhadas na quantidade de abrigos de
pastores que são visíveis um pouco por toda a serra.
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Figura 5 - Contraste Urbano Rural em Portugal Continental

Fonte: DGOTDU

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

DINÂMICAS E TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS

3.1.

ANÁLISE DEMOGRÁFICA

Analisando a dinâmica demográfica na Região Douro no período censitário 91 e 01 pode-se concluir
que a tendência demográfica foi negativa, na ordem dos 7%, maioritariamente justificada pelo
decréscimo populacional dos concelhos de Carrazeda de Ansiães (-17,2%), Freixo de Espada à Cinta (14,9%), Tabuaço (-14,1%), Armamar (-13,7%) e Tarouca (-13,3%). Contudo, com tendência de evolução
demográfica com taxa positiva encontra-se apenas o Concelho de Vila Real (7,9%), o qual segue a
tendência de evolução da Região Norte e do Continente.

Tabela 1 - Dinâmica demográfica da Região NUT III - Douro, entre 1991, 2001 e 2011
População

UNIDADE GEOGRÁFICA
1991
Continente

2001

2011

91 a 01

01 a 11

91 a 11

Variação (%)

Variação (%)

Variação (%)

5,3

1,8

7,2

9375926

9869343

10047621

Região Norte

3472715

3687293

3689682

6,2

0,1

6,2

Região Douro / CIM Douro

238695

221853

205902

-7,1

-7,2

-13,7

Alijó

16327

14320

11942

-12,3

-16,6

-26,9

Armamar

8677

7492

6297

-13,7

-16,0

-27,4

Carrazeda de Ansiães

9235

7642

6373

-17,2

-16,6

-31,0

Freixo de Espada à Cinta

4914

4184

3780

-14,9

-9,7

-23,1

Lamego

30164

28081

26691

-6,9

-4,9

-11,5

Mesão Frio

5519

4926

4433

-10,7

-10,0

-19,7

Moimenta da Beira

12317

11074

10212

-10,1

-7,8

-17,1

3731

3445

2952

-7,7

-14,3

-20,9

21567

18832

17131

-12,7

-9,0

-20,6

Penedono
Peso da Régua
Sabrosa

7478

7032

6361

-6,0

-9,5

-14,9

Santa Marta de Penaguião

9703

8569

7356

-11,7

-14,2

-24,2

São João da Pesqueira

9581

8653

7874

-9,7

-9,0

-17,8

Sernancelhe

7020

6227

5671

-11,3

-8,9

-19,2

Tabuaço

7901

6785

6350

-14,1

-6,4

-19,6

Tarouca

9579

8308

8048

-13,3

-3,1

-16,0

10969

9919

8572

-9,6

-13,6

-21,9

Vila Flor

8828

7913

6697

-10,4

-15,4

-24,1

Vila Nova de Foz Coa

8885

8494

7312

-4,4

-13,9

-17,7

46300

49957

51850

7,9

3,8

12,0

Torre de Moncorvo

Vila Real

Fonte: INE, Censos, 1991, 2001, 2011

No que diz respeito à década 01-11, no computo geral a dinâmica demográfica tende a diminuir. A
Região Douro continua a verificar uma tendência de decréscimo demográfico, já no que concerne à
Região Centro e Portugal Continental o cenário é de aumento populacional, no entanto, muito
inferior ao registado no período censitário anterior.
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Segundo os Censos de 2011, o quadro de variações alterou-se expressivamente em alguns concelhos.
O Concelho de Tarouca assistiu a uma evolução demográfica com taxa negativa, no entanto, houve
um aumento de 10pp. em relação ao decénio anterior. No Concelho de Vila Real verifica-se, por outro
lado um decréscimo de 4pp., em relação ao período anterior. Nos Concelhos de Freixo de Espada à
Cinta, Tabuaço, Peso da Régua e Moimenta da Beira, salienta-se a tendência de evolução
demográfica, não obstante as taxas negativas.

3.2.

ATIVIDADES DOMINANTES

No contexto territorial da Região Douro e no que concerne à distribuição da população ativa pelos
principais setores de atividade económica destaca-se o predomínio do setor terciário, sendo que a
percentagem de população que trabalha no setor da agricultura/pecuária e no setor da indústria é
muito semelhante. No Concelho de Tarouca o cenário é comparável ao referido anteriormente.
Contudo, o quadro exposto contrasta tanto com a Região Norte como Portugal Continental, no
sentido em que predomina o setor terciário, sendo que, apenas 3% da população trabalha na
agricultura e/ou pecuária.

Tabela 2 - População residente empregada, segundo o setor de atividade económica, 2011
Unidade Geográfica

Total

Setor primário
Total

Setor secundário

%

Total

Setor terciário

%

Total

%

Continente

4150252

121055

3

1115357

27

2913840

70

Norte

1501883

43023

3

533848

36

925012

62

Douro

74908

10616

14

14741

20

49551

66

1884

448

24

358

19

1078

57

1153

230

20

198

17

725

63

Carrazeda de Ansiães
Freixo de Espada à Cinta
Torre de Moncorvo

2806

491

17

539

19

1776

63

Vila Flor

2266

464

20

543

24

1259

56

Vila Nova de Foz Coa

2440

589

24

436

18

1415

58

Alijó

3955

1082

27

725

18

2148

54

Mesão Frio

1494

304

20

368

25

822

55

Peso da Régua

6386

1035

16

1226

19

4125

65

Sabrosa

2132

471

22

440

21

1221

57

Santa Marta de Penaguião

2538

691

27

497

20

1350

53

21469

880

4

3598

17

16991

79

2141

488

23

429

20

1224

57

Vila Real
Armamar
Lamego

10151

816

8

2181

21

7154

70

Moimenta da Beira

3484

396

11

796

23

2292

66

974

167

17

210

22

597

61

São João da Pesqueira

2854

1164

41

461

16

1229

43

Sernancelhe

1873

294

16

517

28

1062

57

Tabuaço

2028

352

17

501

25

1175

58

Tarouca

2880

254

9

718

25

1908

66

Penedono

Fonte: INE, Censos, 1991, 2001, 2011
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No computo geral, o setor terciário é o que reúne mais trabalhadores nos municípios da Região do
Douro, embora o município de São João da Pesqueira se destaque pela maior percentagem de
população a trabalhar no setor primário.

Tabela 3 - Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego, em 1991, 2001, 2011
Unidade Geográfica

Taxa de Atividade

Taxa de Desemprego

1991

2001

2011

1991

2001

Continente

44,9

48,4

47,6

6,1

6,9

13,2

Norte

45,5

48,1

47,6

5

6,7

14,5

Douro

36,3

39,4

41,4

7

8,2

12,1

Carrazeda de Ansiães

30,8

33,3

33,5

8

10,3

11,7

Freixo de Espada à Cinta

30,8

34,9

34,3

6,1

12,6

11,2

Torre de Moncorvo

31,4

33,8

36,4

6,9

10,3

9,9

Vila Flor

37,3

37,2

38,4

7,3

13,4

11,8

Vila Nova de Foz Coa

30,5

35,5

36,5

4,5

5,7

8,7

Alijó

35,4

37,6

37,9

5,6

8,5

12,5

34

37,9

41

8

9,1

17,8

Peso da Régua

39,2

42,3

43,5

8

7

14,3

Sabrosa

32,4

36,5

38,5

7,2

9,4

12,9

34

38,1

39,9

6,6

3,8

13,6

Mesão Frio

Santa Marta de Penaguião

2011

Vila Real

38,8

44,5

46,5

8,5

7,8

11

Armamar

32,9

36,6

38,4

5,9

7,2

11,5

Lamego

38,6

42,2

44,5

9,5

8,8

14,5

Moimenta da Beira

35,5

35,1

37,9

4,6

11,6

10

Penedono

33,3

36,5

36,2

4,4

9,5

8,9

São João da Pesqueira

35,3

39,2

40

4,2

4,3

9,5

Sernancelhe

41,1

34,5

37,3

3,7

8,9

11,4

Tabuaço

34,7

34,6

36,5

4,8

6,6

12,5

Tarouca

40

39,1

40,5

2,9

7,8

11,7

Fonte: País em Números – Edição 2008; INE, Censos 2011.
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Figura 6 - Taxa de Atividade em 1991, 2001, 2011

Fonte: País em Números – Edição 2008; INE, Censos 2011.

Relativamente à taxa de atividade, a tendência geral dos municípios pertencentes à região Douro é
para o aumento ligeiro na última década (2001-2011). No entanto, no Continente e na região Centro
regista-se um decréscimo relativamente ao indicador em estudo.

Figura 7 - Taxa de Desemprego em 1991, 2001, 2011

Fonte: País em Números – Edição 2008; INE, Censos 2011.

Na Região do Douro, bem como na Região Norte e Portugal Continental, a tendência é para o
aumento da taxa de desemprego, somente os Concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Torre de
Moncorvo, Vila Flor, Moimenta da Beira e Penedono. Nos restantes concelhos houve um aumentou,
sendo que o caso mais grave é o de Santa Marta de Penaguião com 13,6%. A taxa de desemprego de
Tarouca também é significativa com cerca de 12%, bastante superior aos valores da Região Douro,
Região Norte e Portugal Continental: 12,1%, 14,5% e 13,2%, respetivamente. Nos municípios em que a
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taxa aumentou, há alguns casos em que este aumento em 2011 foi superior ao dobro em relação ao
ano de 2001, sendo eles: Vila Nova de Foz Coa, Mesão Frio, Armamar, Lamego e Tabuaço.

As principais atividades presentes no Concelho de Tarouca são: a agricultura/pecuária, onde
predomina a cultura do centeio, do milho, da batata, da macieira, da vinha, das oliveiras e sabugueiro
e de criação de gado; o comércio e a prestação de serviços e existe uma forte presença de indústrias
ligadas ao ramo agroalimentar e às caves dos famosos vinhos e espumantes das Caves da
Murganheira. Tarouca caracteriza-se pela sua riqueza histórica, cultural, mas também paisagística, o
que reforça a perspetiva de apostar no desenvolvimento de uma estratégia no setor do turismo.
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4.

DINÂMICAS INSTITUCIONAIS

4.1.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO

A 15 de janeiro de 2010, constituiu-se a Comunidade Intermunicipal do Douro, que vem substituir
definitivamente a Comunidade Urbana do Douro, criada em 2004 e extinta em setembro de 2008, da
qual faziam parte 14 municípios, a saber: Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão Frio,
Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Vila Nova de Foz
Coa, Vila Real, Tabuaço e Torre de Moncorvo. A esta nova entidade vêm juntar-se os municípios de
Moimenta da Beira, Penedono, Sernancelhe, Tarouca e Freixo de Espada-à-Cinta e, assim, agrupar o
território da NUT III Douro num total de 19 municípios durienses.

Figura 8 - Comunidade Intermunicipal do Douro - Concelhos

A criação da CIM Douro visa o desenvolvimento da região, bem como o planeamento dos interesses
intermunicipais. Das atribuições da CIM Douro consistem: a promoção do planeamento e da gestão
da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território da NUTS III Douro; a
articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal; a participação na gestão de
programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do QREN e, por
último, o planeamento das atuações de entidades públicas, de caráter supramunicipal.
É igualmente da competência da nova entidade assegurar a articulação entre os serviços da
administração central e os municípios, nas seguintes áreas de atuação:
1)

Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento básico, tratamento de
águas residuais e resíduos urbanos;

2) Rede de equipamentos de saúde;
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3) Rede educativa e de formação profissional;
4) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais;
5) Segurança e proteção civil;
6) Mobilidade e transportes;
7) Redes de equipamentos públicos;
8) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural;
9) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.

A CIM Douro tem sede em Vila Real e delegações em Lamego e Torre de Moncorvo, sendo financiada
pelos apoios comunitários, fundamentais para promover a dinâmica de desenvolvimento desta
região.

4.2.

PLANO OPERACIONAL DO NORTE

O programa operacional da região Norte, no período 2014-2020 (NORTE 2020), tem como base uma
estratégia de desenvolvimento regional partilhada e construída através de uma forte mobilização de
todos os parceiros regionais (http://www.norte2020.pt/).
Com a aplicação dos fundos comunitários inscritos no Programa Operacional, a região norte
ambiciona assim, ser capaz em 2020, de gerar um nível de produção de bens e serviços
transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, de
forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por
essa via, a coesão económica, social e territorial.

A estratégia de especialização inteligente definida para a Região Norte (RIS3) pretende funcionar
como elemento racionalizador dos investimentos a apoiar, ora na concretização das prioridades da
competitividade (I&D e inovação), seja na concretização de objetivos transversais, que assumem
especial relevância na estratégia regional.

No âmbito de RIS3 foram identificados 8 domínios diferenciadores regionais:
1.

recursos do mar e economia;

2.

capital humano e serviços especializados;

3.

cultura, criação e moda;

4. indústrias da mobilidade e ambiente;
5.

sistemas agroambientais e alimentação;

6. ciências da vida e saúde;
7.

capital simbólico, tecnologias e serviços do turismo;

8. sistemas avançados de produção.
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O programa operacional da Região Norte estrutura-se em 10 eixos prioritários:
Eixo 1 – Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação
Eixo 2 – Competitividade das pequenas e médias empresas
Eixo 3- Economia de baixo teor de carbono
Eixo 4 – Qualidade ambiental
Eixo 5- Sistema urbano
Eixo 6- Empregabilidade e mobilidade dos trabalhadores
Eixo 7- Inclusão social e pobreza
Eixo 8- Educação e aprendizagem ao longo da vida
Eixo 9- Capacitação institucional e TIC
Eixo 10- Assistência técnica

Posto isto e face ao diagnóstico da região, pretende-se acabar com as importantes assimetrias que
colocam em causa o desenvolvimento equilibrado e sustentável da região, promovendo por outro
lado as existências específicas dos territórios do norte de Portugal.

O Concelho de Tarouca deve, deste modo, preparar-se para as mudanças, pensando em termos
estratégicos – quais as suas potencialidades e de que forma estas podem ser uma mais valia,
podendo ter assim um papel ativo no contexto regional em que se insere.

Para conseguir uma melhoria das dinâmicas da economia regional à escala do Concelho, é
fundamental que o nível de acesso a oportunidades seja facilitado por uma criação de emprego
vocacionada para o potencial transformador existente no Concelho. Para isso, o esforço na
qualificação continuada dos recursos humanos tem que surgir ou reafirmar-se como uma aposta
séria. Num Concelho com uma população de cerca de 8300 habitantes, dos quais cerca de 40% é
ativa e num território com 100Km2, a instalação de um sistema que promova a formação dos seus
recursos humanos em domínios com uma aplicabilidade dentro dos setores produtivos do Concelho,
principalmente aquelas que se podem integrar na cadeia de valorização da produção, transformação
e comercialização do vinho, da maçã e da castanha, é algo que pode representar economias de
escala positivas, na medida em que pode atrair a instalação de quadros superiores; pode representar
oportunidades de emprego para uma margem mais alargada da população ativa e a transmissão de
saberes tradicionais entre gerações e, ainda, ser um fator importante para induzir o
empreendedorismo no Concelho assente em novas lógicas empresariais, baseadas nas novas
tecnologias e na inovação. Os recursos endógenos existentes em Tarouca sairiam desta forma
valorizados e integrados noutras cadeias de valor exteriores ao Concelho fortalecendo a rede
intermunicipal.
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5.

SÍNTESE

O Concelho de Tarouca é um território com grande potencial endógeno, embora careça de um
melhor aproveitamento. Possui uma situação geográfica favorável articulada com algumas das
principais cidades da região, localizando-se no limite Sul da Região do Douro e na proximidade de
algumas das principais vias de comunicação mantendo uma relação de proximidade com alguns dos
centros de decisão a nível regional o que o torna oportuno para alguns investimentos. Este quadro
geográfico terá que ser pensado de uma forma estratégica, de modo, a elevar as possibilidades do
Concelho de Tarouca, quer no eixo urbano em que insere, quer ao nível regional.
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SUMÁRIO
O presente relatório assume por objetivo o conhecimento dos movimentos da população, a sua
composição e distribuição no território, as mudanças que nela ocorrem ao longo do período de
vigência do PDM, bem como a identificação dos fenómenos responsáveis por estas mudanças.
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1.

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

Como refere o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a revisão dos instrumentos
de gestão territorial pode decorrer da necessidade de adequação do plano a uma nova realidade
social, económica, cultural e ambiental. Deste modo, é fundamental conhecer os movimentos da
população, a sua composição e distribuição no território, as mudanças que nela ocorrem ao longo do
período de vigência do PDM, bem como os fenómenos responsáveis por essas mudanças. O
presente estudo sectorial visa a caracterização da situação demográfica do Concelho de Tarouca,
para tal, serão analisados um conjunto de indicadores demográficos, de forma a traçar a melhor
imagem dos próprios protagonistas dos processos de transformação social: as pessoas, os grupos e
os agentes sociais, mas também entender quais as tendências demográficas existentes, permitindo
desta forma definir um modelo de desenvolvimento concelhio equilibrado e sustentável.
Para a elaboração do presente estudo recorreu-se aos dados estatísticos do Instituto Nacional de
Estatística – INE (1970, 1981, 1991, 2001 e 2011). E, ainda, às Estimativas e Projeções disponibilizadas
pelo INE para o ano 2012.
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2.

EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NA REGIÃO DOURO / CIM DOURO

A análise da dinâmica demográfica, tendo por objetivo conhecer os movimentos da população bem
como as suas tendências, não deverá ser realizada isoladamente, mas sim num contexto alargado,
particularmente à Região do Douro onde se insere, uma vez que, a realidade concelhia não é
independente do comportamento da Região. Desta forma procedeu-se à análise da variação relativa
da população residente para os concelhos que integram a Região Douro, assim como a Região Norte
e Portugal Continental, nos últimos 30 anos (período entre 1981-2011).

Tabela 1 - Dinâmica demográfica da Região Douro NUT III, entre 1981, 1991, 2001 e 2011
UNIDADE
GEOGRÁFICA

População
1981

1991

2001

2011

81 a 91

91 a 01

01 a 11

Variação (%)

Variação (%)

Variação (%)

Continente

s/d

9375926

9869343

10047621

s/d

5,3

1,8

Região Norte

s/d

3472715

3687293

3689682

s/d

6,2

0,1

Região Douro

261562

238695

221853

205902

-8,7

-7,1

-7,2

18846

16327

14320

11942

-13,4

-12,3

-16,6

Armamar

9426

8677

7492

6297

-7,9

-13,7

-16,0

Carrazeda de Ansiães

11420

9235

7642

6373

-19,1

-17,2

-16,6

5717

4914

4184

3780

-14

-14,9

-9,7

32833

30164

28081

26691

-8,1

-6,9

-4,9

6335

5519

4926

4433

-13

-10,7

-10,0

12809

12317

11074

10212

-4

-10,1

-7,8

4189

3731

3445

2952

-11

-7,7

-14,3

Peso da Régua

22472

21567

18832

17131

-4

-12,7

-9,0

Sabrosa

9050

7478

7032

6361

-17,4

-6,0

-9,5

Santa Marta de
Penaguião

11194

9703

8569

7356

-13,3

-11,7

-14,2

São João da Pesqueira

10219

9581

8653

7874

-6,2

-9,7

-9,0

Sernancelhe

7499

7020

6227

5671

-6,4

-11,3

-8,9

Tabuaço

8521

7901

6785

6350

-7,3

-14,1

-6,4

Tarouca

9368

9579

8308

8048

2,3

-13,3

-3,1

Torre de Moncorvo

Alijó

Freixo de Espada à
Cinta
Lamego
Mesão Frio
Moimenta da Beira
Penedono

13674

10969

9919

8572

-20

-9,6

-13,6

Vila Flor

9712

8828

7913

6697

-9,2

-10,4

-15,4

Vila Nova de Foz Coa

11251

8885

8494

7312

-21

-4,4

-13,9

47020

46300

49957

51850

-2

7,9

3,8

Vila Real

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011

O grupo de concelhos pertencentes à Região Douro apresentou, entre 1981 e 2011, uma variação
global negativa de 21%. No concelho de Tarouca, registou-se uma variação global negativa de 14%,
valor inferior à Região Douro em que se insere. O decénio que mais contribuiu para o decréscimo
demográfico no Concelho de Tarouca foi 91-01 com uma percentagem relativa de -13,3%.
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Através de uma análise mais detalhada por decénio estes concelhos caracterizam-se pela existência
de alguns contrastes em termos de dinâmica demográfica.
Relativamente ao decénio de 81-91 verifica-se uma variação relativa negativa da população neste
grupo de concelhos, na ordem dos -8,7%. Nesta década o único concelho que registou uma taxa
positiva, dos concelhos em análise, foi registado pelo concelho de Tarouca (2,3%). Os concelhos que
contribuíram para as maiores perdas relativas de população foram Torre de Moncorvo (-20%),
Carrazeda de Ansiães (-19%) e Sabrosa (-17,4%).

Na década de 91-01 verificou-se igualmente uma variação negativa da população pertencente à
Região Douro, relativamente ao conjunto dos concelhos em análise, com -7,1%, apresentando um
valor relativamente inferior em relação ao registado na década anterior. De referir, no entanto, que a
Região Norte apresenta uma taxa de crescimento populacional positiva, na ordem dos 6%, valor
superior ao registado no Continente, com 5%. Este período intercensitário, é o que apresenta a maior
perda relativa de população. No que diz respeito ao Concelho de Tarouca, este atinge uma taxa de 13,3%, já os Concelhos que na década anterior contribuíram em grande medida para o aumento da
dinâmica demográfica negativa, nesta década vêm as suas taxas aumentar, não obstante
continuarem com valores negativos. De realçar, o Concelho de Vila Real assume uma posição de
destaque no conjunto dos concelhos em análise, uma vez que, atinge uma taxa de crescimento
demográfico muito superior à registada na década anterior.

Finalmente, na década de 01-11, a tendência na Região do Norte, bem com no Continente é para o
crescimento populacional, crescimento este muito inferior à década anterior. Relativamente à
Região Douro o quadro inverte-se, apresentando uma tendência de decréscimo populacional
relativa.
Tarouca regista uma taxa de evolução populacional negativa de 3,1%, continuando a tendência da
década anterior.
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3.

EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NO CONCELHO

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.

Tabela 2 - 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.

Gráfico 1 - Variação da População no Concelho de Tarouca

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, aumentando o fosso litoral/interior.
Este 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
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jovem. Finalmente, de acordo com os censos de 2011, a tendência na década 01-11 foi para a
diminuição populacional continuada.

Gráfico 2 - Evolução da População no Concelho de Tarouca

Fonte: INE; XIº, XIIº, R.G. P. H. (1970, 1981); INE: 1991, 2001, 2011.
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4.

EVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FREGUESIA

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, o
concelho de Tarouca é agora composto por sete freguesias, a saber: União de Freguesias Gouviães e
Ucanha, União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira, União de Freguesias Tarouca e
Dálvares, Mondim da Beira, Salzedas, São João de Tarouca, Várzea da Serra. No entanto, o
tratamento dos dados baseou-se no sítio do Instituto Nacional de Estatística, principal fonte de
pesquisa do presente trabalho, onde a reorganização administrativa não foi efetuada.

Tarouca, segundo os Censos de 2011, contabiliza uma população residente de 8048 habitantes, que
se distribui de forma heterogénea pelas diferentes freguesias. Este Concelho tem registado um
crescimento demográfico negativo ao longo do período 1970-2011, com um decréscimo populacional
na ordem dos -20%. Contudo o decréscimo intraconcelhio tem sido algo diferenciado, apresentando
uma diminuição demográfica distinta nas freguesias, como se pode verificar na tabela.

Tabela 3 - Evolução e Variação populacional das freguesias entre 1970 – 2011
Unidade Geográfica

Lei nº11-A/13

Concelho
Gouviães

UF

Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Dálvares

UF

UF

Tarouca

População Residente

Variação da População (%)

1970

1981

1991

2001

2011

70-81

81-91

91-01

01-11

70-11

10050

9368

9579

8308

8048

-6,8

2,3

-13,3

-3,1

-19,9

605

590

567

481

414

-2,5

-3,9

-15,2

-13,9

-31,6

445

576

635

423

403

29,4

10,2

-33,4

-4,7

-9,4

585

512

512

410

396

-12,5

0

-19,9

-3,4

-32,3

365

307

405

234

170

-15,9

31,9

-42,2

-27,4

-53,4

510

544

610

621

689

6,7

12,1

1,8

11,0

35,1

2740

2956

2953

3416

3556

7,9

-0,1

15,7

4,1

29,8

963

747

786

-22,3

37

-22,4

5,2

-13,2

Mondim da Beira

F

905

703

Salzedas

F

1285

1306

1206

861

767

1,6

-7,7

-28,6

-10,9

-40,3

S. J. de Tarouca

F

1315

1051

1064

735

606

-20,1

1,2

-30,9

-17,6

-53,9

Várzea da Serra

F

1295

823

664

380

261

-36,4

-19,3

-42,8

-31,3

-79,8

Fonte: INE; XIIº, R.G. P. H. (1981); INE 1991, 2001, 2011.
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Gráfico 3 - Peso relativo da população por freguesia 2011

Ao analisar a variação da população nas freguesias verifica-se que a tendência geral é para o
decréscimo da população residente entre 70/11. No ano de 2011 as freguesias de Tarouca (União de
Freguesias Tarouca e Dálvares), Mondim da Beira e Salzedas registaram a maior aglomeração
demográfica concelhia, concentrando 64% da população total.
Em virtude da centralização de equipamentos e serviços, o núcleo da freguesia de Tarouca, tem
vindo a registar uma densificação acentuada. Verificou-se também um crescimento linear ao longo
da EN 226-3, via de ligação entre Tarouca e Dálvares. Ao longo desta via instalaram-se serviços
diversificados, conferindo-lhe assim algumas características urbanas, no entanto, e, uma vez que, a
população de Dálvares mantém a atividade agrícola, a freguesia conservou um caráter
predominantemente rural, não se assumindo como núcleo urbano. As freguesias de Tarouca (União
de Freguesias Tarouca e Dálvares), Mondim da Beira e Granja Nova (União de Freguesias Granja Nova
e Vila Chã da Beira) registaram igualmente um crescimento linear, concentrando grande parte da sua
população ao longo da EN 226 (Moimenta da Beira – Lamego).

No computo geral (70-11), as freguesias onde se verificou uma dinâmica demográfica negativa
elevada foram, Várzea da Serra e São João de Tarouca, com uma variação de 79,8% e 53,9%,
respetivamente. Este fenómeno está associado a vários fatores, dos quais se destaca o relevo
acidentado e as dificuldades de acesso ao centro mais importante. De realçar que, enquanto a
freguesia de Várzea da Serra registou taxas negativas em todos os períodos censitários em análise;
São João de Tarouca apresentou uma taxa demográfica positiva no período de 81-91, com 1,2%.

No período de referência (70-11), quanto à União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira, Vila
Chã da Beira apresentou uma taxa de evolução populacional negativa de 53,4%. Analisando as várias
décadas constata-se que a freguesia manifestou uma taxa de evolução populacional positiva apenas
na década de 81-91, sendo que na década seguinte sofreu uma queda exponencial nas taxas de
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evolução atingindo o valor negativo de 42,2%. Granja Nova apresentou uma taxa de evolução
populacional negativa de 32,3%. Analisando as últimas décadas a freguesia tem registado uma perda
populacional significativa, sendo responsável por apenas 5% do total da população concelhia.

No que diz respeito à União de Freguesias Gouviães e Ucanha, em Gouviães as taxas de evolução
populacional registaram sempre valores negativos, embora inconstantes. Ucanha apresentou um
acentuado crescimento demográfico relativo nas primeiras duas décadas. Na primeira década de 7081 registou uma dinâmica de crescimento positiva, aumentando a sua população residente em 29,4%,
sendo que na década seguinte este crescimento é inferior (10%). No entanto, na década de 91-01
sofreu uma perda exponencial atingindo uma taxa de evolução populacional negativa de 33,4%. Esta
freguesia comporta apenas 5% da população total do Concelho.

No período de referência (70-11) Salzedas registou uma taxa de evolução populacional negativa de
40,3%. Embora registe um crescimento populacional relativo de 1,6% na década de setenta, na década
de oitenta houve um abrandamento significativo no crescimento, atingindo valores negativos na
ordem dos 8%, e uma perda populacional relativa na década de 90 ainda mais expressiva (-28,6%).
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Figura 1 - Evolução da população nas freguesias do Concelho entre 1970 – 2011

4.1.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR FREGUESIA

A análise da evolução da densidade populacional traduz o impacto que o crescimento populacional
teve no Concelho e em cada uma das freguesias.

Como se pode constatar através da análise do gráfico 4, em 2011 as freguesias mais densamente
povoadas são a União de Freguesias Tarouca e Dálvares. O concelho apresenta uma densidade
populacional de 80 Hab/Km2.

A freguesia de Dálvares é a que tem uma maior densidade

2

populacional 247 Hab/Km , embora seja a freguesia de Tarouca a que apresente maior número de
habitantes 3556 (Censos 2011), seguida da freguesia de Mondim da Beira com 786 habitantes (Censos
2011).
As estratégias de desenvolvimento do Concelho deverão atender às diferentes realidades internas
no que respeita ao comportamento demográfico e evolução espacial e funcional das freguesias, de
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modo a colmatar as deficiências locais e a possibilitar o desenvolvimento sustentado e equilibrado
do Concelho.

Tabela 4 - Densidade populacional por freguesia em 2001 e 2011
Freguesia
Gouviães

Área (km2) 2011

UF

Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Tarouca

UF

UF

Dálvares

Densidade (hab/km2)
2001

2011

3,55

136

117

5,39

76

75

5,14

80

77

8,42

28

20

19,13

179

186

2,79

223

247

Mondim da Beira

F

7,08

106

111

Salzedas

F

8,84

97

87

S. J. de Tarouca

F

18,59

40

33

Várzea da Serra

F

21,22

18

12

100,10

83

80

Total

Fonte: INE, Censos 2001, 2011

Gráfico 4 - Densidade populacional por freguesia em 2001 e 2011

4.2.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR LUGARES

O Concelho de Tarouca é composto por 48 lugares (dados do INE 2002), que se distribuem de forma
irregular no território, tendo-se verificado nos últimos 30 anos, em conformidade com decréscimo
populacional do Concelho, uma diminuição tendencial de concentração nos aglomerados e aumento
do número de lugares. De acordo com os dados obtidos para 2002, verifica-se que no Concelho
existe apenas um lugar com mais de 1000 habitantes, correspondendo à Sede de do Concelho. Os
restantes lugares apresentam concentrações menores, existindo 23 lugares de concentração inferior
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a 100 pessoas, 23 lugares que comportam entre 100 a 499 pessoas e 1 lugar que concentra entre 500
e 999 pessoas.

Efetuando uma análise à evolução da distribuição da população por lugares, verifica-se que existe
uma clara tendência para o aumento da dimensão dos lugares. Desta forma, registou-se no período
entre 1970-2001 uma aumento significativo da percentagem de população residente em lugares com
menos de 100 pessoas (passando de 7,5% para 11%).

Tabela 5 - Distribuição da população por lugares
Classes da População

Concelho de
Tarouca

<100

100/499

500/999

1000/1999

>2000

Nº

17

28

1

1

-

%

36,2

59,6

2,1

2,1

-

Nº

754

7440

505

1305

-

%

7,5

74,4

5,0

13,0

-

Nº

11

27

3

-

-

%

26,8

65,9

7,3

-

-

Nº

394

6878

2096

-

-

1970

Lugares

População

1981

Lugares

População

1991

Lugares

População

2001

Lugares

%

4,2

73,4

22,4

-

-

Nº

15

22

4

-

-

%

36,6

53,7

9,8

-

-

Nº

737

6144

2698

-

-

%

7,7

64,1

28,2

-

-

Nº

23

23

1

1

-

%

47,9

47,9

2,1

2,1

-

Nº

915

5580

702

1111

-

%

11,0

67,2

8,4

13,4

-

População

Fonte: INE; XIº, XIIº, XIIIº, XIVº, R.G.P.H. (1970,1980, 1991, 2001)

Através da análise da distribuição dos lugares por freguesia (tabela 6), verifica-se que Tarouca, é a
que apresenta um maior número de lugares, 13, sendo Vila Chã da Beira e Várzea da Serra as
freguesias com menor número de lugares com 1 e 2 lugares, respetivamente. Os lugares de menor
dimensão predominam nas freguesias da Vila Chã da Beira, Várzea da Serra, Ucanha e Dálvares,
enquanto que a freguesia de Tarouca já é constituída por lugares de maior concentração, o que lhe
confere a possibilidade de assumir certos equipamentos urbanos não compatíveis com áreas de
baixa concentração.
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Tabela 6 - Dimensão dos lugares por freguesia
Classes de População
Unidade Geográfica

Total
<100*

100-299

300-499

500-699

700-899

900-1999

>2000

1

3

-

-

-

-

-

4

1

2

-

-

-

-

-

3

2

2

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

-

1

7

1

3

-

1

1

-

13

Dálvares

1

1

1

-

-

-

-

3

Mondim da Beira

5

1

1

-

-

-

-

7

Salzedas

3

1

1

-

-

-

-

5

S. João de Tarouca

2

4

-

-

-

-

-

6

Várzea da Serra

1

-

1

-

-

-

-

2

Gouviães
UF
Ucanha
Granja Nova
UF
Vila Chã da Beira
Tarouca
UF

Fonte: INE; XIV º R.G.P.H. 2001
* Inclui os lugares residuais
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5.

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO POR GRUPOS DE IDADES E SEXO

A análise da estrutura etária da população é um contributo para a identificação das tendências da
evolução demográfica importante para a elaboração de previsões demográficas e económicas, isto
é, para a definição de estratégias de desenvolvimento municipal.
Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica do Concelho de Tarouca é o progressivo
envelhecimento da população, situação que se tem vindo a agravar a partir dos anos 70.

Através da análise das gráficos seguintes verifica-se que o peso da população com menos de 15 anos
tem vindo a diminuir e complementarmente ocorre o crescimento da população nos restantes
grupos etários, principalmente na classe etária com mais de 65 anos.

Gráfico 5 - Evolução da estrutura etária do Concelho

Gráfico 6 - Evolução da estrutura etária na Região Douro
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Gráfico 7 - Evolução da estrutura etária na Região Norte

Analisando comparativamente a estrutura da população do Concelho entre 1991 e 2011, verifica-se
simultaneamente um estreitamento da base e um alargamento do topo da pirâmide, refletindo uma
população do tipo regressivo, ou seja, uma população mais madura e mais envelhecida (gráfico 7 ao
gráfico 9). Um dos acontecimentos demográficos mais marcantes deste século em Portugal foi a
vaga de emigração que, principalmente durante os anos 60, mas no início da década de 70, levou
parte importante da população portuguesa a abandonar o país. Na década de 80, o regresso de
alguns emigrantes vai refletir-se na pirâmide etária de 1991, pelo que o efeito da vaga emigratória
dos anos 60 é de alguma forma mitigada, notando-se ainda um ligeiro estrangulamento em torno
dos 40 anos. Verifica-se também uma diminuição acentuada nas classes etária dos 0 aos 5 anos,
refletindo-se no estreitamento da base da pirâmide.

Gráfico 8 - Pirâmide etária do Concelho, 1991
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Gráfico 9 - Pirâmide etária do Concelho, 2001

Ao observar a pirâmide etária da população em 2001, verifica-se um quadro de uma população
envelhecida, apresentando um agravamento na diminuição da base da pirâmide o que demonstra
uma baixa taxa de natalidade. O aumento de efetivos nos escalões etários entre os 60 e 80 anos
poderá ser reflexo do aumento de esperança média de vida, em virtude da melhoria das condições
de vida da população, assim como o regresso de emigrantes em idade de reforma.
Gráfico 10 - Pirâmide etária do Concelho, 2012

Relativamente à pirâmide da estrutura etária de 2012, facilmente se perceciona que o panorama se
agrava com maior intensidade. A população do Concelho de Tarouca está a ficar cada vez mais
envelhecida. Neste âmbito, torna-se essencial pensar as necessidades de uma população que vai
requerer um outro tipo de apoio, quer ao nível dos cuidados de saúde e de apoio domiciliário, quer
ao nível dos transportes, para que os serviços cheguem a todas as freguesias do Concelho. No que
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toca às faixas da população envelhecidas os investimentos terão que ser mais avultados, dadas as
razões de caráter social já elencadas.
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Tabela 7 - Grupos funcionais e índices resumo da estrutura de idades do Concelho de Tarouca, Região Douro e Continente
Tarouca
1991

Região Douro

2001

2011

1991

Continente

2001

2011

1991

2001

2011

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

POPULAÇÃO
RESIDENTE

9672

100

8308

100

8048

100

239968

100

219048

100

205902

100

9471980

100

9851424

100

10047621

100

0-14 anos

2169

22,4

1440

17,3

1278

15,9

49342

20,6

33249

15,2

27172

13,2

1806600

19,1

1544883

15,7

1484120

14,8

15-64 anos

6189

64,0

5390

64,9

5214

64,8

152095

63,4

142564

65,1

131051

63,6

6337344

66,9

6660994

67,6

6661062

66,3

65 e + anos

1314

13,6

1379

16,6

1556

19,3

38531

16,1

43235

19,7

47679

23,2

1328036

14,0

1645597

16,7

1937788

19,3

% Índice de
Envelhec. (1)

60,6

95,8

121,8

78,1

130,0

175,5

73,5

106,5

130,6

% Índice de
Depend. (2)

56,3

52,3

54,4

57,8

53,6

57,1

49,5

47,9

51,9

% Índice de
dep. jovens (3)

35,0

26,7

24,5

32,4

23,3

20,7

28,5

23,2

22,3

% Índice de
dep. idosos (4)

21,2

25,6

29,8

25,3

30,3

36,6

21,0

24,7

29,1

Fonte: INE; XIIIº, XIV R.G. P. (1991, 2001). INE, Censos 2011
(1) Índice de envelhecimento = (³65/ 0-14) x100
(2) Índice de Dependência = (( 0 -14) +(³65)/(15-64) x100
(3) Índice de Dependência de Jovens = ((0-14) /(15-64)) x 100
(4) Índice de Dependência de Idosos = ((³65) /(15-64)) x 100
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Através da análise do índice de envelhecimento (gráfico 11), entre 1991 e 2001, é possível verificar a
forte tendência de envelhecimento na Região Douro; situação que se mantém no Concelho de
Tarouca que apresenta um ritmo de envelhecimento muito expressivo. De facto para Portugal
Continental no ano de 2001 verifica-se que o número de idosos ultrapassa o número de jovens, em
termos absolutos, com um índice de envelhecimento de 106%, situação que se verifica igualmente na
Região Douro, mas para o Concelho o mesmo já não acontece. No que concerne ao ano de 2011, o
índice de envelhecimento agrava-se, como se verifica na tabela acima e constata-se que o número de
idosos ultrapassa o número de jovens, em termos absolutos, em todas as unidades geográficas. Tal
como aconteceu nos anos anteriores, a situação no Concelho nunca ultrapassa a Região Douro em
que se insere e Portugal Continental.

Gráfico 11 - Índice de Envelhecimento para Portugal Continental, Região Douro e Concelho de Tarouca, 1991,
2001 e 2011

O índice de dependência (gráfico 12), permite determinar a proporção da população que se encontra
potencialmente dependente da população ativa.
Verifica-se que, em 2001, o índice de dependência do Concelho de Tarouca acompanhou a tendência
de diminuição registada quer para a Região Douro, quer para Portugal Continental. Já no ano de 2011,
o índice em causa teve tendência para aumentar nas três unidades geográficas em estudo.
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Gráfico 12 - Índice de Dependência para Portugal Continental, Região Douro e Concelho de Tarouca, 1991, 2001 e
2011

Gráfico 13 - Índice de Dependência de jovens e idosos para o Concelho de Tarouca, 1991, 2001 e 2011

No Concelho de Tarouca, o peso relativo dos jovens diminuiu, enquanto que o peso relativo dos
idosos aumentou, no período em análise (1991, 2001, 2011). Este cenário é resultado não só da
diminuição das taxas de natalidade, mas também da saída da população mais jovem. Tal facto
constituiu um problema, uma vez que, as taxas de dependência são elevadas e importa desenvolver
no Concelho serviços e equipamentos de apoio à população idosa, bem como criar medidas atrativas
de fixação da população, para que se criem capacidades para recuperar a população que tem
deixado o Concelho.

É fundamental inverter o processo de desertificação e de diminuição da taxa de natalidade, não só
ao nível concelhio como na Região Douro em que se insere.
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6.

NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO

Cada vez mais é reconhecida a importância da qualificação da população no desenvolvimento do
local onde estão inseridas. Por outro lado, a qualificação da mão de obra residente é um dos fatores
preferenciais de localização das empresas e potencialmente um fator estratégico decisivo para o
desenvolvimento social e económico.

Assim, na análise do grau de instrução da população, optou-se por um retrato entre 1991 e 2011, para
a população residente.

Tabela 8 - População residente por nível de instrução para Tarouca, para a Região Douro e Região Norte, em
1991 e 2001

Tarouca

Douro

Norte

Sem nível de
ensino

%

Ensino PréEscolar

%

2001

1352

1991

1717

Ensino
Básico

%

16

185

18

286

Ensino
Secundário

2

5707

69

671

3

6445

67

940

Ensino
Médio

%

Ensino
Superior

%

8

21

0

372

4

10

80

1

111

1

%

2001

33901

15

4146

2

141926

65

23744

11

1022

0

17114

8

1991

46087

19

5058

2

145448

61

32749

14

3057

1

6296

3

2001

448980

12

66099

2

2339940

64

480825

13

21970

1

329479

9

1991

548018

16

51964

1

2149345

62

545627

16

44485

1

133276

4

Fonte: INE, Censos 1991, 2001

A partir da leitura das tabelas 9 e 10, o nível de instrução do Concelho de Tarouca é inferior aos da
média da Região Douro e da Região Norte.

Relativamente à evolução dos níveis de instrução da população residente no Concelho entre 1991 e
2011, tabelas 8 e 9, de uma forma geral, verifica-se uma diminuição da população sem nível de ensino
e um aumento de indivíduos no nível mais elevado do sistema educativo, com destaque para o
aumento de população. A diminuição registada no ensino médio, entre 1991 e 2001, prende-se com o
facto deste nível de ensino estar a desaparecer gradualmente, uma vez que, nenhum dos cursos
existentes atualmente confere este tipo de habilitação literária. No entanto, o Concelho revela ainda
um baixo nível de instrução da população, uma vez que, pela leitura do gráfico é possível concluir
que 62% da população concelhia não tem mais que o ensino básico. Esta situação vai-se refletir na
fraca capacidade de investigação, aplicação de novos conhecimentos e adaptação às novas
tecnologias.
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Tabela 9 - População residente (N.º) e Nível de escolaridade mais elevado completo, para Tarouca, para a
Região Douro e Região Norte, 2011
Total

Sem nível
de ensino

%

Ensino
Básico

%

Ensino
Secundário

%

Póssecundário

%

Ensino
Superior

%

Norte

3689682

687034

19

2162724

59

438061

12

26193

1

375670

10

Douro

205902

45242

22

118139

57

22940

11

1084

1

18497

9

8048

1821

23

4974

62

784

10

35

0

434

5

Tarouca

Fonte: INE, Censos 2011

Ao observar as taxas de analfabetismo 2001 e 2011 (tabela 10), verifica-se que existe uma tendência
para a sua diminuição. Sendo que os decréscimos são mais acentuados na Região Douro e no
concelho de Tarouca.

Tabela 10 - Taxa de Analfabetismo da população, Tarouca, Douro, Norte e Continente, 1991, 2001 e 2011 (%)
1991

2001

2011

%

%

%

Tarouca

14

15

9

Douro

16

14

9

Norte

10

8

5

Continente

11

9

5

Unidade
Geográfica

Fonte: www.ine.pt

Tabela 11 - Variação da Taxa de Analfabetismo nas freguesias e concelho de Tarouca, entre 1991, 2001 e 2011
Total

Total

1991

2001

25

24

-4%

16

12

-25%

9

-28%

15

18

20%

10

-46%

12

19

58%

11

-44%

10

11

10%

6

-41%

10

11

10%

6

-46%

10

9

-10%

6

-33%

Salzedas

14

19

36%

10

-49%

S. João de Tarouca

19

19

0%

15

-21%

Várzea da Serra

23

35

52%

29

-16%

14

15

7%

9

-42%

Unidade Geográfica
Gouviães

UF

Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Tarouca

UF

UF

Dálvares
Mondim da Beira

Concelho

V. %

Total
2011
10

V. %
-57%

Fonte: País em Números, 2008. INE, Censos 2011

A taxa de analfabetismo no município de Tarouca, em termos genéricos aumentou entre 1991 e 2001.
Os casos de aumentos superiores a 50% registados nas freguesias de Várzea da Serra e Vila Chã da
Beira (União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira), podem estar relacionados com o facto
de ambas as freguesias em igual período, terem visto a sua população residente diminuir cerca de 4%;
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ou seja uma migração da população com formação e a permanência de grande parte da população
analfabeta pode ter resultado proporcionalmente neste agravamento.
No último período censitário o indicador em análise diminuiu em todas as freguesias do concelho.
Atualmente, o fenómeno de analfabetismo incide sobretudo sobre a população mais idosa.

Como referido anteriormente, a falta de qualificação de mão de obra no Concelho de Tarouca
constitui uma das deficiências do concelho, onde a maioria da população tem um baixo nível de
instrução, vai-se traduzir na difícil capacidade de adaptação às novas exigências do mercado, deste
modo, deve ter-se em conta quais as estratégias concelhias e regionais e apostar na formação da
população.

Nos últimos anos tem aumentado consideravelmente os anos de escolarização da população
concelhio, no entanto, estes valores estão longe da situação ótima comparativamente com os
valores para estes indicadores ao nível da União Europeia, pelo que será indispensável uma aposta
contínua numa política de valorização dos recursos humanos.
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7.

EVOLUÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DEMOGRÁFICOS

7.1.

POPULAÇÃO RESIDENTE E MIGRAÇÕES

Tarouca, no contexto da Região do Douro é um dos concelhos com menor peso demográfico em
termos absolutos, tendo para além disso obtido, entre 1991 e 2001, um decréscimo populacional
relativo de 13,3%, que se traduz numa das maiores diminuições populacionais da Região Douro em
que se insere. Na última década Tarouca regista uma taxa de evolução populacional negativa de 3,1%,
continuando a tendência da década anterior.

Tabela 12 - População residente e migrações
91 a 01

01 a 11

1991

2001

2011

Variação
(%)

Variação
(%)

238695

219048

205902

-8,2

-7,2

Alijó

16327

14095

11942

-13,7

-16,6

Armamar

8677

7385

6297

-14,9

-16,0

Carrazeda de Ansiães

9235

7504

6373

-18,7

-16,6

Freixo de Espada à Cinta

4914

4094

3780

-16,7

-9,7

Lamego

30164

27683

26691

-8,2

-4,9

Unidade geográfica
Região Douro

Mesão Frio

5519

4826

4433

-12,6

-10,0

Moimenta da Beira

12317

10929

10212

-11,3

-7,8

Penedono

3731

3413

2952

-8,5

-14,3

Peso da Régua

21567

18496

17131

-14,2

-9,0

Sabrosa

7478

6952

6361

-7

-9,5

Santa Marta de Penaguião

9703

8465

7356

-12,8

-14,2

São João da Pesqueira

9581

8531

7874

-11

-9,0

Sernancelhe

7020

6158

5671

-12,3

-8,9

Tabuaço

7901

6678

6350

-15,5

-6,4

Tarouca

9579

8308

8048

-13,3

-3,1

Torre de Moncorvo

10969

9699

8572

-11,6

-13,6

Vila Flor

8828

7803

6697

-11,6

-15,4

Vila Nova de Foz Coa

8885

8380

7312

-5,7

-13,9

Vila Real

46300

49748

51850

7,4

3,8

Fonte: INE, 1991, 2001, 2011
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Imigrantes no Concelho
Migrações

Carrazeda de
Ansiães
Freixo de Espada à
Cinta
Torre de Moncorvo

Provenientes de outro
concelho A

Provenientes do
Estrangeiro

Emigrantes do
Concelho para outro
concelho B

Saldo das Migrações
Internas A-B

HM

%

HM

%

HM

%

HM

%

174

2,2

140

2,6

433

3,5

-259

5,6

195

2,5

79

1,5

259

2,1

-64

1,4

311

4,0

260

4,9

620

5,0

-309

6,6

241

3,1

287

5,4

379

3,1

-138

3,0

Vila Nova de Foz Coa

382

4,9

348

6,5

531

4,3

-149

3,2

Alijó

440

5,7

449

8,4

819

6,6

-379

8,1

Mesão Frio

138

1,8

47

0,9

393

3,2

-255

5,5

Peso da Régua

543

7,0

196

3,7

1319

10,6

-776

16,7

Sabrosa

252

3,3

196

3,7

373

3,0

-121

2,6

Santa Marta de
Penaguião

252

3,3

184

3,4

360

2,9

-108

2,3

Vila Real

2135

27,6

1372

25,7

2587

20,9

-452

9,7

Armamar

227

2,9

195

3,6

366

3,0

-139

3,0

Lamego

875

11,3

314

5,9

1848

14,9

-973

20,9

Moimenta da Beira

461

6,0

347

6,5

526

4,2

-65

1,4

Penedono

121

1,6

83

1,6

143

1,2

-22

0,5

São João da
Pesqueira

184

2,4

207

3,9

408

3,3

-224

4,8

Sernancelhe

223

2,9

231

4,3

299

2,4

-76

1,6

Tabuaço

206

2,7

155

2,9

340

2,7

-134

2,9

Tarouca

381

4,9

257

4,8

392

3,2

-11

0,2

Região Douro

7741

100,0

5347

100,0

12395

100,0

-4654

100,0

Vila Flor

Fonte: INE censos 2001

Relativamente ao saldo das migrações internas, a tabela acima demonstra a fraca capacidade de
atração populacional face aos Concelhos vizinhos, tendo-se registado inclusivé um saldo negativo na
relação entre os imigrantes no Concelho e os emigrantes, o que reflete que para além do saldo
natural, o saldo migratório é também negativo.

7.2.

MOVIMENTOS DA POPULAÇÃO

A dinâmica populacional resulta essencialmente de dois saldos: o saldo natural (NatalidadeMortalidade) e saldo migratório (Imigração-Emigração).

Analisando em primeiro lugar a taxa de crescimento natural deparamos com uma tendência de
diminuição acentuada deste indicador a partir da década de 2000 até atingir em 2002 um pico de 5,4%, para de seguida aumentar até ao ano de 2006 e oscilar sempre em valores negativos.
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Tabela 13 – Taxas associadas ao Concelho de Tarouca
Ano

Taxa de crescimento
natural

Nascimentos

%

Óbitos

Taxa bruta de
natalidade

Nº

Taxa bruta de
mortalidade
‰

2000

2,5

112

91

13,4

10,9

2001

-0,3

95

97

11,5

11,8

2002

-5,44

63

108

7,7

13,14

2003

-2,18

89

107

10,79

12,97

2004

-1,32

82

93

9,9

11,22

2005

-1,55

83

96

10

11,55

2006

2,31

93

75

11,3

8,99

2007

-1

69

78

8,3

9,3

2008

-4,7

56

95

6,7

11,4

2009

-2,1

68

86

8,2

10,3

2010

-4,1

63

96

7,8

11,9

2011

-6,1

33

82

4,1

10,2

2012

-3,9

53

84

6,6

10,5

Gráfico 14 – Taxas associadas ao Concelho de Tarouca

Constata-se que desde 2000 o número de nascimentos no Concelho, em termos absolutos, tem
vindo a diminuir consideravelmente. Esta diminuição torna-se mais relevante se considerarmos que a
taxa de natalidade média anual (o número médio de nascimentos por cada 1000 habitantes/ano)
diminuiu de 13,4‰, em 2000, para 10‰, no ano de 2005 e finalmente para 6,6‰ em 2012.

No que diz respeito ao número de óbitos registados no concelho no mesmo período de tempo
verifica-se a existência de oscilações significativas, no entanto, a taxa de mortalidade média anual
diminuiu ligeiramente neste período. Desta forma, no ano de 2000 a taxa de mortalidade registada
foi de 11‰, em 2003 o valor registado foi de 13% e na ano de 2012 desceu para 10,5‰.
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Desta análise, conclui-se que a diminuição do saldo natural resulta primordialmente de uma redução
significativa dos nascimentos no concelho durante este período.

No Concelho de Tarouca, na década 2001-2011, verifica-se que, é o saldo natural o principal fator
responsável pelo decréscimo populacional.

Tabela 14 - Decomposição do crescimento populacional para o Concelho de Tarouca, entre 2001 e 2011
Variação
populacional

Taxa de crescimento da
população

Saldo natural

Saldo migratório

-260 hab

-3,1%

-49 hab

-1 hab

Fonte: INE censos 2001- 2011; Estatísticas Demográficas
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8.

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO

Para que se possa proceder a um planeamento eficaz é fundamental fazer uma previsão do
crescimento populacional da área geográfica em análise. As estimativas que a seguir se apresentam
foram calculadas com base num período temporal de 14 anos.

De notar que se optou por se proceder a uma estimativa e não a uma projeção, uma vez que a
primeira permite o cálculo da evolução da população com base em valores da população residentes
reais, passados, assumindo que as condições e consequentemente a tendência demográfica se
manterão, sendo por isso mais adequada ao cálculo de evoluções populacionais ao nível da freguesia
ao passo que, o cálculo de projeções é frequentemente utilizado no cálculo de áreas geográficas
e/ou temporais de grande escala.

O cálculo que a seguir se apresenta foi feito com base no método matemático linear. Considerando a
evolução da população do município verificada nos últimos quarenta anos (1991-2011) estimou-se a
população para um horizonte temporal de 14 anos (2025) para a globalidade do Concelho, por
classes etárias e por freguesias.

8.1.

PARA O CONCELHO E POR FREGUESIAS

A leitura da tabela 15 permite concluir que é previsível que o Concelho de Tarouca venha a registar
um decréscimo populacional na ordem dos 674 habitantes, nos próximos 14 anos, sendo por isso
previsível, seguinte a tendência registada, que em 2025 a população residente ronde os 7 374
habitantes.
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Tabela 15 - Estimativas de crescimento populacional ao nível concelhio e por freguesias, para os anos 2025
População Residente

linear

Unidade Geográfica
1970

1981

1991

2001

2011

2025

10050

9368

9579

8308

8048

7374

605

590

567

481

414

368

445

576

635

423

403

420

585

512

512

410

396

322

365

307

405

234

170

142

510

544

610

621

689

741

Tarouca

2740

2956

2953

3416

3556

3824

Mondim da Beira

905

703

963

747

786

754

Salzedas

1285

1306

1206

861

767

591

S. J. de Tarouca

1315

1051

1064

735

606

373

Várzea da Serra

1295

823

664

380

261

125

Concelho
Gouviães
UF
Ucanha
Granja Nova
UF
Vila Chã da Beira
Dálvares
UF

A tendência global de evolução da população concelhia aponta para uma diminuição populacional
para 2025, no entanto, é de notar que o Concelho encerra disparidades quando se desce à escala da
freguesia. Os resultados obtidos apontam para um acréscimo populacional na União de Freguesias
de Dálvares e Tarouca e (União de Freguesias de Gouviães e Ucanha. Para as restantes freguesias
que compõem o concelho, prevê-se que venham a sofrer uma ligeira perda populacional, com maior
evidência nas freguesias de S. João de Tarouca e Várzea da Serra.
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8.2.

POR GRUPOS ETÁRIOS

A análise da estimativa populacional por grupos etários permite verificar que, encontrando-nos
perante uma população ainda de caráter relativamente jovem, a tendência para 2025 será a de uma
diminuição continuada das taxas de natalidade, visível na variação do grupo dos [0-14].
A diminuição das taxas de natalidade que se constata há duas décadas vai refletir-se com maior
intensidade no grupo etário dos [15-24] com uma variação negativa de 88%.
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Os grupos etários que registarão um acréscimo serão as da população ativa [25-64] e as mais
envelhecidas [65 e +], sugerindo a tendência para o envelhecimento populacional pelo topo.

Tabela 16 - Estimativas de crescimento populacional ao nível do concelho, por grupos etários, para 2025
Grupo etário

1991

2001

2011

2025

0 - 14

2169

1440

1278

560

15 - 24

2014

1311

922

105

25 - 64

4050

4079

4283

4417

65 +

1314

1379

1565

1721
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9.

CONCLUSÃO

Em termos de evolução populacional, o concelho de Tarouca, regista portanto uma tendência global
para uma diminuição populacional para 2025, que se reflete no entanto, numa concentração
populacional nos aglomerados de maior dimensão, registando mesmo um acréscimo populacional na
União de Freguesias Dálvares e Tarouca e União de Freguesias Gouviães e Ucanha, enquanto que
para as restantes freguesias do concelho se prevê uma diminuição da população.
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SUMÁRIO
O relatório pretende servir de suporte à fundamentação e orientação no desenho de uma política
para o setor da habitação no concelho, para tal, elabora-se a análise do parque habitacional
concelhio com o intuito de encontrar as carências qualitativas e quantitativas e sustentar a
constituição de uma situação de referência de base ao estabelecimento das políticas futuras a
empreender.
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1.

INTRODUÇÃO

A habitação surge como uma componente essencial na forma urbana das expansões construtivas em
territórios municipais. O fim das dicotomias urbano/rural, centro/periferia, teve como principal causa
a expansão da construção para fora daqueles que anteriormente seriam os limites identificáveis da
cidade e a habitação domina essa transformação.

As frágeis iniciativas públicas no setor com os consideráveis investimentos privados na construção da
habitação, a par do esquecimento do parque habitacional devoluto, manifestaram-se num
desfasamento entre os padrões da oferta e da procura com evidentes consequências económicas,
sociais e territoriais. A lógica de mercado no setor da habitação reitera modelos de segregação social
e desagregação urbana, uma vez que não se baseia numa lógica de equidade e justa distribuição dos
recursos, mas sim numa lógica de maximização de lucros associada quase sempre a fortes
densidades construtivas e baixa dotação de espaços complementares - verdes e equipamentos. É
neste contexto que a atuação do setor público como regulador dos mecanismos de mercado surge
como necessária e fundamental em dois âmbitos:


Estipulando regras para a atuação do setor privado na habitação;



Entrando no mercado da habitação através da construção de fogos de qualidade a custos
controlados, não apenas para a população que não é contemplada numa lógica de
promoção privada, mas também para contribuir na criação de alternativas ao setor privado.

A débil intervenção do setor público nestes dois âmbitos aliada à constante procura das cidades
como espaço de novas oportunidades por parte das populações mais desfavorecidas gera
fenómenos sociais e urbanos marginais, como: bairros ilegais, construções clandestinas, barracas,
cuja resolução é problemática. Importa identificar e estudar os tipos de futuros proprietários,
adequando e orientando a oferta para as necessidades reais da população alvo, salvaguardando o
fornecimento de padrões construtivos, arquitetónicos e de envolvente urbana de qualidade.

A atuação municipal / setor público na área da habitação deve ser pró-ativa.
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2.

CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL CONCELHIO

A problemática da habitação é, certamente, uma das mais debatidas e controversas dimensões da
intervenção social e política, na medida em que constitui um atributo material crucial do bem-estar e
qualidade de vida da população.

O Concelho de Tarouca apresenta uma realidade complexa no plano habitacional, facto que se
estende ao território nacional. O direito à habitação está consignado na Constituição da República
Portuguesa. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada,
em condições de higiene e conforto que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. No
entanto, fazer da habitação um direito realizável exige políticas inclusivas e, no contexto urbano
preocupações com a reabilitação dos tecidos habitados.
Neste sentido, é fundamental que o problema da habitação seja encarado como uma prioridade de
intervenção.

Com a avaliação da atual situação do parque habitacional, pretende-se uma breve caracterização do
mesmo, com o propósito de conhecer as necessidades e potencialidades existentes no Concelho
neste setor permitindo, assim, a possibilidade de definir quais as prioridades de atuação num
desenho de medidas que visem a melhoria da qualidade de vida da população. No presente estudo
sectorial sempre que possível proceder-se-á à desagregação ao nível da freguesia. Na caracterização
do parque habitacional utilizaram-se dados qualitativos e quantitativos, tendo como fonte de
informação as estatísticas do INE relativas aos anos censitários de 1991, 2001 e 2011, bem como
informação do levantamento de campo.

O Concelho de Tarouca registou na década de 91-01 um decréscimo populacional notável (tabela 1),
comparativamente com o padrão histórico da sua variação populacional. As freguesias que
constituíram exceção na década em análise foram a União de Freguesias Dálvares e Tarouca, sendo
que a freguesia sede de concelho se destaca com uma taxa de crescimento positiva de 15,7%.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R04 – Habitação
6

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Tabela 1 - Evolução populacional no Concelho e nas freguesias entre 1970 a 2011
População Residente

Variação da População (%)

Unidade Geográfica
1970
Concelho

1981

1991

2001

2011

70-81

81-91

91-01

01-11

10050

9368

9579

8308

8048

-6,8

2,3

-13,3

-3,1

605

590

567

481

414

-2,5

-3,9

-15,2

-13,9

445

576

635

423

403

29,4

10,2

-33,4

-4,7

Gouviães
UF
Ucanha
Granja Nova

585

512

512

410

396

-12,5

0,0

-19,9

-3,4

365

307

405

234

170

-15,9

31,9

-42,2

-27,4

510

544

610

621

689

6,7

12,1

1,8

11,0

2740

2956

2953

3416

3556

7,9

-0,1

15,7

4,1

Mondim da Beira

905

703

963

747

786

-22,3

37,0

-22,4

5,2

Salzedas

1285

1306

1206

861

767

1,6

-7,7

-28,6

-10,9

S. J. de Tarouca

1315

1051

1064

735

606

-20,1

1,2

-30,9

-17,6

Várzea da Serra

1295

823

664

380

261

-36,4

-19,3

-42,8

-31,3

Vila Chã da Beira

UF

Dálvares
UF
Tarouca

Fonte: www.ine.pt

No que diz respeito à variação populacional das décadas anteriores, constata-se que o decénio 70-81
foi igualmente de decréscimo populacional, embora menor que a década 91-01. A década de 81-91
vem reverter o cenário, apresentando uma variação positiva na taxa de crescimento da população.
As freguesias que contribuíram para este facto foram, S. João de Tarouca (União de Freguesias
Dálvares e Tarouca), Ucanha (União de Freguesias Gouviães e Ucanha), e com valores bastante
expressivos surgem as freguesias de Vila Chã da Beira (União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da
Beira) e Mondim da Beira com, 31,9% e 37%, respetivamente.
Relativamente ao último período censitário, 01-11, observa-se uma taxa de crescimento demográfica
negativa continuada de 3%, não obstante, ser bastante inferior à década anterior.

Tabela 2 - Evolução e variação intercensitária do número de famílias, no Concelho e freguesias entre 1991 a 2011
Número de Famílias

Variação %

Unidade Geográfica
Concelho
Gouviães
Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Dálvares

UF

UF

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

Tarouca

UF

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011
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Os dados dos Censos 2011 revelam que o total de famílias no concelho aumentou significativamente
(6,5%) em relação ao período censitário anterior, 1991-2001.
Elaborando a análise ao nível das freguesias destacam-se desde logo as freguesias de Granja Nova
(União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira), Mondim da Beira, Salzedas e Ucanha (União
de Freguesias Gouviães e Ucanha), as quais passaram de taxas de crescimento negativas na década
91-01, para taxas de crescimento positivas no período censitário 01-11.
Contrariando este cenário encontram-se as freguesias de Gouviães (União de Freguesias Gouviães e
Ucanha) e Várzea da Serra com uma diminuição do número total de famílias.

Gráfico 1 - Variação intercensitária do número de famílias, no Concelho e freguesias entre 1991 a 2011

Tabela 3 - Evolução e variação intercensitária do número de alojamentos, no Concelho e freguesias entre 1991 a
2011
Número de Alojamentos

Variação %

Unidade Geográfica
1991

2001

2011

91 -01

01-11

4388

5155

6939

17,5

34,6

275

280

337

1,8

20,4

208

273

319

31,3

16,8

264

274

346

3,8

26,3

202

213

219

5,4

2,8

238

305

419

28,2

37,4

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

Concelho
Gouviães
UF
Ucanha
Granja Nova
UF
Vila Chã da Beira
Dálvares
UF

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011
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No que concerne à evolução dos indicadores “alojamentos” (tabela 3) e “edifícios” (tabela 4), os
mesmos revelam um comportamento semelhante, com um aumento significativo em relação ao
período censitário anterior, 91-01, com 35% e 31%, respetivamente.

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.

Gráfico 2 - Variação do número de alojamentos por freguesias entre 1991 a 2011

Tabela 4 - Evolução e variação intercensitária do número de edifícios, no Concelho e freguesias entre 1991 a
2011
Número de Edifícios
Unidade Geográfica
Concelho
Gouviães

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

UF
Ucanha
Granja Nova

257

270

334

5,1

23,7

202

213

219

5,4

2,8

220

247

337

12,3

36,4

Tarouca

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

Vila Chã da Beira
Dálvares

UF

UF

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011
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Gráfico 3 - Variação intercensitária do número de edifícios, no Concelho e freguesias entre 1991 a 2011

Tabela 5 - Dimensão média das famílias, alojamentos por famílias e alojamentos por edifício
Dimensão média das famílias
Unidade Geográfica
Concelho
Gouviães
UF
Ucanha
Granja Nova

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

3,59

3,14

2,65

0,7

0,6

0,6

1,1

1,2

1,2

Tarouca

3,46

3,07

2,80

0,6

0,6

0,5

1,2

1,3

1,4

Mondim da Beira

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

UF
Vila Chã da Beira
Dálvares

UF

Fonte: INE, Censos 1991, 2001, 2011

A análise da tabela 5 permite retirar as seguintes conclusões:


Diminuição tendencial da dimensão dos agregados familiares;



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
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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.

2.1.

CONDIÇÕES DE USO

Relativamente ao tipo de ocupação dos alojamentos e à sua evolução, a leitura da tabela 6 reflete 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.

Tabela 6 - Distribuição dos alojamentos, segundo o tipo de ocupação, para o Concelho em 1991, 2001 e 2011
Alojamentos
Familiares
Total

Clássicos

2001

1991

Residência
habitual

Não clássicos
(Barracas ou
Outros)

Coletivos

Vagos

Nº

4388

2735

1005

623

15

10

%

100

62

23

14

0,3

0,2

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

Variação 91 -01

2011

Uso sazonal ou
secundário

Variação 01 -11

Fonte: INE, Censos, 1991, 2001, 2011
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Gráfico 4 - Distribuição dos alojamentos, segundo o tipo de ocupação, para o Concelho em 1991

Gráfico 5 - Distribuição dos alojamentos, segundo o tipo de ocupação, para o Concelho em 2001

Gráfico 6 - Distribuição dos alojamentos, segundo o tipo de ocupação, para o Concelho em 2011
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Tabela 7 - Distribuição dos alojamentos, segundo o tipo de ocupação, por freguesia em 2011
Unidade Geográfica
Gouviães

UF

Ucanha
Granja Nova

UF

Vila Chã da Beira
Dálvares

Total

Residência
habitual Clássicos

%

Uso sazonal ou
residência
secundária

%

Vagos

%

336

167

50

81

24

88

26

319

151

47

57

18

111

35

346

155

45

130

38

61

18

219

66

30

143

65

10

5

418

260

62

101

24

57

14

2546

1256

49

849

33

441

17

Mondim da Beira

468

277

59

104

22

87

19

Salzedas

590

289

49

168

28

133

23

S. J. de Tarouca

790

232

29

293

37

265

34

Várzea da Serra

899

129

14

441

49

329

37

Concelho

6931

2982

43

2367

34

1582

23

UF

Tarouca

Fonte: INE, Censos, 2011

As freguesias (tabela 7) que apresentam maior número de alojamentos de uso sazonal ou residência
secundária são as freguesias de Vila Chã da Beira (União de Freguesias 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 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.

Tabela 8 - Edifícios segundo o tipo de utilização, para o Concelho em 1991, 2001 e 2011
Edifícios
Edifícios Total

Principalmente residenciais
Exclusiva/ residenciais

Parcial/ residencial

Principal/ não residencial

4145

2496

1579

70

%

100

60

38

2

Nº

4647

4300

334

13

%

100

93

7

0

Variação 91 -01

12,1

72,3

-78,8

-81,4

Nº

6096

5549

495

52

%

100

91

8

1

Variação 01 -11

31,2

29

48,2

300

2011

2001

1991

Nº

Fonte: INE, Censos, 1991, 2001, 2011

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R04 – Habitação
13

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Tabela 9 - Edifícios segundo o tipo de utilização por freguesia, 2011
Edifícios
Unidade Geográfica

Gouviães
Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Dálvares

Principalmente residenciais

Edifícios Total

UF

UF

Exclusiva/
residenciais

%

Parcial/
residencial

%

Principal/ não
residencial

%

334

321

96

3

1

10

3

306

300

98

5

2

1

0

334

324

97

10

3

0

0

219

61

28

158

72

0

0

337

315

93

21

6

1

0

1840

1544

84

267

15

28

2

463

458

99

5

1

0

0

Salzedas

579

548

95

20

3

11

2

São João de Tarouca

786

777

99

9

1

0

0

Várzea da Serra

898

895

100

2

0

1

0

Concelho

6096

5543

91

500

8

52

1

Tarouca
Mondim da Beira

UF

Fonte: INE, Censos 2011

No território concelhio o uso dos edifícios (tabela 9) é exclusivamente residencial (91%), contudo,
existem algumas freguesias onde o uso parcialmente residencial assume alguma expressão,
devendo-se este facto à existência de pequeno comércio e recentemente à tipologia multifamiliar
que tem crescido no Concelho. A União de Freguesias Dálvares e Tarouca é a que mais regista este
tipo de uso, devido ao número de edifícios multifamiliares e à grande parte de comércio e serviços
que se localizam nestas freguesias, bem como a freguesia de Vila Chã da Beira (União de Freguesias
Granja Nova e Vila Chã da Beira), como se aferiu nos levantamentos de campo.

Gráfico 7 - Edifícios segundo o tipo de utilização por freguesia, 2011
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Tabela 10 - Índice de lotação dos alojamentos clássicos, ocupados como residência habitual, para o Concelho
em 2001 e 2011
Índice de lotação
Alojamentos Sublotados
Tarouca

2001

2011

Alojamentos Sobrelotados

Nº de Divisões Excedentes

Total

Nº de Divisões em Falta

Normal

3 Divisões ou
+

2 Divisões

1 Divisão

457

530

756

1 Divisão

2 Divisões

3 Divisões ou
+

290

76

35

Nº

2776

%

100

Nº

2982

%

100

74

18

8

7,4

26,5

-15,5

-39,4

Var. % 01-11

63
654

696

632
23

855

14

534

193

36

Fonte: INE, Censos 2001, 2011

Gráfico 8 - Índice de lotação dos alojamentos clássicos, ocupados como residência habitual, para o Concelho
em 2001 e 2011

2001

2011

O índice de lotação do alojamento (tabela 10) dá-nos a indicação do número de divisões a mais ou a
menos em relação ao número de residentes no alojamento. Assim, a leitura do gráfico aponta para
que a maioria dos alojamentos estão sublotados, correspondendo a 74% do total dos alojamentos.
Apenas 18% dos alojamentos apresentam uma lotação normal e 8% dos alojamentos estão
sobrelotados.
Relativamente ao período intercensitário 2001-2011 ocorreu um aumento dos alojamentos
sublotados, bem como a diminuição de cerca de 40 dos alojamentos sobrelotados.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R04 – Habitação
15

14

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Tabela 11 - Estrutura etária dos edifícios e evolução do ritmo de construção, para o Concelho entre 1919 e 2011
Nº de Edifícios

Nº médio de edifícios
construídos por ano

621

-

Entre 1919 e 1945

722

27,8

Entre 1946 e 1970

1080

45

Entre 1971 e 1990

1842

97

Entre 1991 e 2011

1831

91,5

Total

6096

66,3

Antes de 1919

Fonte: INE, Censos 2011

Gráfico 9 - Estrutura etária dos edifícios para o Concelho entre 1919 e 2011

No que diz respeito à antiguidade do parque habitacional e ao ritmo de construção no Concelho
(tabela 11), 30% dos edifícios tem 30 ou mais anos, sendo esta situação é elucidativa do
envelhecimento que o parque habitacional apresenta. Atendendo a este facto, a política habitacional
merece uma reflexão, sobre o tipo de intervenções a fazer no edificado, designadamente, quais as
formas de o fazer e com que prioridades, atendendo ao facto de que algum do edificado mais
vetusto tem características próprias de construção e no seu conjunto formam conjuntos
arquitetónicos com interesse, as intervenções devem ser bem estudadas e acompanhadas.
Pela análise da tabela 11 e do gráfico 9 conclui-se que no Concelho de Tarouca existe uma grande
quantidade de edifícios construídos entre 1970 e 1990, bem como edifícios construídos entre 1991 e
2011. No que respeita à construção mais recente, a freguesia de Tarouca (União de Freguesias
Dálvares e Tarouca) destaca-se claramente em termos absolutos, embora Várzea da Serra se
destaque em termos proporcionais. Entre freguesias as tendências de edifícios por época de
construção são disformes.
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Tabela 12 - Estrutura etária dos edifícios, por freguesia entre 1919 e 2011
Zona Geográfica
Gouviães

UF

Ucanha
Granja Nova

UF

Vila Chã da Beira
Dálvares

UF

Tarouca

Total

Antes de
1919

1919 - 1945

1946 - 1970

1971 - 1990

1991 - 2011

334

7

22

77

135

93

306

4

9

82

166

45

334

73

99

65

48

49

219

56

6

32

82

43

337

9

31

31

128

138

1840

234

236

288

519

563

Mondim da Beira

463

20

58

53

129

203

Salzedas

579

44

61

137

150

187

S. J. de Tarouca

786

173

113

121

180

199

Várzea da Serra

898

1

87

194

305

311

Concelho

6096

621

722

1080

1842

1831

Fonte: INE, Censos 2011

Tabela 13 - Variação do padrão volumétrico no Concelho, 1991, 2001 e 2011
ANO

TOTAL

1991

4145

1324

1 PISO
31,9%

2530

2 PISOS
61,0%

269

3 PISOS
6,5%

17

4 PISOS
0,4%

4

5 PISOS
0,09%

1

6 OU + PISOS
0,02%

2001

4647

882

18,9%

3143

67,6%

523

11,3%

75

1,6%

14

0,3%

10

0,2%

2011

6096

1816

29,8

3670

60,2

497

8,2

74

1,2

28

0,5

11

0,2

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

Tabela 14 - Edifícios, segundo o número de pavimentos, por freguesia em 2011
Zona Geográfica
Concelho
Gouviães
Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Dálvares
Tarouca

UF

UF

UF

Total

Com 1

Com 2

Com 3

Com 4

Com 5

Com 6

Com 7 ou +

6096

1816

3670

497

74

28

10

1

334

215

110

9

0

0

0

0

306

126

161

17

2

0

0

0

334

68

251

14

1

0

0

0

219

28

182

9

0

0

0

0

337

141

169

13

14

0

0

0

1840

429

1061

260

51

28

10

1

Mondim da Beira

463

45

371

47

0

0

0

0

Salzedas

579

124

374

78

3

0

0

0

São João de Tarouca

786

521

249

16

0

0

0

0

Várzea da Serra

898

119

742

34

3

0

0

0

Fonte: INE, Censos 2011

No ano de 2011 existiam 6096 edifícios, revelando um crescimento de 31% em relação a 2001, sendo as
freguesias de Várzea da Serra, S. João de Tarouca e a União de Freguesias Dálvares e Tarouca as que
contemplavam o maior número de edifícios.
No município de Tarouca a tipologia predominante é a unifamiliar. Contudo, há uma dezena de
edifícios localizados na União de Freguesias Dálvares e Tarouca de tipologia multifamiliar.
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O núcleo de Dálvares é periférico em relação aos perímetros urbanos de Tarouca e constitui uma
extensão destes.
É possível verificar, a partir a tabela 13, que tanto em 1991, 2001 e 2011 o edifício mais comum é o que
possui r/c + 1. O número de edifícios com apenas r/c também têm alguma expressividade no
Concelho, tendo até aumentado o seu número em cerca de 934 unidades entre 2001 e 2011.
Ao analisar a tabela 14 confirma-se o caráter da tipologia unifamiliar que caracteriza o território
concelhio, destacando-se a União de Freguesias Dálvares e Tarouca as quais alcançam o maior
crescimento em altura, uma vez que, são as freguesias mais urbanas do Concelho.

2.2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tabela 15 - Principais materiais utilizados na construção

Tipo de estrutura da construção

Revestimento exterior

Nº

%

Betão armado

1351

29,1

Paredes de alvenaria argamassada, com placa

1398

30,1

Paredes de alvenaria argamassada, sem placa

1021

22,0

Paredes de adobe, taipa ou alven. de pedra solta

856

18,4

Outros

21

0,5

Betão à vista

701

15,1

Ladrilhos ou pastilhas cerâmicas

63

1,4

Pedra

1452

31,2

Reboco tradicional ou marmorite

2381

51,2

Outros

50

1,1

Em terraço

30

0,6

4541

97,7

4511

97,1

30

0,6

76

1,6

Inclinada
Cobertura

Revestida a telhas
Revestida a outros materiais
Mista (telhado e terraço)

Fonte: www.ine.pt

Quanto às características estruturais dos edifícios pode afirmar-se que, tendo em conta as
particularidades históricas e climatéricas, as técnicas de construção, a evolução dos materiais, etc., o
edificado do Município tem na sua maioria (tabela 15) paredes de alvenaria argamassada, com placa,
ou betão armado; paredes exteriores de reboco tradicional ou marmorite e cobertura inclinada
revestida a telha.
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2.3.

REGIME DE OCUPAÇÃO E PROPRIEDADE

A grande fatia dos alojamentos familiares são ocupados pelos respetivos proprietários com 89% e 6%
estão ocupados em regime de arrendamento.
Quando analisados os dados ao nível das freguesias do Concelho, constata-se que em 2011 a maioria
dos residentes é o proprietário do alojamento no qual reside, sendo o nicho de mercado para o
arrendamento muito reduzido e encontra-se principalmente nas freguesias mais urbanas, União de
Freguesias Dálvares e Tarouca.
De realçar que nas freguesias de Salzedas, S. João de Tarouca e Ucanha (União de Freguesias
Gouviães e Ucanha), 97% dos alojamentos encontram-se no regime de “Proprietário”.

Tabela 16 - Regime de ocupação dos alojamentos, por freguesia, 2011
Alojamentos familiares de residência habitual
Unidade
Geográfica

Gouviães

UF

Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Dálvares

UF

Total

É proprietário ou
coproprietário

%

Proprietário em
regime de
propriedade
coletiva de
cooperativa de
habitação

167

156

93

0

0

2

1

%

É arrendatário ou
subarrendatário

%

Outras
situações

%

9

5

151

146

97

0

0

1

1

4

3

155

136

88

0

0

1

1

18

12

66

63

95

0

0

0

0

3

5

260

244

94

0

0

14

5

2

1

1256

1035

83

6

0,5

160

13

55

4

Mondim da Beira

277

249

90

0

0

9

3

19

7

Salzedas

289

279

97

1

0,3

4

1

5

2

S. J. de Tarouca

232

226

97

0

0

0

0

6

3

Várzea da Serra

129

117

91

0

0

0

0

12

9

2982

2651

89

7

0,2

191

6

133

4

UF

Tarouca

Concelho

Fonte: INE, Censos 2011

No Concelho de Tarouca em 2011, o rácio de distribuição de famílias por edifício é de 0.49
família/edifício, e o rácio da distribuição de famílias por alojamento é de 0.43 família/alojamento o
que demonstra que existe um excedente de edifícios e de alojamentos. Desta forma é possível dizer
que o atual parque habitacional no Concelho de Tarouca satisfaz as necessidades quantitativas
existentes.
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2.4.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

O estado de conservação do parque habitacional é um indicador da degradação física do edificado e
do desinteresse pelo mercado da reabilitação.

Segundo as “Estatísticas da Construção e Habitação” (2002, pp.44) a degradação física afeta
principalmente os edifícios mais antigos e, por isso, o estado de degradação predomina nas áreas
com uma estrutura edificada mais antiga, ou seja, as zonas históricas.

Tabela 17 - Necessidades de reparação nas Paredes e Caixilharias exteriores, na Cobertura e Estrutura, 2011
Tipo de reparação

Paredes e Caixilharias Exteriores
Total
Edifícios

Grandes
e muito
grandes
%

Pequenas
e médias %

334

14,1

Ucanha

306

Granja Nova

334

Zona Geográfica

Gouviães

Cobertura

Estrutura

Nenhuma
%

Grandes
e muito
grandes
%

Pequenas
e médias %

Nenhuma
%

Grandes e
muito
grandes %

Pequenas e
médias %

Nenhuma %

16,5

69,5

13,5

17,1

69,5

13,8

17,1

69,2

2,3

59,8

37,9

2,3

59,8

37,9

2,3

59,2

38,6

5,1

41,9

53,0

4,2

42,5

53,3

4,8

42,2

53,0

219

5,9

19,6

74,4

6,4

14,6

79,0

4,6

12,8

82,6

UF

UF
Vila Chã da Beira
Dálvares

337

12,5

33,8

53,7

12,5

29,4

58,2

12,5

42,4

45,1

Tarouca

1840

11,7

24,2

64,0

12,1

25,3

62,6

12,0

23,9

64,2

Mondim da Beira

463

15,3

16,2

68,5

13,0

17,3

69,8

14,9

16,0

69,1

Salzedas

579

33,0

31,3

35,8

34,2

35,1

30,7

29,4

31,4

39,2

S. J. Tarouca

786

35,0

29,4

35,6

30,3

31,6

38,2

27,7

29,4

42,9

Várzea da Serra

898

31,5

21,5

47,0

19,0

28,1

52,9

18,2

35,1

46,8

Concelho

6096

19,1

27,2

53,7

16,6

28,9

54,5

15,8

29,4

54,9

UF

Fonte: www.ine.pt

De acordo com as informações dos censos 2011 (tabela 19), apenas 54% do parque edificado não
apresenta necessidade de reparações nas paredes e caixilharias exteriores, 55% não necessita de
reparações na cobertura e 55% não necessita de reparações nas estruturas. Relativamente às
reparações de pequenas e médias dimensões, 27% necessita reparações nas paredes e caixilharias
exteriores, em 29% dos edifícios são necessárias reparações quer na cobertura, quer na estrutura.
As reparações de grandes dimensões verificam-se em 19% no caso de paredes e caixilharias
exteriores, 17% no caso da cobertura e 16% relativamente à estrutura.
Esta informação vem corroborar o que já havia sido referido no que respeita ao envelhecimento do
parque habitacional e à necessidade de intervir no edificado concelhio.

As freguesias com maiores necessidades de reparações nas paredes e caixilharias exteriores
correspondem a Salzedas, S. João de Tarouca e Várzea da Serra. Relativamente às freguesias com
menores necessidades para este tipo de reparações pertencem à União de Freguesias Granja Nova e
Vila Chã da Beira.
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R04 – Habitação
20

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Gouviães (União de Freguesias de Gouviães e Ucanha), Vila Chã da Beira (União de Freguesias Granja
Nova e Vila Chã da Beira), Tarouca (União de Freguesias Dálvares e Tarouca) e Mondim da Beira
No que diz respeito a reparações na cobertura as freguesias de Gouviães (União de Freguesias
Gouviães e Ucanha), Vila Chã da Beira (União de Freguesias Granja Nova e Vila Chã da Beira), Tarouca
(União de Freguesias Dálvares e Tarouca) e Mondim da Beira são as que apresentam menores
necessidades de reparações. As que se destacam como as que apresentam maiores necessidades são
Salzedas e S. João de Tarouca.

Relativamente às necessidades de reparações na estrutura as freguesias de Salzedas e S. João de
Tarouca voltam a destacar-se. A União de Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira, Gouviães
(União de Freguesias Gouviães e Ucanha), Tarouca (União de Freguesias Dálvares e Tarouca) e
Mondim da Beira destacam-se como as que menos necessidades de reparações exigem ao nível da
estrutura.

2.5.

DINÂMICA CONSTRUTIVA

A análise à dinâmica de construção no Concelho (tabela 20) terá por base as licenças concedidas pela
Câmara Municipal, segundo o tipo de obra, tomando como período de referência os anos entre 2005
a 2013.

Tabela 18 - Licenças concedidas pela Câmara Municipal, entre 2005 e 2013
Anos

Nº Licenças

2005

141

2006

145

2007

143

2008

121

2009

97

2010

73

2011

48

2012

49

2013

42

Total

859

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca
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Gráfico 10 - Evolução do número de licenças emitidas pela Câmara Municipal, entre 2005 e 2013

Procedendo à análise da evolução do número de obras licenciadas pela Câmara Municipal, a nível
concelhio, a mesma revela que o seu comportamento não é homogéneo, apresentando um pico de
licenças emitidas no ano de 2007 para, a partir de então registar uma diminuição substancial até ao
ano de 2011. Nos três anos seguintes mantém-se relativamente estável.

Tabela 19 - Licenças concedidas pela Câmara Municipal, por freguesia
Freguesia

Nº Licenças

%

64

7,5

42

4,9

57

6,6

39

4,5

69

8,0

Tarouca

327

38,1

Mondim da Beira

62

7,2

Salzedas

64

7,5

S. J. de Tarouca

68

7,9

Várzea da Serra

67

7,8

8 Anos

859

100,0

Gouviães
UF
Ucanha
Granja Nova
UF
Vila Chã da Beira
Dálvares
UF

Na análise por freguesia (tabela 22), constata-se que Tarouca (União de Freguesias Dálvares e
Tarouca) assume uma posição de destaque em relação às restantes freguesias apresentando, quer
um valor absoluto, quer um valor relativo mais elevado de licenças emitidas, com 38% do total de 859
licenças. Com menor expressão surgem as freguesias de Vila Chã da Beira (União de Freguesias
Granja Nova e Vila Chã da Beira) e Ucanha (União de Freguesias Gouviães e Ucanha).
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Tabela 20 - Licenças concedidas pela Câmara Municipal, por freguesia, entre 2005 e 2013
Anos

Dálvares

Tarouca

Gouviães

Ucanha

Mondim
da Beira

Salzedas

S. J.
Tarouca

Várzea da
Serra

Granja
Nova

Vila Chã da
Beira

Total

2005

14

53

10

8

9

11

10

8

8

10

141

2006

12

57

9

11

10

8

14

8

10

6

145

2007

14

55

11

4

19

6

9

8

13

4

143

2008

7

54

5

3

5

10

7

14

8

8

121

2009

5

36

14

3

7

8

8

8

3

5

97

2010

8

23

2

3

5

6

8

8

9

1

73

2011

4

18

5

3

4

6

3

1

2

2

48

2012

5

13

4

3

3

8

3

6

2

2

49

2013

0

18

4

4

0

1

6

6

2

1

42

Total

69

327

64

42

62

64

68

67

57

39

859

A análise por freguesias (tabela 24), revela um cenário interessante das dinâmicas construtivas
espelhando o comportamento pouco homogéneo já referido ao nível do Concelho. Deste modo, tal
como já referido, Tarouca (União de Freguesias Dálvares e Tarouca) é a freguesia que apresenta uma
evolução mais acentuada. A União de Freguesias Granja a Nova e Vila Chã da Beira, e as freguesias de
Mondim da Beira e Salzedas, por seu lado de ano para ano têm registado um número de
licenciamentos mais reduzido. Várzea da Serra representa a freguesia que manteve um
comportamento mais linear neste período de tempo.

Tabela 21 - Licenças concedidas pela Câmara Municipal, segundo os tipos de obras, entre 2005 a 2013
Tipos de Obras
Total

Habitação

Construções
novas

%

Ampliações

%

Reconstruções

%

2005

64

64

47

73

10

16

7

11

2006

70

70

48

69

4

6

18

26

2007

56

56

43

77

2

4

11

20

2008

44

44

28

64

2

5

14

32

2009

34

34

29

85

1

3

4

12

2010

35

35

17

49

6

17

12

34

2011

23

23

15

65

2

9

6

26

2012

32

32

21

66

2

6

9

28

2013

16

16

12

75

2

13

2

13

Total

310

310

213

69

21

7

76

25

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca
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Gráfico 11 - Licenças concedidas pela Câmara Municipal, segundo os tipos de obras, entre 2005 a 2013

Quanto ao número de licenças emitidas pela CM e segundo o tipo de obras, entre os anos de 2005 a
2013, a tendência observada no Concelho:


A proporção das construções novas supera os restantes tipos de obra, no entanto, ao longo
do período de tempo em análise verifica-se um decréscimo do seu valor no ano de 2010 para
voltar a aumentar até ao ano de 2013;



Por outro lado, o peso das reconstruções relativamente ao total do número de licenças é
significativo;



A fatia de licenciamentos relacionada com as ampliações é pouco significativa no quadro
concelhio e manifesta um comportamento pouco homogéneo.

Finalmente concluiu-se que o parque edificado do Concelho tem evoluído sobretudo devido à
construção de edificações novas.

Gráfico 12 - Evolução do número de licenças emitidas pela Câmara Municipal, entre 1995 a 2013
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Recorrendo à análise da evolução do número de licenças emitidas pela Câmara Municipal, nos
últimos 18 anos, a qual registou variações ao longo do período de análise, revelando um
comportamento pouco uniforme. A análise regista um aumento no número de licenças emitidas
entre 1995 e 2003, atingindo o pico nesse mesmo ano, para diminuir exponencialmente até ao ano de
2013.
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3.

INSTRUMENTOS LEGAIS E PROGRAMAS EXISTENTES

Uma questão que merece avaliação é o conjunto de meios de financiamento que se encontram
disponíveis para apoiar o desenvolvimento de propostas no setor da habitação.
Neste âmbito, no presente capítulo vão ser enunciados os meios e os programas disponibilizados
pela Administração Central e pela Intervenção Municipal, no âmbito das intervenções incidentes
sobre o parque habitacional e as políticas de habitação.

3.1.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A seguir são descritos os programas da Administração Central e as medidas do Plano Operacional da
Região de Lisboa e Vale do Tejo que, em vertentes diferentes, estão relacionadas com possíveis
intervenções no setor habitacional.

Tabela 22 - Programas de Apoio Disponibilizados pela Administração Central
Nome
SOLARH
www.ihru.p
t
www.portal
dahabitacao
.pt

REHABITA
www.portal
dahabitacao
.pt

RECRIPH
www.portal
dahabitacao
.pt

Entidade
Responsável
IHRU

Designação

Legislação

Apoios

Apoio Financeiro Especial
para realização de obras de
conservação ordinária e
extraordinária
em
habitação
própria
permanente
por
proprietários carenciados

DL n.º 7/99 de 8 de
janeiro
DL n.º 39/2001 de 9 de
fevereiro – Atualização
do DL anterior
DL n.º 25/2002 de 11 de
fevereiro – Altera o DL
anterior
DL nº 66/2014 - procede
à segunda alteração ao
DL de 2001
DL n.º 105/96, de 31 de
julho

Programa de apoio a proprietários
carenciados, até 1100€, pagos num
máximo de 360 meses sem juros

Regime de Apoio à
Recuperação Habitacional
em Áreas Urbanas Antigas
Apoio
financeiro
às
câmaras municipais na
recuperação de zonas
urbanas antigas, concedido
mediante a celebração de
acordos de colaboração
entre o IGAPHE, as Câmaras
Municipais, o IN H e outras
instituições de crédito
autorizadas.

Regime
Especial
de
Comparticipação
e
Financiamento
na
Recuperação de Prédios
Urbanos em Regime de
Propriedade Horizontal

DL n.º 329-B/2000, de
22 de dezembro

Portaria n.º711/96 de 9
de dezembro
DL n.º 106/96, de 31 de
julho

Imóveis abrangidos Apoia a execução
de obras de conservação, beneficiarão
ou
reconstrução
de
edifícios
habitacionais
e
as
ações
de
realojamento provisório ou definitivo
daí decorrentes, no âmbito de
operações municipais de reabilitação
dos núcleos urbanos históricos que
sejam declarados como áreas críticas de
recuperação e reconversão urbanística,
e que possuam PP ou regulamentos
urbanísticos aprovados
Altera o Regime do Arrendamento
Urbano. Prevê a possibilidade de
demolição de imóveis reconhecidos
como irrecuperáveis. Estabelece os
fundamentos das obras coercivas.
Programa de apoio à reabilitação de
imóveis para habitação própria em
propriedade horizontal, cujas
comparticipações a fundo perdido, se
destinam à realização de obras de
conservação ordinária e extraordinária
nas partes comuns dos prédios, cujo
valor máximo não poderá ser superior a
20% do montante total das obras, sendo
60% suportado pelo IGAPHE e 40% pelo
município.
Condições de Acesso
Só têm acesso a este regime as
administrações de condomínio e os
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Regime
Especial
de
Comparticipação
na
Recuperação de Imóveis
Arrendados (RECRIA)

DL n.º 329-C/2000, de
22 de dezembro
Revoga os DL nos
197/92 e 104/96
Portaria nº 56-A/2001,
de 29-1, Supl.

Altera o regime de renda
condicionada constante do
DL nº 13/86, de 23 de
janeiro.
Determina
o
coeficiente de vetustez dos
fogos
RENDA CONDICIONADA /
VETUSTEZ DOS FOGOS

DL n.º329A/2000 de 22
de dezembro

Porta 65

Incentivo ao arrendamento
por jovens

Arco-íris

OBJETIVOS
Assegurar
a
gestão
integrada de bairros em
crise, com a participação
ativa dos moradores.
Contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dos
utentes dos fogos. Otimizar
os recursos aplicados na
reabilitação
física
dos
bairros.

DL nº162/92, de 5 de
agosto
Portaria nº835/92, de
28 de agosto
DL nº 308/2007, de 3 de
setembro,
cria
o
programa de apoio
financeiro
DL nº 61-A/2008, de 28
de março, primeira
alteração ao DL nº
308/2007
Subprograma 3

Rendas
condicionad
as/RAU

Ministério do
Equipamento
Social

condóminos de edifícios que:
- Tenham sido construídos até à data de
entrada em vigor do RGEU, aprovado
pelo D. L nº ' 38 382, de O7/07/51, ou
após essa data, os que tenham Licença
de Utilização emitida até 01 de janeiro
de 1970
- Sejam compostos pelo menos por 4
frações autónomas, podendo uma
delas ser afeta ao exercício de uma
atividade de comércio ou pequena
indústria hoteleira
Programa de apoio à recuperação de
imóveis arrendados, comparticipado
entre IGAPHE e CM 60/40% ou 80/20%
do total do investimento
Fixa o regime de cálculo de
comparticipação a fundo perdido a
atribuir no âmbito do Programa RECRIA
Estabelece os parâmetros para cálculo
da renda tendo como objetivo fulcral
restabelecer uma relação de equidade
entre o valor atualizado do fogo e a
necessidade de proporcionar ao
proprietário um rendimento não
especulativo do capital investido. O
valor da renda condicionada terá uma
relação direta com o valor do fogo
multiplicado por uma justa taxa de
rendimento.
Consiste num apoio mensal para
pagamento da renda habitacional
destinado a jovens arrendatários
maiores com idade inferior a 30 anos.

MEDIDA 3.1.
Dinamização Local
Promover o diagnóstico sócioeconómico da comunidade em
presença. Promover a constituição de
formas de gestão participada nos
bairros ou conjuntos habitacionais.
MEDIDA 3.2.
Apoio à Inserção Social
Promover a inserção social de
moradores com problemas de
desestruturação familiar, alcoolismo,
toxicodependência, desemprego,
pobreza... através da constituição de
parcerias que vacilem a sua inserção.
MEDIDA 3.3
Recuperação de Infraestruturas Físicas
e Ambientais
Promover a recuperação de espaços
exteriores e dotar os bairros dos meios
necessários à articulação com o tecido
urbano envolvente.
MEDIDA 3.4
Promoção da Construção de
Equipamentos Sociais, Desportivos e
Outros
Dotar os bairros de um conjunto de
equipamentos que possibilite a
ocupação de tempos livres de jovens e
idosos e a prestação de serviços
comunitários.
MEDIDA 3.5.
Criação de Atividades Económicas
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Promover a criação de micro-empresas,
facilitando o acesso a ações de
formação profissional e cedendo,
quando possível, espaços para
instalação de atividades empresariais
geradoras de emprego.

3.2.

INTERVENÇÃO MUNICIPAL

3.2.1.

HABITAÇÃO SOCIAL A CUSTOS CONTROLADOS

De 1989 até 1996 a Câmara Municipal promoveu a construção de 72 fogos de Habitação Social a
Custos Controlados, com financiamento do Instituto Nacional da Habitação.
Em 1989 a Autarquia impulsionou a construção de 12 fogos para efeitos de arrendamento dirigido a
famílias carenciadas.
Nas décadas de 90, 92 e 96 a Câmara Municipal promoveu a edificação de 60 fogos de habitação
social a custos controlados, para venda, na Sede de Concelho. Os tipos de fogos construídos são
maioritariamente de tipologia T3.

Ainda no âmbito da habitação social, foram levados a cabo a construção de dois empreendimentos,
em Ucanha e Granja a Nova. A construção foi promovida por entidades privadas com financiamento
pelo Instituto Nacional da Habitação.
Em Ucanha promoveu-se a construção de 48 fogos T3 e 4 comércios/serviços; em Granja a Nova
construíram-se 36 fogos T3 e 12 comércios/serviços.

3.2.2.

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URBANA – SOLARH

O SOLARH permite a concessão de empréstimos sem juros pelo IHRU, com o apoio técnico da
Câmara Municipal, para realização de obras de conservação:


Em habitação própria permanente de indivíduos ou agregados familiares;



Em habitações devolutas de que sejam proprietários os municípios, as instituições
particulares de solidariedade social, as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa
que prossigam fins assistenciais, e as cooperativas de habitação e construção;



Em habitações devolutas de que sejam proprietárias pessoas singulares.

Condições Específicas de Atribuição
Podem-se candidatar-se ao Programa SolarH a pessoa ou o agregado familiar cujo rendimento anual
bruto seja igual ou inferior a:


Duas vezes e meia o valor anual da pensão social por cada indivíduo maior até ao segundo;



Duas vezes o valor anual da pensão social por cada indivíduo maior a partir do terceiro;



Uma vez o valor anual da pensão social por cada indivíduo menor;
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A habitação objeto das obras a financiar:


Deve ser propriedade de um ou mais membros do agregado familiar há, pelo menos, cinco
anos;



Nenhum dos membros do agregado familiar pode ser proprietário, no todo ou em quota
superior a 25%, de outro prédio ou fração autónoma destinada à habitação, nem, em
qualquer dos casos, receber rendimentos decorrentes da propriedade de quaisquer bens
imóveis;



Não ter nenhum dos membros do agregado familiar qualquer empréstimo em curso
destinado à realização de obras na habitação a financiar.

No Concelho de Tarouca, as freguesias em que foi concedida aprovação ao Programa SolarH, são as
seguintes: Mondim da Beira, Ucanha, Tarouca, Granja a Nova e Salzedas.

3.2.3.

REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS DE TAROUCA

A Autarquia tem em vigor um articulado regulamentar cujo objetivo é apoiar os estratos sociais mais
desfavorecidos do Concelho, o mesmo tem aplicação nas seguintes áreas:


Isenção de taxas no licenciamento de obras;



Matérias de construção para alteração, ampliação, conservação e beneficiação de habitação
própria ou arrendada e em particular para conferir condições de habitabilidade;



3.2.4.

Fornecimento de projetos elaborados pela Autarquia.

PROGRAMA “ALDEIAS VINHATEIRAS”

No seguimento do Programa “Aldeias Vinhateiras”, alvo de caracterização no Relatório 01 “Sistemas de Planeamento”, o investimento em reabilitação no Concelho de Tarouca teve o seguinte
sequência:

Tabela 23 - Programa de Intervenção e Financiamento
Freguesia

Fase

Ano

Intervenção

Ucanha

1ª Fase

2005/2006

17 Habitações (239.550 €)

Ucanha

2ª Fase

2006/2007

23 Habitações (210.036,94 €)

Salzedas

1ª Fase

2007

20 Habitações (72.419,80 €)

Salzedas

2ª Fase

2007/2008

6 Habitações (42.770,75 €)

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca
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4.

PRÁTICAS E POLÍTICAS DE HABITAÇÃO – ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Tendo em conta os problemas que se fazem sentir no Concelho, designadamente, ao nível do
decréscimo na variação populacional, das famílias e dos alojamentos, bem como ao nível do
aumento do número de alojamentos de uso sazonal ou vagos, todos estes fatores vão ter
consequências no âmbito habitacional. Deste modo, é fundamental a prossecução duma “Política de
Habitação” fortemente assumidas pela Autarquia, de forma a responder aos problemas do
território. A política terá que ser concertada e garantir a articulação com outras áreas estratégicas a
intervir, designadamente, ao nível da população, do território e forma urbana, das atividades
económicas, da educação, do turismo, por forma a fixar capital humano.

Tendo em conta a matriz marcadamente rural do território em presença e das fragilidades que estes
continuam a enfrentar – perda de população para centros urbanos onde o acesso aos serviços,
equipamentos e emprego é facilitado; índices de envelhecimento mais elevados; saldos migratórios
negativos, etc. Será necessário adotar um conjunto concertado de medidas, que deverão
complementar as políticas e estratégias globais, adotadas ao nível do Concelho. Neste âmbito,
importa dinamizar e criar oportunidades e estruturas capazes, que possibilitem reverter o quadro de
abandono, alicerçados nos recursos da região, requalificação dos espaços públicos e do edificado –
mantendo a tipicidade destes locais e tendo como objetivo último, a qualificação funcional e
urbanística do território concelhio. Relativamente à “Política de Habitação”, esta deverá ter em
conta que o forte decréscimo registado nas últimas décadas, nas áreas referidas, gerou um elevado
número de alojamentos vagos ou de uso sazonal no Concelho. Por outro lado, regista-se o
envelhecimento do parque habitacional. Será necessário reorientar a política municipal de
habitação, no sentido da qualificação do parque habitacional e não tanto para a sua densificação.
Este processo passa pela implementação de um conjunto de ações no que diz respeito aos incentivos
e programas de reabilitação.

Relativamente ao parque habitacional destacam-se os seguintes aspetos:


Garantir a existência dos níveis mínimos de conforto, na condição das infraestruturas básicas
(eletricidade, instalações sanitárias, água canalizada e instalações de banho ou duche), em
todo o Concelho;



Para além da satisfação das necessidades básicas, deverá caminhar para patamares de maior
qualidade no domínio do conforto introduzindo, por exemplo, aquecimento central
acompanhado por um melhor aproveitamento energia solar e no domínio das tecnologias
de informação com a introdução de infraestruturas de redes de telecomunicações
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estruturadas, permitindo aos seus habitantes o acesso mais facilitado às tecnologias de
informação;


Valorização de outros fatores de qualidade como, por exemplo, a qualidade arquitetónica,
melhoria da qualidade do tecido urbano, ou a dotação do espaço envolvente ao nível dos
espaços verdes e das acessibilidades;



Aposta numa política de preservação do património construído:
o

Maior incidência de programas públicos de recuperação;

o

Reanimar o mercado de arrendamento, que conceda à procura de habitação uma real
possibilidade de escolha entre compra e arrendamento e à oferta de casas para
arrendar a possibilidade de garantir a preservação do seu património e
consequentemente dos níveis de conforto neste tipo de oferta;

o

Utilização da expansão das residências secundárias como fator de requalificação das
habitações existentes;

o

Tornar as intervenções de recuperação mais apelativas para os interesses dos
principais agentes do setor da construção – banca e construtores.

Finalmente, as intervenções públicas/mistas no mercado habitacional através da provisão de
habitação social ou a custos controlados têm de ser urbanisticamente integradas nas lógicas de
ordenamento dos espaços (nomeadamente ao nível regulamentar) e mais importante têm de ter
como pressuposto base que a pobreza não se combate apenas pela habitação, tendo que existir uma
Política de Emprego e de Apoio/Inserção Social. Neste âmbito, é essencial garantir a articulação
entre a política social de habitação e as políticas sociais.
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5.

SÍNTESE

No concelho de Tarouca predominam os edifícios de tipologia unifamiliar, de 1 a 2 pisos; embora na
União de Freguesias Dálvares e Tarouca se verifique uma mudança tipológica no parque habitacional
recente, aumentou o número de pisos por edifício assim como o número de alojamentos, sendo na
vila de Tarouca que se regista uma maior dinâmica construtiva. Nestas zonas de maior pressão
importa manter a qualidade dos espaços públicos e assegurar algumas áreas para espaços de lazer
no futuro, que podem ser garantidas pela cedência de áreas por parte de quem promove a
construção. Outra característica que ressalta desta análise é a idade do edificado no concelho, 30%
dos edifícios têm mais de 30 anos, devendo-se por isso desenhar uma política de requalificação
urbana, recorrendo aos programas para o efeito. O uso exclusivamente residencial predomina no
Concelho. Na última década a proliferação da tipologia multifamiliar fez com que a esse crescimento
se associasse o comércio e serviços. Importa conhecer qual a realidade dos alojamentos de uso
sazonal e de segunda habitação, quem são os proprietários, quais as suas localizações, pois
associada à sazonalidade das áreas residências podem estar alguns problemas sociais, que devem ser
precavidos. Existe, ainda, um número considerável de alojamentos vagos no concelho, tendo esta
forma de ocupação registado um aumento elevado no período censitário 2001-2011.

Deve-se procurar entender se o mercado da habitação está a dar resposta à procura existente, não
em termos quantitativos, mas sim qualitativos, será que a oferta satisfaz as necessidades da procura?

Sendo este um concelho com potencialidades no setor turístico, deve-se estudar a oferta de
alojamento e a sua qualidade.

Na fase seguinte do plano serão introduzidos novos dados de modo a que, para além da análise e
diagnóstico seja possível avançar com propostas concretas e cenários possíveis para o setor.
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SUMÁRIO
O conjunto de análises desenvolvido no âmbito do presente relatório procura assegurar a
caracterização do tecido económico concelhio, fundamentado na síntese dos dados das principais
funções ou atividades económicas existentes no Concelho. Este conjunto de informações foi
complementado através de vários indicadores disponíveis no sítio do Instituto Nacional de Estatística
(INE).

O estudo desenvolvido aborda, igualmente, a problematização de questões que se encontram
diretamente relacionadas com a localização das atividades económicas, quer pela sua importância
estratégica, quer por razões de conflituosidade com a função residencial, apontando-se também
possíveis medidas conducentes à resolução dos problemas evidenciados.
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1.

INTRODUÇÃO

A distribuição da população no território obedece a um conjunto de critérios, os quais determinam a
facilidade de viver numa região relativamente a outras. Entre esse conjunto de critérios, encontramse os recursos naturais que é possível extrair ou usar nesse território, de maneira a que, viver nesse
território se torne mais fácil e sustentável. Esses recursos traduzem-se no solo e na sua capacidade
produtiva; nos recursos hídricos (uma vez que, a água é fundamental para a sobrevivência humana,
assim como necessária para grande parte das suas atividades); e a insolação como recurso
energético, do qual dependem também as atividades humanas, designadamente a agricultura.

A população que se instalou no que é hoje o Concelho de Tarouca, naturalmente teve em conta este
conjunto de critérios. Aliás, a escolha de diversas ordens monásticas de se instalarem no território do
Concelho é prova disso, acrescentando-se o facto de nestes casos ser valorizada a perfeita
integração com a natureza. Tarouca possui, de facto, um conjunto de condições de excelência que
justificam a ocupação do seu território. Os recursos naturais existentes permitem que as atividades
normalmente englobadas no setor primário continuem a ter uma importância primordial na
economia da região. No entanto, existem carências estruturais decorrentes de um atraso da
adaptação destas atividades produtivas a novas realidades de transformação e comercialização dos
produtos que aqui são produzidos. Neste contexto, existem grandes diferenciais de facilidade de
acesso a novas oportunidades, quer dentro dos limites do Concelho, quer do Concelho tendo como
base o território português.
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2.

OBJETIVOS E METODOLOGIA

O relatório tem como objetivo a conclusão sobre os passos necessários para que, tendo em conta os
importantíssimos valores existentes, se consigam níveis de desenvolvimento capazes de permitir
uma melhoria da qualidade vida das suas populações através da criação de novas oportunidades e
aproveitamento das existentes no Concelho.
Para isso, foi necessário partir de duas abordagens, tendo sempre como base a realidade do
território em análise.


Em primeiro lugar, estudou-se o território tendo em conta os contextos regional, nacional e
mesmo europeu em que se integra o Concelho de Tarouca. Como ferramentas
fundamentais, recorram-se a diversos estudos e programas que debitam várias diretrizes de
índole estratégica que deverão ser aproveitadas para o enquadramento estratégico do
Concelho. É importante ter noção das tendências existentes nos sistemas nos quais o
Concelho de Tarouca tem que pertencer e ser um elemento ativo. Ignorar essas tendências
e a sua fundamentação poderia significar correr riscos desnecessários ao assumir estratégias
para o município que em nada se poderão agarrar às estratégias de desenvolvimento a uma
escala mais alargada. Bastará, por exemplo, referir a importância que terá para o Concelho e
as oportunidades que poderá representar o Projeto Turístico do Douro.
Portanto, a primeira abordagem parte de uma realidade exterior onde se enquadra o
Concelho de Tarouca.



A segunda parte relaciona-se com a realidade do próprio Concelho. A partir, quer de um
levantamento de campo, quer da leitura de uma série de indicadores estatísticos, foi
possível obter uma imagem clara das realidades existentes em todo o território. Para ajudar
a validar essa leitura, foi necessário obter um quadro de referência conseguido pela análise
do Plano Diretor Municipal de 1993.

Mais do que uma descrição exaustiva de dados e valores estatísticos optou-se por sintetizar o que é
transmitido pelos números e elaborar um esquema onde se incluem algumas medidas relacionadas
com o âmbito deste relatório. Essas medidas são uma base inicial para a discussão sendo, portanto,
um esquema aberto. Procurou-se tanto quanto possível, cruzar essas medidas com as linhas
estratégicas com que se partiu no início da revisão do PDM, ou seja, a afirmação na rede urbana
intermunicipal; a valorização da escala humana e a potenciação do valor dos espaços naturais.
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3.

O TERRITÓRIO PORTUGUÊS E O CONCELHO DE TAROUCA

O território português sofre desde há várias décadas de um problema que tem resultado no
agravamento de diversas assimetrias. No país existem duas realidades que divergem, ambas com
problemas de grande expressão que em última análise funcionam como atrito ao desenvolvimento e,
por conseguinte, não permitem atingir os padrões de referência à escala europeia. Essas duas
realidades têm problemas distintos que necessitam de soluções igualmente distintas.

O concelho de Tarouca pertence à parte do país onde se verifica uma contínua perda de população
desde a década de 1960 quando a agricultura deixou de ser capaz de sustentar as populações e estas
se viram obrigadas a emigrar, quer para outros países, quer para cidades de maior dimensão,
sobretudo os grandes centros urbanos de Porto e Lisboa. Num esforço de resistência, mantém-se
uma população cada vez mais envelhecida, com fracos recursos e baixa qualificação. Uma população
resistente não só à “mudança de vida”, mas também, à adaptação pedida face aos novos contextos
e procuras decorrentes, designadamente, da integração de Portugal na Comunidade Europeia. Esta é
uma escala que não é possível mais ignorar. A integração europeia do país é função do bom
desempenho das populações locais. Neste quadro os municípios têm um papel fundamental ao
providenciar um eficiente encaminhamento dos recursos financeiros disponibilizados.
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4.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

4.1.

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE (PO NORTE)

Resultado do III Quadro Comunitário de Apoio, o Programa Operacional Regional Norte (PO Norte),
aponta como estratégia de desenvolvimento para a região, da qual o Concelho de Tarouca faz parte,
a aposta na qualificação e coesão social; o ordenamento do território e a sustentabilidade do
desenvolvimento; a competitividade da economia regional e a organização institucional. Estes
objetivos estratégicos inserem-se numa lógica da coesão territorial; do aumento da competitividade
e desenvolvimento no sentido de uma aproximação aos padrões médios europeus. Como limite
temporal o PO Norte propõe que essas transformações sejam conseguidas no período de uma
geração.
No entanto, passado mais de metade do período de implementação do programa verifica-se que há,
ainda, um longo caminho a percorrer. As medidas tomadas e o esforço financeiro efetuado poderão
ter um impacto efetivo na realidade muito além do período de uma geração proposto. É necessário
tornar os processos mais céleres para que o atraso registado em Portugal possa ser anulado. No
Concelho de Tarouca esse esforço tem que ser redobrado, uma vez que, se encontra bastante abaixo
dos valores de referência médios do país (e.g. o Índice de Poder de Compra). Portanto, não se pode
dizer que o impacto do PO Norte seja muito visível, em particular, no Concelho de Tarouca. Para
conseguir uma melhoria das dinâmicas da economia regional à escala do Concelho, é fundamental
que o nível de acesso a oportunidades seja facilitado por uma criação de emprego vocacionada para
o potencial transformador existente no Concelho. Para isso, o esforço na qualificação continuada
dos recursos humanos tem que surgir ou reafirmar-se como uma aposta séria. Num Concelho com
uma população de cerca de 8300 habitantes, dos quais cerca de 40% é ativa e num território com
100Km2, a instalação de um sistema que promova a formação dos seus recursos humanos em
domínios com uma aplicabilidade dentro dos setores produtivos do Concelho, principalmente
aquelas que se podem integrar na cadeia de valorização da produção, transformação e
comercialização do vinho, da maçã e da castanha, é algo que pode representar economias de escala
positivas, na medida em que pode atrair a instalação de quadros superiores; pode representar
oportunidades de emprego para uma margem mais alargada da população ativa e a transmissão de
saberes tradicionais entre gerações e, ainda, ser um fator importante para induzir o
empreendedorismo no Concelho assente em novas lógicas empresariais, baseadas nas novas
tecnologias e na inovação. Os recursos endógenos existentes em Tarouca sairiam desta forma
valorizados e integrados noutras cadeias de valor exteriores ao Concelho fortalecendo a rede
intermunicipal.
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Figura 1 - Prioridades Estratégicas
Programa Operacional Norte
Prioridade Estratégica A: Melhorar a qualificação das pessoas, aumentar a sua empregabilidade e
promover a coesão social
Como?









Melhorando a qualidade e a equidade de acesso à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário;
Melhorando e generalizar o acesso dos jovens à formação escolar inicial qualificante;
Promovendo a empregabilidade e o emprego ao nível local;
Apoiando o investimento no desenvolvimento local;
Promovendo as competências profissionais dos agentes da administração local;
Promovendo a cultura científica e tecnológica e a inovação;
Melhorando a qualidade e a equidade de oportunidades de acesso à sociedade da informação;
Promovendo competências profissionais para a utilização sistemática das tecnologias de informação e de
comunicação.

Prioridade estratégica B: Promover os fatores de competitividade regional e valorizar os sistemas
produtivos territoriais
Como?



Melhorando os fatores de competitividade da economia regional;
Garantindo um processo de ajustamento tecnológico e estrutural do setor agroflorestal regional adequado a
uma distribuição territorialmente equilibrada da população e à preservação do património natural e construído;
Melhorando a organização e a promoção regional e local;
Melhorando a competitividade, a coesão e a qualificação territorial do Douro.




Prioridade estratégica C: Promover as condições para um ordenamento equilibrado e sustentável do
território regional
Como?





Melhorando as redes e sistemas de transporte de nível regional;
Melhorando as redes e os sistemas de transporte de nível local;
Promovendo o desenvolvimento sustentável dos sistemas ambientais de nível regional;
Promovendo a qualificação do sistema territorial regional.

Fonte: PO Norte

4.2.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E SETORES DEPRIMIDOS (PRASD)

Por iniciativa governamental, foi elaborado um estudo que tinha como objetivo a produção de um
diagnóstico sobre as reais assimetrias existentes no País. Daí resultou o Programa de Recuperação
de Áreas e Setores Deprimidos (PRASD). A principal conclusão retirada foi a seguinte: a dicotomia
tradicional ‘litoral/interior’ deixara de ter sentido. O estudo concluiu que tanto no interior como no
litoral existem áreas deprimidas e/ou com graves problemas estruturais devido à estagnação do seu
desenvolvimento. Deste modo, os autores optaram por uma nova designação: ‘Portugal sob
pressão/ Portugal sonolento’. Um dos principais critérios foi o Índice de Poder de Compra (IPC)
calculado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
O Concelho de Tarouca surge com um IPC de 47,31 da média nacional. Os concelhos vizinhos de
Lamego, Moimenta da Beira e Castro Daire, registam 71,36; 41,28; e 45,51 respetivamente.

O relatório final do PRASD parte das tendências verificadas nas últimas décadas para construir um
diagnóstico que, juntamente com as “âncoras” de desenvolvimento, permitiram finalmente adiantar
algumas recomendações estratégicas. Genericamente, o estudo confirmou a tendência de redução
da importância do setor agrícola na economia; a tendência de urbanização do território com a
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reorganização da distribuição da população em torno de cidades de média dimensão, onde o acesso
aos serviços é facilitado; os índices de envelhecimento são cada vez mais elevados e os saldos
migratórios negativos no interior, resultado do abandono de nativos; índices de desemprego
crescentes e desqualificação da população ativa. Todos estes fatores eram já conhecidos
anteriormente ao PRASD e contribuem para os reduzidos IPC’s que se verificam no interior do país.
Além disso, todas estas tendências agravam o atraso da região, tornando cada vez mais difícil a sua
inversão.

Quanto à região onde se insere o Concelho de Tarouca, o PRASD faz uma análise mais apurada, para
além daquelas conclusões genéricas. Dessa análise ressalta a reduzida taxa de atividade da região,
com uma população ativa inferior a 38% (o Concelho de Tarouca registava em 2001, segundo dados
oficiais, uma Taxa de Atividade de 39,1%, contra 40% em 1991). Como agravante surge a baixa
produtividade dos setores de produção, com a resistência do setor agrícola, contrariamente ao que
se regista na generalidade do país. A agricultura ocupa 40% da população ativa da região e mantém
uma importância significativa na estrutura económica da região. No Concelho de Tarouca, a
população agrícola representa 35% da população residente. Nesta região estão concentradas as
produções de castanha (85% da produção nacional, mas com grandes dificuldades de
comercialização) e ainda do vinho e da maçã. O setor industrial da região e do Concelho de Tarouca
apresenta uma grande fragmentação e uma fragilidade do tecido empresarial, aspeto este, pode ter
várias explicações possíveis, entre elas e em primeiro lugar, o afastamento aos grandes centros de
comercialização, dado que as estruturas de comercialização na região do Concelho de Tarouca se
encontram atrasadas (daí uma grande expectativa relativamente à plataforma logística em Peso da
Régua, a cerca de 20Km da sede do Concelho de Tarouca). Em segundo lugar, a facilidade em chegar
até esses centros de comercialização. Neste caso, as novas acessibilidades representam novas
facilidades na integração da economia regional, uma vez que, permitem uma maior facilidade de
trocas comerciais com outras regiões, inclusivamente com mercados espanhóis. A região do Porto
está a cerca de 100Km do Concelho de Tarouca (são, ainda, necessárias cerca de duas horas para lá
chegar); Bragança e a fronteira espanhola estão a cerca 150 Km. De tudo isto se depreendem os
baixos níveis de desenvolvimento da região onde se insere o Concelho de Tarouca. No entanto, esta
região apresenta um conjunto de vocações e recursos que devem servir para contrariar todo este
cenário. Devemos sublinhar como estruturantes para o desenvolvimento das suas atividades: os
recursos naturais particulares da região que obrigam a considerar como emergente o segmento do
turismo, vocacionado para os aproveitar. O segundo, que se relaciona com o primeiro, na medida em
que transforma a paisagem, é a dinamização do setor agrícola.

No primeiro caso – o aproveitamento dos recursos naturais - há um longo caminho a percorrer,
sendo necessário e urgente elaborar e pôr em prática um Programa Municipal de Turismo. Este não
se pode cingir ao Concelho, mas ter como preocupação uma integração com a região envolvente,
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nomeadamente, a região do Douro, partindo das especificidades existentes no Concelho. Por
exemplo, tornando as suas aldeias habitáveis promovendo desta forma a sua ocupação por
população turista e que se interessa pelo contacto com os usos e costumes, com as populações
locais e com a natureza. A este respeito, ainda, há a realçar dois aspetos importantes que podem
favorecer a sustentação deste tipo de medidas: primeiro, o meio particular envolvente ainda pouco
adulterado embora sem condições de habitabilidade; segundo, a simpatia, a afabilidade e
hospitalidade dos habitantes de Tarouca que é o melhor cartão de visita que se pode oferecer.
Atente-se que esta presença necessita de um equilíbrio, sem o qual a característica dos lugares
poderá vir a ser prejudicada. A este propósito é oportuno referir um estudo de Fernandes, Paula; et
al (2003)1, que demonstra uma inversão das tendências da procura de novos destinos turísticos na
região Norte. Embora o produto turístico “sol e praia” sejam ainda muito procurados, outras
valências como o termalismo, a montanha e o campo, têm registado uma procura crescente, quer
por turistas nacionais, quer por turistas estrangeiros. Esse estudo conclui que o Índice de Preferência
tem apontado para uma procura crescente das regiões mais interiores da região, de onde se destaca
a região do Douro, o que vem reforçar a grande oportunidade e a potencialidade que representa a
proximidade ao vale do Douro. Refira-se que tem sido feito um esforço notável em termos de
requalificação dos espaços públicos, sobretudo no âmbito do Plano de Urbanização de Tarouca e
Dálvares, assim como diversos arranjos urbanísticos nas freguesias, principalmente nas sedes das
mesmas. Ao nível do edificado há, ainda, algum trabalho para investir. Esta medida de requalificação
das aldeias rurais relaciona-se com outras medidas (ver Esquema Diretor) que devem funcionar, não
de forma isolada, mas sim de forma concertada. A melhor forma de acompanhar o funcionamento
de todo este sistema seria através de um espaço onde se dessem a conhecer todos os trabalhos e
desenvolvimentos nos Centros de Formação (função profissionalizante); nas Escolas da Terra
(função pedagógica); na Oficina Engenharia e Arquitetura Tradicional (função científica –
investigação e desenvolvimento).

O segundo caso – a dinamização do setor agrícola - parte com a vantagem de existir instalado um
importante trabalho de gerações e que ocupa já saberes tradicionais. No entanto, verifica-se ainda
que há necessidade de fomentar a criação de ‘clusters’ regionais associados às culturas existentes.
Isto passará necessariamente por uma aposta e uma abertura ao setor transformador, que permitirá
alargar a cadeia de valorização dos produtos que são extraídos da terra. Aqui, torna-se fundamental,
por parte da Administração Central, a discriminação positiva do incentivo à instalação de novas
empresas na região e que resulte numa equidade em termos facilidade de acesso às oportunidades
existentes. O PRASD sublinha que as grandes dificuldades atuais neste âmbito são: a fragilidade da
iniciativa empresarial da região; fragmentação e ausência de cooperação; fragilidades tecnológicas e
comerciais; capacidade de acrescentar valor aos produtos via transformação. Como já foi referido,

1

Fernandes, P.; Monte, A.; Castro, J. (2003) – A Região Norte de Portugal e a preferência da procura
turística: Litoral versus Interior in Revista Portuguesa de Estudos Regionais, n.º 4; Ed. APDR e INE.
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Tarouca é um Concelho de matriz marcadamente rural. Grande parte da sua população ativa dedicase à agricultura, apesar do aumento do setor do comércio e serviços. O seu produto interno roda em
torno da atividade agrícola que tende paulatinamente a tornar-se cada vez mais competitiva,
adotando estruturas empresariais capazes de enfrentar novos desafios e assim resistir à crise
generalizada que se vive no setor, consequência da adoção de uma Política Agrícola Comum, sem
que as estruturas produtivas agrícolas estivessem preparadas para esse grande desafio. A atividade
agrícola e o seu desenvolvimento não deve, contudo, ser abordada de forma hermética, mas sim de
forma sistémica, isto é, fazendo parte de uma rede que interliga diversos setores. Como concluiu
Carvalho Mendes (1993) na sua comunicação nas II Jornadas de Desenvolvimento do Alto Tâmega,
Carvalherios-Boticas: “o desenvolvimento rural tem que passar muito pelo desenvolvimento dos
transportes, da indústria e dos serviços concentrados em meio urbano. Assim, intervenções demasiado
centradas na atividade agroflorestal que não atendam à necessária complementaridade com os outros
setores e com a economia urbana terão pouco impacto em termos de desenvolvimento das áreas
rurais”2.

Figura 2 - Recomendações Estratégicas – Trás-os-Montes e Alto Douro
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E SETORES DEPRIMIDOS (PRASD)
Recomendações Estratégicas – Trás-os-Montes e Alto Douro







Estímulo do processo de consolidação das vocações tradicionais e de especialização funcional das
principais cidades da região (Vila Real e Bragança);
Prosseguimento do projeto de desenvolvimento turístico do Douro;
Criação de centros de excelência nos domínios florestal e pecuário e aproximar estas unidades à
estrutura económica local;
Apoiar e acolher a criação de novas empresas na área das novas tecnologias da informação;
Estar atento aos desenvolvimentos da plataforma logística na Régua, embora especialmente
vocacionada para o setor do vinho;
Implantação de unidades de produção de energias renováveis.

Fonte: PRASD

Portanto, o desenvolvimento do setor agrícola não pode ser encarado como um vetor estratégico
isolado. É necessário que seja acompanhado por uma melhoria das acessibilidades, para que os
custos e o tempo de transporte sejam minimizados. Neste aspeto, o nó de Lamego do IP3 e o IC26 e
a plataforma logística vocacionada para o setor vinícola, parecem ser aspetos relevantes. Além disso,
é importante o desenvolvimento de uma base industrial capaz de permitir a transformação dos
produtos extraídos dos solos, aumentando o potencial de valor acrescentado da região. Este será um
aspeto que necessita ser desenvolvido em Tarouca, já que a cadeia de valorização dos produtos
acaba, na maioria das vezes com a extração dos mesmos. Tendo partido com um largo atraso, a
agricultura portuguesa sofre, ainda, hoje de insuficiências graves, legado de décadas de
conformação com a realidade instalada sem que se dessem passos para o desenvolvimento da
atividade. Embora se verifiquem tendências positivas no desenvolvimento estas são, ainda, muito

2

Carvalho Mendes (1993) – A nova PAC e o desenvolvimento rural in Vida Rural n.º 14
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reduzidas e insuficientes para que a agricultura portuguesa se torne competitiva. Essa
competitividade será conseguida não pela quantidade (já que outros países de União Europeia têm
uma maior capacidade produtiva), mas pela qualidade e singularidade dos nossos produtos. Importa
por isso acompanhar com atenção as negociações em torno da nova PAC, que determinará as
diretrizes em matéria de desenvolvimento agrícola e rural.

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

A criação da Zona Vitivinícola do Varosa em 1989, juntamente com os concelhos de Lamego e
Armamar pode também ajudar a dinamizar o fortalecimento das relações intermunicipais com a
abertura de uma estratégia mais alargada para os vinhos da região. Os trabalhos da Comissão
Vitivinícola Regional, assim como os seus objetivos de trabalho não são ainda conhecidos pela equipa
que elabora a revisão do PDM de Tarouca, sendo fundamental agendar encontros de trabalho com
aquela entidade para que se conheça o que tem sido desenvolvido, tomar conhecimento de
possíveis estudos que possam ter sido elaborados e integrar na discussão do novo PDM as
estratégias de implicação territorial que aquele agente considere pertinentes.
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A Regiefrutas – Cooperativa Agrícola do Távora/Varosa, inaugurada em janeiro de 2010, é uma
unidade de transformação e armazenagem de baga de sabugueiro (e de outros produtos frutícolas),
a qual permite aos produtores refrigerarem e congelarem a baga de sabugueiro para que depois
possa ser exportada fresca em vez de seca, como era feiro anteriormente.
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5.

CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS CONCELHIAS

Os dados estatísticos disponibilizados, quer pelo Instituto Nacional de Estatística, quer pelo País em
Números – Edição 2008 foram alvo de uma síntese para melhor fundamentar as conclusões finais do
presente relatório. Evitou-se, tanto quanto o possível, a descrição exaustiva desses dados numéricos,
uma vez que se entende que deverão funcionar como ferramenta de trabalho e não como trabalho
em si.

Ter conhecimento do perfil da população ativa importa no âmbito da caracterização da base
económica local. Pretende-se caracterizar a população ativa concelhia, de acordo com a sua situação
face ao emprego, o seu nível de instrução e os setores de atividade onde desempenham o seu
trabalho.

5.1.

EMPREGO E TAXAS DE ATIVIDADE

A tabela 1 retrata a evolução da população ativa desde o ano 1981 até ao ano 2011, sendo percetível
que o ano de 1991 marca um ponto de viragem na evolução do número da população ativa, com
reflexos na economia do concelho, passando de um período de crescimento (1981 para 1991), para de
seguida se verificar o decréscimo até 2011.
Tabela 1 - Evolução da população ativa de 1981 a 2011
Anos

1981

1991

2001

2011

Pop. Ativa

2758

3832

3252

3263

Fonte: www.ine.pt

De uma forma geral, a estabilidade e a integração social estão relacionadas com a integração /
inclusão dos indivíduos no mercado de trabalho e, deste modo, com a sua capacidade de contribuir
para a produtividade do meio onde se inserem e, consequentemente, de uma forma independente,
aceder a bens e serviços disponíveis. Neste contexto, vão ser analisadas as taxas de atividade e
desemprego nos anos de 1991 a 2011.

Tabela 2 - Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego em 1991 a 2011
Taxa de Atividade %
Unidade
Geográfica

1991

Taxa de Desemprego %

2001

2011

1991

2001

2011

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

Norte

45,5

54,8

36,8

48,1

55,4

41,4

47,6

52,3

43,2

5

3,8

6,5

6,7

5,2

8,6

14,5

12,9

16,1

Douro

36,3

49,2

24

39,4

49,5

30

41,4

47,7

35,6

7

4,1

12,4

8,2

4,9

13,4

12,1

10,2

14,3

40

53,2

27,4

39,1

51,4

27,4

40,5

48,6

32,9

2,9

2,1

4,5

7,8

4,2

14,5

11,7

8,6

16,1

Tarouca

Fonte: www.ine.pt
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Gráfico 1 - Taxa de Atividade em 1991 a 2011

Sistematizando os valores dos censos relativos à taxa de atividade para o Concelho, a ideia global é a
de que a dinâmica económica aumentou um ponto percentual na última década, contrariando a
década de 91-01. Pelo contrário, este indicador registou uma diminuição, quer na Região Douro, quer
na Região a que Tarouca pertence.
Quando analisados os valores por género tanto na Região Douro como na Região Norte a tendência
foi de crescimento no respeita às mulheres e de diminuição quanto aos homens. A taxa de atividade
por género no cenário municipal acompanhou a tendência do quadro geral da Região Douro a que
pertence.

Gráfico 2 - Distribuição percentual da população ativa por género

Gráfico 3 - Taxa de Desemprego em 1991 a 2011
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A taxa de desemprego registou um aumento nos três níveis territoriais em análise. Em Tarouca, de
2001 para 2011 a taxa de desemprego aumentou cerca de 4% e é já algo elevada – 11,7%. Este valor é
inferior ao valor da Região Norte e da Região Douro.

Numa breve caracterização da população desempregada é possível concluir (gráficos 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10):


O número de desempregados do Concelho de Tarouca inscritos no Centro de Emprego de
Lamego aumentou cerca de 60% comparado com os períodos homólogos de 2008 a 2013 (+
264);



Comparativamente ao final do mês de abril do ano de 2013 o Concelho de Tarouca possui
mais 80 desempregados inscritos no Cento de Emprego de Lamego;



O género feminino é o mais afetado pelo fenómeno do desemprego;



Na sua maioria a população desempregada pertence ao grupo etário dos 35 aos 54 anos;



Verifica-se um maior número de desempregados com nível escolar inferior ao 3.º ciclo do
ensino básico;



Cerca de 86% dos desempregados estão à procura de novo emprego, sendo também o
grupo socialmente mais frágil. Esta fragilidade está, muitas vezes, relacionada com a idade
do indivíduo desempregado e com o nível de escolaridade que se torna tendencialmente
deficitário face às novas exigências de mercado (abril 2014);



Aproximadamente 52% dos desempregados são de longa duração, isto é, têm inscrição ativa
no Centro de Emprego há doze meses ou mais (abril 2014).

Gráfico 4 – Evolução do nº de desempregados inscritos, Concelho Tarouca

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014
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Gráfico 5 - Evolução do nº de desempregados inscritos, entre dezembro 2013 e abril 2014, Concelho Tarouca

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

Gráfico 6 - Evolução do nº de desempregados inscritos por género

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

Gráfico 7 - Desempregado registado segundo o grupo etário

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014
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Gráfico 8 - Desempregado registado segundo níveis de escolaridade

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

Gráfico 9 - População desempregada e situação face ao emprego

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

Gráfico 10 - Desempregada segundo o tempo de inscrição

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014
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Carências detetadas ao nível concelhio:


Baixa empregabilidade;



Fraco tecido empresarial;



Política insuficiente para captação e fixação de empresas;



Falta de estruturas para a fixação dos jovens;



Estímulo diminuto à criação do próprio emprego.

5.2.

OS SETORES DE ATIVIDADE

Os setores de atividade permitem-nos perceber como se distribui a população pelos vários ramos da
atividade económica revelando, de certa forma, a especialização da mão de obra no Concelho.

A distribuição por setor de atividade no Concelho de Tarouca teve uma evolução que em muito se
assemelha ao fenómeno nacional de acelerada perda de importância do setor primário e crescente
relevância do setor terciário. O fenómeno da terciarização que acompanhou o processo de
abandono do setor agrícola teve, no Concelho, a mesma intensidade registada a nível regional e
nacional. Em termos de representatividade é o setor terciário que se encontra em primeiro lugar
como fonte empregadora e onde se registam os maiores aumentos.

Tabela 3 - População empregada, segundo os setores de atividade económica, 2011
Primário

Secundário

Terciário

População
empregada

Total

%

Total

%

Total

%

Norte

1501883

43023

3%

533848

36%

925012

62%

Douro

74908

10616

14%

14741

20%

49551

66%

Tarouca

2880

254

9%

718

25%

1908

66%

138

23

17%

27

20%

88

64%

Unidade Geográfica

Gouviães
Ucanha
Granja Nova
Vila Chã da Beira
Dálvares
Tarouca

UF

UF

UF

123

10

8%

42

34%

71

58%

150

14

9%

30

20%

106

71%

50

4

8%

17

34%

29

58%

262

24

9%

56

21%

182

69%

1377

67

5%

332

24%

978

71%

Mondim da Beira

318

29

9%

69

22%

220

69%

Salzedas

228

44

19%

78

34%

106

46%

S. J. de Tarouca

179

23

13%

57

32%

99

55%

Várzea da Serra

55

16

29%

10

18%

29

53%

Fonte: INE, Censos 2011
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Gráfico 11 - Setores de atividade económica, por escala territorial, 2011

O município de Tarouca tem um cenário semelhante ao da Região e da Região Douro em que mais de
50% da população empregada trabalha no comércio e serviços.
Ao nível das freguesias, no cômputo geral, também se confirma a supremacia do setor terciário.
Apenas na freguesia de Várzea da Serra se verifica uma maior proporção de população empregada
no ramo da agricultura e/ou pecuária do que no setor secundário.

Gráfico 12 - População empregada, segundo os setores de atividade económica nas freguesias de Tarouca, 2011

Tabela 4 - População economicamente ativa, segundo os setores de atividade económica, 1991 a 2011
Unidade Geográfica

População
empregada

Primário

Terciário

Total

%

Total

%

Total

%

1346

36%

930

25%

1444

39%

20%

816

27%

1596

53%

-16%

-114

-2%

152

24%

9%

718

25%

1908

66%

-11%

-98

-2%

312

13%

1991

3720

2001

2997

585

Var. 91 – 01

-723

-761

2011

2880

254

-117

-331

Var. 01 – 11

Secundário

Fonte: www.ine.pt
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Relativamente ao setor primário (dados do RGA de 2009), a perda contínua de população, que por
motivos vários se começa a dedicar a outros setores de atividade, constitui uma realidade. De
seguida são apresentados alguns dados estatísticos relativos a este setor, os quais confirmam o
cenário que se tem vindo a descrever.

Tabela 5 - Nº de Explorações Total e Superfície Agrícola Utilizada (ha)
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

Há 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.

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.

Tabela 6 - Superfície das culturas permanentes (ha) e Tipo de culturas permanentes, na Região Norte, Região
Douro e Concelho, Var. % 1999 e 2009
Norte
Tipo de Culturas Temporárias
Total
Frutos frescos (exceto citrinos)

1999

Douro

2009

228323

218545

Var.%
99-09

1999

Tarouca
Var.%
99-09

2009

1999

Var.%
99-09

2009

-4,3

97213

92632

-4,7

1357

1309

-3,5
-10,2

10919

9420

-13,7

5715

5118

-10,4

442

397

Citrinos

1281

923

-27,9

553

443

-19,9

-

-

-

Frutos subtropicais

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
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Gráfico 13 - 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%).

Tabela 7 - Superfície das culturas temporárias (ha) e Tipo de culturas temporárias, na Região Norte, Região
Douro e Concelho, Var. % 1999 e 2009
Tipo de Culturas
Temporárias

Norte

Douro
Var.% 9909

1999

Tarouca
Var.% 9909

2009

1999

Var.%
99-09

1999

2009

2009

Total

316950

206068

-35,0

17048

9844

-42,3

754

284

-62,3

Cereais para grão

102202

58299

-43,0

6275

2465

-60,7

176

73

-58,5

Leguminosas secas para
grão

6427

1670

-74,0

414

109

-73,7

17

4

-76,5

Prados temporários

10517

8481

-19,4

889

178

-80,0

89

6

-93,3

Culturas forrageiras

167038

127125

-23,9

6483

5855

-9,7

352

168

-52,3

-65,4

-62,9

-64,4

Batata

20190

6986

Beterraba sacarina

-

-

2734

1014

90

32

-

-

-

-

-

-

-

Culturas industriais

89

48

-46,1

1

2

100,0

-

-

-

Culturas hortícolas

4242

2980

-29,8

234

205

-12,4

29

1

-96,6

Flores e plantas ornamentais

274

348

27,0

13

9

-30,8

-

-

-

Outras culturas temporárias

5971

130

-97,8

6

8

33,3

-

-

-

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999, 2009
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Da leitura da tabela 9 verifica-se uma redução da superfície total das culturas temporárias na década
99/09.
No concelho todo o tipo de culturas registaram diminuições na superfície de culturas temporárias,
face a 1999. Na Região Norte aumentou a superfície das flores e plantas ornamentais e no Douro
aumentou a superfície das culturas industriais e de outras culturas temporárias, com 100% e 33%,
respetivamente.
As culturas temporárias que mais contribuíram para o decréscimo ao nível concelhio foram, as
culturas hortícolas (97%), os prados temporários (93%) e as leguminosas secas para grão (77%).
No concelho de Tarouca, no ano de 2009, nas superfícies com culturas temporárias predominam as
culturas forrageiras (59%), seguidos dos cereais para grão (26%). Este facto é comum às restantes
unidades territoriais.

Tabela 8 - Superfície de prados e pastagens permanentes (ha) e Tipo de prados e pastagens permanentes, na
Região Norte, Região Douro e Concelho, Var. % 1999 e 2009
Tipo de prados e pastagens
permanentes

Sob-coberto de
matas e florestas

Tarouca

1999

2009

179206

230957

28,9

22324

20480

-8,3

139

226

62,6

Total

151714

176972

16,6

19207

15496

-19,3

136

218

60,3

Espontâneos
melhorados e
semeados

67182

66028

-1,7

5896

4710

-20,1

64

108

68,8

Pobres

84532

110944

31,2

13311

10786

-19,0

72

110

52,8

Total

25978

50543

94,6

2748

4651

69,3

2

2

0,0

1187

2533

113,4

31

449

1348,4

-

2

-

24791

48011

93,7

2717

4202

54,7

2

-

-100,0

Espontâneos
melhorados e
semeados
Pobres
Total

Sob-coberto de
culturas
permanentes

Douro
Var.%
99-09

Total

Em terra limpa

Norte
1999

2009

Var.%
99-09

1999

2009

Var.%
99-09

1514

1060

-30,0

369

162

-56,1

-

4

-

Espontâneos
melhorados e
semeados

727

644

-11,4

102

25

-75,5

-

4

-

Pobres

787

416

-47,1

266

137

-48,5

-

1

-

-

2382

-

-

170

-

-

2

-

Não reprodutivos em Regime de
Pagamento Único

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

A superfície total das culturas permanentes registou aumentos no Norte (29%) e no concelho (63%),
na década de 99/09. Pelo contrário, a região Douro viu diminuir a sua superfície total em 8%.
Ao nível regional e sub-regional o tipo de prados e pastagens permanentes que observaram
aumentos foram as do tipo sob-coberto de matas e florestas. No concelho de Tarouca foram as
pastagens em terra limpa.
No ano de 2009, o tipo de prados e pastagens permanentes com maior representatividade foram as
“em terra limpa”, ao nível regional e sub-regional, com 77% e 76%, respetivamente, do total das
pastagens permanentes, bem como no concelho, com 97%.
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Tabela 9 - Blocos de superfície agrícola utilizada por exploração agrícola (N.º), na Região Norte, Região Douro
e Concelho, 2009
Unidade
geográfica

Blocos de superfície agrícola utilizada por
exploração agrícola (Nº)

Norte

7,55

Douro

5,41

Tarouca

7,11

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

No contexto concelhio constata-se a fragmentação que caracteriza as explorações, uma vez que, no
ano de 2009, existiam cerca de 7,11 blocos por exploração; número bastante aproximado da Região
Norte com 7,55 blocos por exploração.
No entanto, os valores referidos contrastam com os da região Douro onde existiam 5,41 blocos por
exploração.

Tabela 10 - Explorações agrícolas (Nº) e Forma de exploração (superfície agrícola utilizada), na Região Norte,
Região Douro e Concelho, Var. % 1999 e 2009
Forma de
exploração

Norte
1999

2009

Total da SAU

137192

110578

Conta própria

127144

Arrendamento

18296

Outras formas

16979

Douro
Var.% 9909

1999

Tarouca

2009

-19,4

31646

26028

104681

-17,7

31126

11015

-39,8

1581

7812

-54,0

1119

Var.% 9909

1999

Var.% 9909

2009

-17,8

924

725

-21,5

25478

-18,1

910

713

-21,6

1128

-28,7

67

18

-73,1

681

-39,1

51

13

-74,5

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

A forma de exploração mais comum das propriedades, ao nível das unidades territoriais
representadas na tabela, é por “conta própria”, ou seja, o produtor é o próprio proprietário da
exploração. Não obstante, as diminuições registadas nesta forma, que no concelho de Tarouca
atingiu os 22% (2009).

No ano de 2009, as formas de exploração “outras formas” e “arrendamento” não têm expressão em
relação à forma de exploração com maior representatividade (98%), a “conta própria”.
Através da análise da tabela constata-se, também, que “outras formas” de exploração registaram
uma diminuição elevada (75%), como por exemplo as cooperativas, empresas agrícolas que
encontram soluções para parte dos problemas dos agricultores, tais como, o escoamento de
produtos, apoio técnico e financeiro, etc.
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Tabela 11 - Explorações agrícolas (Nº) no concelho e natureza jurídica do produtor, na Região Norte, Região
Douro e Concelho, Var. % 1999 e 2009
Norte
Natureza Jurídica do Produtor
Total
Produtor
Singular

Douro
Var.% 9909

2009

135688

108912

-19,7

31039

25535

-17,7

921

718

-22,0

129961

107053

-17,6

27673

24556

-11,3

894

718

-19,7

5727

1859

-67,5

3366

979

-70,9

27
4

7

75,0

1

1

0,0

Sociedades

2009

1293

1318

1,9

562

419

-25,4

Baldios

291

359

23,4

47

43

-8,5

Outras formas da natureza jurídica do
produtor (cooperativas, associações,
fundações, mosteiros, conventos, seminários,
escolas privadas)

280

252

-10,0

73

71

-2,7

1999

Var.% 9909

1999

Autónomo (utilização
maioritária de mão de obra
familiar)
Empresário (utilização
maioritária de mão de obra
assalariada)

1999

Tarouca
Var.% 9909

2009

-100,0

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

No que diz respeito à natureza jurídica do produtor predomina, quer regionalmente, quer na região
Douro, bem como no concelho, o produtor singular autónomo, ou seja, a utilização da mão de obra é
maioritariamente familiar. O produtor singular empresário registou a maior diminuição na década de
99/09, atingindo os 100% em Tarouca.
Destaca-se o aumento do número de sociedades, bem como o número dos baldios, no entanto, estes
últimos só se verificaram ao nível da Região Norte.
Relativamente ao concelho de Tarouca o produtor singular autónomo representava, em 2009, 100%
do total dos produtores singulares.

5.3.

AS PROFISSÕES E OS MEIOS DE VIDA

Considerando a população residente, segundo o principal meio de vida (tabela 11) refira-se que
domina “a cargo da família” seguido do “trabalho” e, por fim, a “pensão/reforma”.

Tabela 12 - População residente, segundo o principal meio de vida, 2001
Meio de Vida
Trabalho

Tarouca
2917

Subsídio temporário por doença profissional ou acidente de
trabalho

30

Subsídio de desemprego

115

Outros subsídio temporários

6

Rendimento mínimo garantido

62

Pensão/Reforma
Rendimentos de propriedade ou de empresa
Apoio Social
A cargo da família
Outra situação

1723
45
29
3295
86

Fonte: www.ine.pt
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Tabela 13 - População residente, segundo o principal meio de vida, por freguesia, 2001
Dálvares

Gouviães

Granja
Nova

Mondim
da Beira

Salzedas

S. J.
Tarouca

Tarouca

Ucanha

Várzea
da Serra

Vila Chã
da Beira

Total

Total

621

481

410

747

861

735

3416

423

380

234

8308

Trabalho

245

136

107

277

292

259

1291

135

106

69

2917

35

2

2

4

0

4

0

12

1

1

4

30

0

15

5

4

4

32

2

36

7

4

6

115

1

1

0

0

1

0

0

2

0

1

1

6

0

1

3

12

14

0

7

11

2

11

1

62

1

Pensão/Reforma

96

130

119

132

169

185

547

101

176

68

1723

21

Rendimentos de
propriedade ou
de empresa

3

22

0

2

0

0

6

12

0

0

45

1

Apoio Social

9

1

1

0

2

2

10

0

1

3

29

0

236

178

161

302

356

273

1488

144

78

79

3295

40

13

4

2

15

6

7

13

21

2

3

86

1

Tarouca

Sub. temp. por
doença
profissional ou
acidente de
trabalho
Sub. de
desemprego
Outros sub.
temporários
Rendimento
mínimo garantido

A cargo da família
Outra situação

%

Fonte: www.ine.pt

A especificação dos valores apresentados referentes a cada freguesia, em particular, evidencia o
seguinte:


O principal meio de vida das freguesias do Concelho a “cargo da família” com uma
proporção de 40%;



Os indivíduos a trabalhar encontram-se em segundo lugar, com 35%;



Finalmente, a proporção dos indivíduos a receber “pensão / reforma” representa o terceiro
lugar, com 21%;



Os restantes meios de vida não atingem proporções muito relevantes, algumas não
chegando ao ponto percentual.

Tabela 14 - População residente empregada, segundo a situação na profissão, por escala territorial, 2001
Total

%

Empregador

%

Por conta
própria

%

Trabalhador
familiar não
remunerado

%

Por conta
de outrém

%

Membro ativo
de cooperativa

%

Outra
situação

%

Norte

1656103

100

174199

11

103393

6

15090

1

1349268

81

861

0

13292

1

Douro

80294

100

9548

12

7237

9

1356

2

61327

76

20

0

806

1

2997

100

333

11

362

12

108

4

2178

73

1

0

15

1

Unidade
Geográfica

Tarouca

Fonte: www.ine.pt

Quando se analisa a população residente empregada, segundo a sua situação na profissão constatase que Tarouca tem maioritariamente a sua população a trabalhar “por conta de outrem” com 73%,
valor este inferior, comparativamente ao da Região Douro e Região Norte às quais pertence. No que
diz respeito ao trabalho “por conta própria” o quadro inverte-se, sendo que Tarouca supera os
valores da Região Douro e Região Norte com 12%.
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R05 – Atividades Económicas
27

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Tabela 15 - População residente empregada, segundo a situação na profissão
Situação na profissão

Tarouca
Total

2997

Empregador

333

Trabalhador por conta própria

362

Trabalhador familiar não remunerado

108

População empregada
Trabalhador por
conta de outrem

Total

2178

Militar carreira

16

SMO

12

Outros

2150

Membro ativo de cooperativa

1

Outra situação

15

População desempregada
Total

255

Procura 1º emprego

79

Procura novo emprego

176

Fonte: País em Números – Edição 2008

Tabela 16 - População residente desempregada, segundo o principal meio de vida, 2011

Total

Trabalho

Rendimentos
da
propriedade e
da empresa

Sub. de
desemprego

Sub. Temp. por
acidente
trabalho ou
doença profis.

Outro subsídio
temporário
(doença,
maternidade, etc.)

Rendimento
social de
inserção

Reforma/
Pensão

Apoio
Social

A cargo
da
família

Outro

Norte

254182

31372

781

87603

432

1474

21449

1920

2804

86913

19434

Douro

10266

1392

31

2433

15

58

598

82

132

4572

953

Tarouca

383

47

0

97

0

2

21

4

2

159

51

Fonte: INE, Censos 2011

Atendendo ao principal meio de vida da população residente desempregada (tabela 15), refira-se que
domina o estar “a cargo da família” e o “subsídio de desemprego”, cenário este que está em
consonância, quer com a Região Douro, quer com a Região Norte.
A população desempregada que vive a “cargo da família” corresponde a 42% do total de 383
indivíduos, ocorrendo uma diminuição de 15% em relação ao ano de 2001. O peso da população a
receber “subsídio de desemprego” mantém-se em relação ao ano de 2001, com 24%.
Por fim, a situação de “trabalho” equivale a 12% da população provavelmente ligado à agricultura
e/ou pecuária como forma de subsistência, aumentando 10% na década 2001-2011.
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Tabela 17 - População residente empregada, segundo a Classificação Nacional das Profissões
2001
Tarouca
Total

%

Grupo 1 – Quadros superiores de Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas

173

6

Grupo 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas

91

3

Grupo 3 – Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio

154

5

Grupo 4 – Pessoal Administrativo e Similares

194

6

Grupo 5 – Pessoal de Serviços e Vendedores

496

17

Grupo 6 – Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas

489

16

Grupo 7 – Operários, Artificies e Trabalhadores Similares

675

23

Grupo 8 – Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem

149

5

Grupo 9 – Trabalhadores não Qualificados

548

18

Grupo 10 – Forças Armadas

28

1

2997

100

TOTAL

Fonte: País em Números – Edição 2008

A categoria profissional com maior número de trabalhadores pertence ao Grupo 7 - Operários,
Artífices e Trabalhadores Similares com 23%, seguindo-se o Grupo 9 - Trabalhadores não qualificados,
Grupo 5 – Pessoal de serviços e Vendedores, bem como o Grupo 6 - Agricultores e Trabalhadores
Qualificados da Agricultura e Pescas, com 18%, 17% e 16%, respetivamente, sendo que, os restantes
grupos têm uma reduzida expressão no Concelho de Tarouca. Em suma, o nível de especialização da
população, ainda, é baixo dado ao facto de apenas 9% da população empregada se encontrar na 1ª e
2ª categorias.
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6.

LEITURA DINÂMICA – O QUE MUDOU DESDE 1993

Neste capítulo a abordagem que se propõe relaciona-se com a análise ao pormenor no que diz
respeito ao Concelho de Tarouca. As conclusões finais vão de encontro ao que se havia registado no
capítulo anterior, contudo, o objetivo é particularizar essas conclusões, sempre que possível, ao nível
da freguesia. Como leitura de partida teve-se em linha de conta o PDM de 1993 para que se
conseguisse moldar um quadro de referência e para que, posteriormente, fosse mais fácil concluir
sobre as mudanças que ocorreram desde então.

O Concelho de Tarouca na globalidade perdeu população no período 2001-2011. Em 2011 o concelho
regista uma população de cerca de 8048 habitantes, tendo aquela perda sido de 3,1%. A sede do
Concelho, no entanto, registou um aumento populacional no mesmo período o que, à exceção da
freguesia de Mondim da Beira, nenhuma outra freguesia registou. Recorde-se apenas que a freguesia
de Dálvares é atravessada pela via que liga Lamego a Moimenta da Beira e que faz fronteira com a
freguesia de Tarouca. O ganho populacional registado nestas duas freguesias significa que a sede do
Concelho surge reforçada relativamente à altura de elaboração do PDM de 1993. Esse reforço foi em
parte conseguido pela crescente oferta de serviços aí centralizados, assim como de
estabelecimentos comerciais. A vila de Tarouca é o pólo comercial do Concelho, embora neste caso e
ao contrário dos serviços (relacionados com a educação, saúde, município, segurança social, justiça,
etc.) as populações não sejam obrigadas a dirigirem-se à vila. Por exemplo, nas freguesias mais a
Norte é comum as populações dirigirem-se a Lamego, devido à proximidade e à maior oferta aí
existente. O PDM de 1993 apontava como necessidade o reforço da sede de concelho. Esse esforço
está a ser conseguido, embora o patamar ótimo esteja ainda por atingir.

A localização do terciário, como tradicionalmente ocorre em Portugal, desenvolveu-se ao longo das
vias rodoviárias: no troço da EN 226 praticamente até ao cruzamento de Ucanha e S. João de
Tarouca, na União de Freguesia de Dálvares e Tarouca; e no troço da EN 226-3, de ligação até ao
centro da vila de Tarouca. O grau de diversificação do comércio é aceitável para a dimensão do
aglomerado e do Concelho. A exceção será para a oferta de serviços hoteleiros que é incipiente,
estando muito abaixo do se poderia esperar dado o potencial existente para este setor e dada a
proximidade da região do Douro. Ainda em termos de distribuição da oferta de comércio e serviços
há aspetos que importa referir. Alguns lugares não registam nenhuma unidade comercial, nem
mesmo o vulgar “tasco” ou a mercearia onde é possível encontrar quase tudo o que pode fazer falta.
Essa carência é substituída por venda ambulante, como o peixeiro ou o sapateiro, que percorrem o
Concelho. Por um lado, esta situação pode satisfazer as necessidades dos habitantes, evitando
situações de falta de solvência de estabelecimentos comerciais que se poderiam instalar nesses
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lugares. Por outro lado, esta lógica contraria a necessidade de criação de condições para a fixação de
população nesses locais. É, portanto, necessário encontrar uma estratégia para contornar esta
situação.

No respeitante à indústria transformadora, o seu papel na economia do Concelho é relativamente
reduzido em termos de número mas não de dimensão. O papel de algumas unidades é significativo e
não é possível negligenciar, quer em termos de ocupação da população ativa, quer em termos da
valorização da cadeia de valor dos produtos originários no Concelho. Estas unidades industriais
dedicam-se na maioria à transformação de produtos alimentares com destaque para os enchidos que
são característicos da região. Existe, contudo, alguma dificuldade na comercialização destes
produtos que se traduz numa perda de projeção das marcas do Concelho. Estão unidades
concentradas ao longo da EN226, na freguesia de Mondim da Beira, entre o cruzamento Ucanha/S.J.
de Tarouca e S.J. de Tarouca.
A construção é uma atividade com alguma importância com um número significativo de serralharias
e unidades de trabalho de madeira que se relacionam com o setor da construção.
Segundo o relatório que trata da Estrutura Produtiva do Concelho, do PDM de 1993, o Valor
Acrescentado da indústria de alimentação tinha sido de 81,9% em 1986. A partir de dados fornecidos
pelo INE, das 606 empresas sediadas no concelho, 19 pertenciam à indústria transformadora e que
essas empresas empregavam 301 das 1286 pessoas empregues em todas as empresas sediadas.

Da atividade primária, as principais características já foram referidas. Torna-se agora necessário
apurar a análise da atividade no Concelho. A grande transformação ocorrida nos últimos dez anos foi
o acentuado aumento da criação de aves e de suínos, quer em termos de número de explorações,
quer em termos de efetivo animal. A única exceção a este respeito regista-se na freguesia de Vila Chã
da Beira. Aqui as criações de suínos e coelhos ganham importância. Este crescimento acentuado tem
explicação no crescimento da indústria alimentar.
A pecuária continua a ser uma atividade em declínio devido ao desaparecimento de pastores. Esta
atividade é de enorme importância para o equilíbrio dos solos. Os principais usos do solo agrícola ao
nível do concelho são, em termos de número de explorações as hortas familiares, mantidas como
atividade secundária e em termos de área é a vinha que ocupa um claro lugar de destaque,
principalmente nas freguesias de Ucanha e Gouviães. Em Vila Chã da Beira, são os frutos secos que
ocupam mais área agrícola. De resto, a atividade agrícola continua com graves problemas, alguns dos
quais põem mesmo em causa a manutenção da atividade o que, contraria os apontamentos que têm
sido feitos acerca da importância da agricultura para o Concelho e para a região. O perfil do produtor
agrícola em Tarouca caracteriza-se por uma idade avançada, na classe dos 65 ou mais anos de idade,
o que significa um rápido envelhecimento da população que se dedica à agricultura; tem baixos
níveis de instrução – na generalidade o ensino básico. Os produtores com um grau superior de
instrução são muito poucos: em cada 100 produtores, 1,6 tem instrução superior. Daí a urgência da
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formação nas camadas mais jovens da população, aliada à exposição das vantagens que uma prática
agrícola competitiva pode traduzir. As explorações agrícolas são de dimensões reduzidas. A
fragmentação da propriedade agrícola é um importante entrave ao desenvolvimento da atividade e
um motivo da fraca produtividade que se regista. O custo marginal da exploração de cada unidade
aumenta com a diminuição da área. As explorações com maiores dimensões pertencem a estruturas
empresariais mais complexas que geralmente possuem outras facilidades técnicas assim como uma
maior qualificação de recursos humanos que as explorações de raíz familiar não têm. Em 1979, quase
metade das explorações tinha menos de 1 hectare, em 1999 cada exploração tinha 2,36 hectares o
que não deixa de ser uma tendência positiva que importa registar. Todo este cenário é uma forte
ameaça para os objetivos de desenvolvimento do concelho e que é necessário contornar com
urgência, criando novas oportunidades em condições equalitárias e fixando quadros médios e
superiores. A floresta embora com importância residual para a economia do Concelho cobre uma
parte significativa da sua área. Existe um risco elevado de incêndio em algumas zonas do Concelho.
Em 2002 registou-se um consumo de 711 hectares de floresta nos incêndios florestais. É, portanto,
importante pensar num plano de gestão e ação para a floresta no Concelho, em concertação com os
municípios vizinhos, com as unidades de combate e com a Direção-Geral das Florestas.

Muito pouco ou nada foi feito para o aproveitamento do potencial turístico da região: a cultura do
vinho e da vinha; a paisagem de montanha; o património cultural construído; o artesanato; e a
gastronomia. Já no PDM de 1993 era apontado o défice de estruturas de apoio à hotelaria que
impediam a fixação no Concelho, ao mesmo tempo que encaminham o capital para outros concelhos
ou regiões vizinhas. Tarouca não poderá continuar a ser um concelho de passagem onde o seu
património natural é aproveitado a favor de pólos mais bem equipados e com melhores
infraestruturas turísticas. É necessário promover atividades que despertem e mantenham a unidade
e o interesse dos habitantes, que os fixem mais tempo e, sobretudo, possam ser motivo de
recomendação, lia-se no relatório da Estrutura Produtiva.

Para além da estratégia que foi referida em capítulo anterior, reforçam-se as preocupações do PDM
de 1993: criação de estruturas hoteleiras fomentando a fixação no concelho; assim o aproveitamento
e melhoria das acessibilidades; e a aposta na formação dos recursos humanos.
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7.

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

No que concerne ao presente relatório ressalta, do Modelo Estratégico de Desenvolvimento
elaborado para o Concelho de Tarouca, por um lado a Valorização da Dimensão Supramunicipal de
Tarouca a qual enfatiza a aposta em setores económicos estratégicos a nível regional, tais como:
vinho, maçã, castanha e enchidos. Por outro, o fator da sustentabilidade associada aos novos usos
do espaço natural.

Tabela 18 - Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho
EIXO 1
COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
VALORIZAR A DIMENSÃO SUPRA-MUNICIPAL DE TAROUCA

PROGRAMA 1

SUBOBJETIVOS

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES

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


Apostar em Setores económicos
estratégicos a nível regional:
Vinho, maçã, castanha, e
enchidos

Cluster dos Vinhos e
Espumantes (Murganheira e
Varosa)

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

 Elaborar Cadastro da propriedade agrícola
vitivinícola.
 Desenvolver e Inovar no Cluster -Parcerias e redes
de produtos: Enólogos, Laboratórios, Design
(garrafas, rolhas, embalagens).
 Divulgar Fundos de Apoio e de Incentivo a
práticas agrícolas sustentáveis – medidas
agroambientais.
 Apoio ao setor da comercialização e a sua
industrialização.
 Certificação dos Produtores e produtos.
 Cadastro da propriedade agrícola.

 Maçã e Castanha

 Enchidos

 Divulgar Fundos de Apoio e de Incentivo a
práticas agrícolas sustentáveis – medidas
agroambientais.
 Incentivo e fiscalização ao cumprimento de
normas de qualidade para a excelência da
industria agroalimentar local (poluição,
certificação, …).
 Certificação de Produtos de Qualidade.
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EIXO 3
SUSTENTABILIDADE
NOVOS USOS DO ESPAÇO NATURAL

PROGRAMA 7

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES




Concretização do projeto âncora - Parque Ribeirinho de Tarouca – exemplo de
intervenção no espaço natural com vista a torná-lo passível de usufruto controlado,
bem como pólo de afirmação e atração da cidade.
Potencializar a Serra de St.ª Helena, o seu Santuário e todos os recursos,
designadamente do ponto de vista hoteleiro.
 Acompanhar a elaboração e execução das medidas de combate a incêndios e plano de
reflorestação.

Assegurar o equilíbrio entre as
potencialidades naturais e a
atividade humana

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

Fonte: Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca

Depois da análise é possível elaborar uma lista de medidas que deverão ser discutidas. Estas
propostas cruzam-se, ainda, com os três vetores de partida:


Afirmação na rede urbana intermunicipal - fundamental que o Concelho se integre com as
diversas redes que funcionam à sua volta. Este vetor tem uma característica económica que
se inter-relaciona com os outros vetores.



Valorização da escala humana - surge da verificação de que o concelho tem um capital
humano rico, mas que se encontra vulnerável. O desenvolvimento económico passa a ser
também social.



Potenciação do valor dos espaços naturais - compreende a toda a estrutura natural
existente no Concelho, introduzindo uma componente de sustentabilidade ambiental.

A reunião de todos estes vetores se bem conseguida, resultará num Desenvolvimento Sustentável
para o Concelho.
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Figura 3 - Novos desafios para as atividades económicas
NOVOS DESAFIOS PARA AS ATIVIDADES ECONÓMICAS
 Centro de formação (vinho, castanha, maçã e outros);
 Aldeias rurais;
 Elaboração/implementação de um Programa Municipal de Turismo;
 Oficina de Engenharia e Arquitetura (transferência de saberes da construção tradicional, com uma
valência de investigação de adaptação das técnicas construtivas tradicionais às necessidades
atuais, preferencialmente com ligação a uma universidade e com colaboração das Ordem dos
Engenheiros e dos Arquitetos) – transformação do setor da construção (crescente importância
da reabilitação!) – divulgação científica do trabalho realizado;
 Incentivar a cooperação entre produtores agrícolas dinamizando as cooperativas existentes;
 Agricultura pedagógica – Escolas da Terra;
 Projeto Moldura: centro para transmissão dos trabalhos desenvolvidos nos Centros de Formação;
nas Escolas da Terra; na Oficina de Engenharia e Arquitetura Tradicional;
 Instalação de uma Associação Industrial e Comercial com função coordenadora de esforços;
 Elaboração de um Plano Municipal de Gestão Florestal.
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8.

FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS POR FREGUESIA

DALVARES

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Dálvares

2,79 km2

População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

1.802

105 ha

Utilização da Terra
Vinha; Sabugueiros
(Em número de explorações)

Frutícolas
(Em área)

Produção animal

Aves

Outras atividades instaladas
Comércio e serviços diversos
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GOUVIÃES

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Gouviães

3,54 km2

População - Concelho

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

8.048 Ind

1.802

127 ha

Utilização da Terra
Vinha; Olival
(Em número de explorações e em área)

Produção animal

Aves

Outras atividades instaladas
Café
Materiais de construção
Lagar de azeite
Armazém de fruta
Mercearia
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GRANJA NOVA

Números
100,1 km2

Área Concelho

5,14 km2

Área Granja Nova
População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

1.802

244 ha

Utilização da Terra
Vinha; Frutos secos; Frutícolas; Sabugueiros
(Em número de explorações)

Frutícolas
(Em área)

Produção animal

Coelhos

Outras atividades instaladas
Mercearias
Móveis
Cafetarias e Snack-Bar

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R05 – Atividades Económicas
38

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

MONDIM DA BEIRA

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Mondim da Beira

7,08 km2

População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

1.802

159 ha

Utilização da Terra
Vinha; Sabugueiros; Frutícolas; Olival
(Em número de explorações)

Frutícolas; Prados e forragens
(Em área)

Produção animal

Aves e coelhos

Outras atividades instaladas
Mercearia, Café e taberna
Restaurante
Talho
Oficina automóvel
Indústria alimentar (com forte expressão
7 IRMÃOS UNIDOS
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SALZEDAS

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Salzedas

8,84 km2

População - Concelho

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

8.048 Ind

1.802

349 ha

Utilização da Terra
Vinha; Sabugueiros; Olival
(Em número de explorações)

Olival
(Em área)

Produção animal

Aves

Outras atividades instaladas
Mercearia
Cafés e tabernas
Talho
Comércio de Móveis
Armazenagem – frutas

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R05 – Atividades Económicas
40

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

S. JOÃO DE TAROUCA

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área S. J. Tarouca

18,58 km2

População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

1.802

369 ha

Utilização da Terra
Frutos secos; Vinha; Batata; Horta familiar
(Em número de explorações)

Prados e forragens; Frutícolas
(Em área)

Produção animal

Aves

Outras atividades instaladas
Agropecuária aviários
Cafetaria
Taberna
Mercearia
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TAROUCA

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Tarouca

19,13 km2

População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

1.802

Superfície Agrícola Utilizada

211 ha

Utilização da Terra
Frutícolas; Vinha; Sabugueiros; Prados e
forragens; Horta familiar
(Em número de explorações)

Frutícolas; Prados e forragens
(Em área)

Produção animal

Ovinos e
bovinos

Outras atividades instaladas
Residenciais, Restaurantes, Cooperativa,
Bancos, Comércio e Serviços diversos
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UCANHA

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Ucanha

5,39 km2

População - Concelho

População agrícola - Concelho

Superfície Agrícola Utilizada

8.048 Ind

1.802

166 ha

Utilização da Terra
Vinha; Olival; Sabugueiros
(Em número de explorações e em área)

Produção animal

Aves

Outras atividades instaladas
Cafetarias e tabernas
Oficina automóvel
Fabrico de móveis
Marmoraria
CAVES MURGANHEIRA
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VÁRZEA DA SERRA

Números
Área Concelho

100,1 km2

Área Várzea da Serra

21,19 km2

População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

1.802

Superfície Agrícola Utilizada

89 ha

Utilização da Terra
Cereais para grão; Frutos secos
(Em número de explorações)

Frutos secos
(Em área)

Produção animal

Caprinos e
aves

Outras atividades instaladas
Serralharia
Restaurante
Mercearia
Cafetaria / Taberna
Talho
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VILA CHÃ DA BEIRA

Números
100,1 km2

Área Concelho
Área Várzea da Serra

8,4 km2

População - Concelho

8.048 Ind

População agrícola - Concelho

1.802

Superfície Agrícola Utilizada

65 ha

Utilização da Terra
Frutos secos; Frutícolas
(Em número de explorações)

Frutos secos
(Em área)

Produção animal

Aves e coelhos

Outras atividades instaladas
Construção
GESTICAÇA
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SUMÁRIO
O conteúdo do presente relatório equaciona a planificação dos equipamentos a propor e a atrair
para o território concelhio, a qual deve ser fundamentada através de um conjunto de fatores de
caráter demográfico, social e económico que se manifestam ou que se prevê venham a manifestar-se
no concelho e no território envolvente que o enquadra, tendo em atenção algumas especificidades
sectoriais dos próprios equipamentos e dos espaços que para eles podem ser disponibilizados.

Para além de procurar suprir as necessidades básicas das populações, a abordagem desenvolvida
procura enquadrar a avaliação da rede de equipamentos concelhia numa estratégia de
desenvolvimento, conferindo-se neste contexto uma atenção particular ao conteúdo da Carta
Educativa do Concelho e ainda dos documentos estratégicos emanados da Rede Social
designadamente o Plano de Desenvolvimento Social da Rede Social.
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1.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Decreto-Lei nº 316/07, de 19 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 46/09, de 20
de fevereiro, “As redes de infra -estruturas e equipamentos de nível fundamental que promovem a
qualidade de vida, apoiam a atividade económica e asseguram a otimização do acesso à cultura, à
educação e à formação, à justiça, à saúde, à segurança social, ao desporto e ao lazer são identificadas
nos instrumentos de gestão territorial”.
O mesmo documento refere, “O plano diretor municipal define um modelo de organização municipal
do território, nomeadamente estabelecendo: (…) A definição e caracterização da área de intervenção,
identificando as redes urbana, viária, de transportes e de equipamentos de educação, de saúde, …”.
Deste modo, importa salientar o papel crucial que estas estruturas desempenham, quer na
estruturação do tecido urbano (ex. definição de novas centralidades), quer na qualificação do espaço
urbano, bem como, na construção de mapas mentais essenciais à apropriação do espaço por parte
dos habitantes que vivenciam o território.
Resta, ainda, salientar que o papel que estas estruturas desempenham no quadro geral da malha
urbana não se esgota apenas nas estruturas físicas, mas também, e mais importante, traduzem-se
em estruturas imateriais de animação social e de suporte à vivência urbana, determinantes na sua
capacidade de retenção e atração dos espaços.

Refira-se que a informação para a caracterização e a quantificação da rede dos equipamentos
existentes no Concelho foi realizada com base em trabalho de campo, em estudos elaborados pela
Câmara Municipal de Tarouca, tais como a Rede Social e o projeto Carta Educativa e na informação
estatística (Censos 2001 e 2011, do Instituto Nacional de Estatística). Numa segunda fase, a consulta
das Normas de Programação de Equipamentos de Utilização Coletiva (GEPAT), da DGOTDU, foi
necessária para o trabalho de programação e orientação das necessidades concelhias dos
equipamentos de utilização coletiva.

Na perspetiva do estudo dos equipamentos coletivos, importa considerar as causas dos
comportamentos populacionais e as suas possíveis consequências, de forma a conhecer as suas
necessidades atuais e futuras, equilibrando a oferta com as necessidades da população, a que o
Plano Diretor Municipal procurará responder.
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2.

PROGRAMAS MUNICIPAIS ESTRATÉGICOS

2.1.

ÂMBITO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVO

PROJETO “REJUVENESCER TAROUCA”
Tarouca é um concelho envelhecido e o envelhecimento populacional foi uma das problemáticas
identificadas no Diagnóstico Social do Concelho de Tarouca, documento de planeamento estratégico
da Rede Social. Com efeito na sequência da descentralização que atribuiu novas competências às
autarquias a Câmara Municipal de Tarouca foi criado o Projeto “Rejuvenescer Tarouca”, o qual
nasceu com base na política social e desportiva da Câmara Municipal de Tarouca, assente em princípios
de equidade a nível de oportunidades conferidas aos seus habitantes com o objetivo de poderem ocupar
de forma saudável os seus tempos livres, sendo este um contributo inequívoco para o bem-estar do
cidadão idoso, através do qual se pretende prevenir o isolamento social e a solidão.
O Projeto “Rejuvenescer Tarouca” visa promover atividades nas seguintes áreas: desportiva, lazer,
animação, literacia digital e alfabetização e, ainda, proporcionar acompanhamento psicossocial e
facilitar um envelhecimento ativo e participativo.

Figura 1 - Projeto “Rejuvenescer Tarouca”

Fonte: www.cm-tarouca.pt

“O Concelho de Tarouca, como já tivemos oportunidade de referir, está situado no interior norte do
país, apresentando por este facto fenómenos como a desertificação, o envelhecimento populacional e o
lento esvaziamento das pequenas freguesias. Devido a estes aspetos supracitados, torna-se mais difícil
interagir com a população, uma vez que, esta se encontra mais dispersa e menos exposta à informação.
Como tal, cabe-nos a nós, ser o veículo de informação de excelência para esta faixa etária,
consciencializando-os para uma nova etapa da sua vida, onde as atividades lúdicas e desportivas
desempenham um papel fundamental no seu equilíbrio psicológico e físico". (www.cm-tarouca.pt).
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3.

DADOS DEMOGRÁFICOS

A leitura mais genérica parece ser a de que a população residente no Concelho de Tarouca, tem
vindo a decrescer e a envelhecer, passando assim de 9579 habitantes em 1991, para 8308 em 2001 e
8048 para 2011. Importa referir que das dez freguesias do Concelho observou-se a maior
concentração demográfica na freguesia de Tarouca, podendo neste aspeto ser considerada a mais
dinâmica do Concelho. Atendendo ao nível de escolarização do Concelho, de uma forma geral, é
apresentado um baixo nível de qualificação académica da população residente, entre 1991 e 2011.
Contudo, verifica-se uma diminuição da população sem nível de ensino e um aumento de indivíduos
nos níveis mais elevados do sistema educativo, com destaque para o aumento de população no nível
relativo ao ensino superior. Outro fator que revela o baixo nível de instrução da população concelhia
é o facto de 85% da população concelhia não tem mais que o ensino básico (dados Censos 2011).
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4.

ANÁLISE DA REDE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES

4.1.

REDE DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

4.1.1.

SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE

Fruto de um reordenamento da rede educativa do concelho de Tarouca, resultou o cenário já
descrito na Carta Educativa (2005/2006) e que se traduz no seguinte: “manutenção do jardim de
infância de Castanheiro do Ouro em funcionamento e construção de um centro escolar com
capacidade para a restante população escolar”.
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, o ensino básico é universal, obrigatório e
gratuito. Tem a duração de doze anos e termina aos 18 anos (Lei nº85/2009, de 27/08).
No âmbito da rede pública de ensino, Tarouca dispõe de um Agrupamento de Escolas constituído
pelos seguintes graus de ensino.
Tabela 1 - Nº de estabelecimento escolares e total de alunos no concelho
Grau de Ensino

Nº de estabelecimentos

Centro escolar
Educação Pré-escolar

Nº de Alunos
110

Jardim infância Castanheiro do

2

Ouro

65

1º Ciclo do ensino básico – Centro escolar

1

291

2º e 3º Ciclo do ensino básico e Secundária

1

600

Total

1066

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, 2014

A educação pré-escolar no concelho é assegurada por 2 estabelecimentos, um dos quais a funcionar
no Centro Escolar de Tarouca, sito na cidade de Tarouca e no Jardim de Infância do Castanheiro do
Ouro, cuja estrutura se manteve após a reorganização da Rede de Estabelecimentos do Ensino
Escolar ocorrida em 2010.
Atualmente a população do pré-escolar totaliza 175 alunos.
O 1º ciclo do ensino básico funciona no edifício do Centro Escolar de Tarouca, e é frequentado por 291
crianças, distribuídas por 13 turmas.
O 2º e 3º Ciclos do ensino básico e o ensino secundário são assegurados na Escola Dr. José Leite de
Vasconcelos, frequentam este estabelecimento 600 alunos.
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No âmbito da rede privada de ensino, o concelho de Tarouca dispõe de um estabelecimento de
ensino pré-escolar, da tutela da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, com capacidade para 114
utentes.

4.2.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE APOIO SOCIAL

“O desenvolvimento dos serviços e equipamentos sociais perspetiva-se no sentido de concorrer para a
cobertura equitativa do país, eliminando lacunas e assimetrias, prevenindo as sobreposições de apoios
e, ainda, no sentido de promover uma maior harmonização das respostas sociais e valorizar as parcerias,
constituídas por entidades públicas e particulares, para uma ação integrada junto dos indivíduos e das
famílias.” (DGOTDU, 2002).

As respostas sociais existentes no concelho são asseguradas e geridas por Instituições Particulares
de Solidariedade Social e por Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, as quais, na sua maioria, têm
estabelecido protocolos de cooperação com a Segurança Social, I.P., cujo fim visa salvaguardar a
integração de utentes com poucos recursos económicos e sem retaguarda familiar.

4.2.1. SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE
Tabela 2 - Rede de equipamentos de apoio social
Respostas Sociais

Instituições

Apoio
Domiciliári
o

Cap.

Centro
de Dia

Cap.

Lar de
Idosos

Cap.

Santa Casa da
Misericórdia de
Tarouca

1

12

1

41

1

63

1

40

1

50

1

104

1

50

Centro Social e
Paroquial de
Mondim da Beira

0

0

30

0

0

1

30

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

1

42

Centro Social e
Paroquial de
Várzea da Serra
Centro Social e
Paroquial de Vila
Chã do Monte

1

1

0

0

0

15

0

1

0

10

0

1

1

Projetos Sociais
dos Bombeiros

Cap.

Jardim
de
Infância

Lar
Residencial

Cap.

0

Creche

Cap.

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca / Diagnóstico Social 2012 (provisório)
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4.2.2. SISTEMATIZAÇÃO DE ORGÃOS, COMISSÕES E PROJETOS
Tabela 3 - Rede de apoio social

Entidade Responsável

Local de Funcionamento

Morada

Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens

Edifício da Câmara
Municipal de Tarouca

Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso 3610-128 Tarouca

Santa Casa da
Misericórdia de
Tarouca

Antigas instalações da
Segurança Social

Av. Vice Almirante
Adriano Saavedra - Bloco
G 3610 Tarouca

Núcleo Local Inserção

Segurança Social, I.P.

Antigas instalações da
Segurança Social

Av. Vice Almirante
Adriano Saavedra - Bloco
G 3610 Tarouca

Gabinete de Inserção Profissional

Câmara Municipal de
Tarouca

Edifício da Câmara
Municipal de Tarouca

Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso 3610-128 Tarouca

Núcleo de Apoio ao Tratamento do Doente Alcoólico

Câmara Municipal de
Tarouca e Unidade de
Cuidados de Saúde
Personalizados
Tarouca

Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados
Tarouca

Av. Alberto Pereira
Martins 3610-001 Tarouca

Rede Social

Câmara Municipal de
Tarouca

Edifício da Câmara
Municipal de Tarouca

Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso 3610-128 Tarouca

Conselho Municipal da Juventude

Câmara Municipal de
Tarouca

Edifício da Câmara
Municipal de Tarouca

Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso 3610-128 Tarouca

Gabinete de Apoio ao Emigrante

Câmara Municipal de
Tarouca

Edifício da Câmara
Municipal de Tarouca

Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso 3610-128 Tarouca

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Equipa Multidisciplinar do RSI “Um sorriso p’ra Vida”

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, n.º 147/99 de 1 de setembro, regula a criação,
competência e funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) em todos os
Concelhos do País.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Tarouca foi constituída ao abrigo da
portaria de instalação n.º 971/2001 de 14 de agosto de 2001. A CPCJ funciona no edifício da Câmara
Municipal de Tarouca.
É uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional que visa promover os direitos da
criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança,
saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
A CPCJ funciona em modalidade alargada e restrita. À Comissão Alargada compete desenvolver
ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem. À
Comissão Restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo.
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DO RSI “UM SORRISO P’RA VIDA”
A Equipa Multidisciplinar do Rendimento Social de Inserção “Um Sorriso p’ra vida” surgiu no
seguimento de um protocolo celebrado entre o Centro de Segurança Social de Viseu e a Santa Casa
de Misericórdia de Tarouca.

O objetivo primordial do protocolo é progressiva inserção social, laboral e comunitária dos
beneficiários, bem como prestar os apoios necessários a cada situação em particular, por forma a
contribuir para a satisfação das necessidades básicas dos mesmos, desde a elaboração da
informação social até ao acompanhamento do programa/contrato de inserção.

NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO
O Núcleo Local de Inserção, é uma estrutura operativa de composição plurissectorial que avisa
assegurar a implementação da medida Rendimento Social de Inserção.
O NLI de Tarouca tem por missão a aprovação dos programas de Inserção negociados com
indivíduos/ou famílias, a organização dos meios inerentes à sua prossecução e proceder ao
acompanhamento e avaliação da medida de Rendimento Social de Inserção no Concelho de Tarouca.
A coordenação do NLI é assegurada pelo representante do ISS, I.P. – Centro Distrital de Viseu. A
constituição do NLI de Tarouca integra a representação dos organismos Públicos Locais,
responsáveis na respetiva atuação, pelos setores da Segurança Social, do Emprego e Formação
Profissional, da Educação, da Saúde e das Autarquias locais.
O NLI funciona a partir de uma equipa operativa, constituída pelos parceiros obrigatórios e em
plenário com os representantes locais. Neste âmbito, importa referenciar que o NLI funciona em
perfeito enquadramento com a Rede Social de Tarouca (Rendimento Social de Inserção Núcleo Local
de Inserção de Tarouca- Guia de Acolhimento).

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)
O Gabinete de Inserção Profissional é uma estrutura que funciona no Município de Tarouca desde o
ano de 2009. Os Gabinetes de Inserção Profissional são estruturas de apoio ao emprego que, em
estreita cooperação com os centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional,
suportam a atuação destes no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou
reinserção profissional de desempregados.

O Gabinete presta um serviço de proximidade aos Munícipes Tarouquenses que se encontram
desempregados ou à procura do 1.º emprego. Esta resposta desenvolve uma atividade diária de
apoio aos desempregados, quer no encaminhamento de utentes para formação, na sua colocação
em ofertas de emprego e ainda no encaminhamento para programas e medidas de emprego e/ou
formação.
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NÚCLEO DE APOIO AO TRATAMENTO DO DOENTE ALCOÓLICO (NATDA)
O Núcleo de Apoio ao Tratamento do Doente Alcoólico tem como missão promover a saúde
desenvolvendo intervenções concretas e efetivas na comunidade estabelecendo prioridades,
tomando decisões, planeando estratégias e implementando ações com a vista atingir melhor saúde.
O Núcleo de Apoio ao Tratamento do Doente Alcoólico nasceu das necessidades de intervenção no
âmbito da problemática do Alcoolismo identificada no Diagnóstico Social de Tarouca e da
consequente ação prevista no Eixo III – Prevenção e Combate ao Alcoolismo do PDS de Tarouca.
Resultando daí uma parceria entre o Município de Tarouca, a Unidade de Saúde de Tarouca, o Centro
Social Paroquial de Várzea da Serra através do Projeto TETRIS e a Equipa Multidisciplinar do RSI ” Um
Sorriso prá Vida”. No ano de 2012 o Contrato Local de Desenvolvimento Social de Tarouca cessa e
consigo o projeto TETRIS, não obstante o projeto prosseguiu com recursos humanos do Município,
da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Tarouca e da Equipa Multidisciplinar. No ano de
2013, o projeto acaba por perder a parceria da Equipa Multidisciplinar do RSI, não obstante avança a
sua atividade com técnicos do Município de Tarouca e da Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Tarouca.

São objetivos do Núcleo:


Promover o tratamento de doentes alcoólicos



Cessar comportamentos dependentes



Prevenir doenças associadas ao alcoolismo



Alertar para os cuidados a ter com o álcool



Acionar a reinserção do doente alcoólico



Contribuir para o combate ao alcoolismo



Melhorar o estado da saúde da população

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
O GAE é uma estrutura para apoio ao emigrante que foi criada no dia 13 de março de 2004 através da
celebração de um Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Tarouca e a Direção Geral dos
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP). Este gabinete presta serviço gratuito
ao emigrante, residente ou não em Portugal, bem como aos seus familiares.
O objetivo do gabinete é apoiar o cidadão emigrante no regresso e reinserção no país, contribuindo
para a resolução dos problemas apresentados.
É uma estrutura para apoio ao cidadão emigrante que conta com o suporte técnico da Direção Geral
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas.
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4.2.3. CARÊNCIAS DETETADAS
O desenvolvimento dos equipamentos de apoio social tem como objetivo a cobertura territorial
equitativa, suprimindo lacunas e assimetrias e promovendo, deste modo, uma maior harmonização
das respostas sociais.

A rede de equipamentos de apoio social existente no Concelho de Tarouca é constituída pelas
valências de: creche, atividades de ocupação dos tempos livres (ATL), apoio domiciliário, centro de
dia, lar de idosos e lar residencial.

Ao nível das respostas sociais para a infância, creche e ATL, são prestadas pela Santa Casa da
Misericórdia de Tarouca, pela IPSS’s Projetos Sociais dos Bombeiros e pelo Município de Tarouca,
satisfazendo as necessidades concelhias.

A rede organizada por serviços de apoio ao domicílio é prestada pelo Lar da Santa Casa da
Misericórdia, pelos Centros de Sociais e Paroquiais de Mondim da Beira, Várzea da Serra, Vila Chã do
Monte. No que respeita à valência Centro de Dia esta é prestada pela Santa Casa da Misericórdia de
Tarouca, pelo Centros Sociais e Paroquiais de Mondim da Beira e Várzea da Serra. No âmbito das
resposta social Lar, as únicas Instituições do Concelho que dispõem desta valência são a Santa Casa
da Misericórdia de Tarouca e o Centro Social e Paroquial de Várzea da Serra. Contudo, desconhece-se
a taxa de ocupação das valências de cada Instituição e eventuais listas de espera, porquanto com
uma população idosa que aumenta em cada período censitário, a oferta de tipologias de
equipamentos e serviços prestados no apoio a este grupo etário e respetiva localização merece ser
reavaliada em sede de Rede Social.

No âmbito da população portadora de deficiência e/ou incapacidades, a única valência existente no
Concelho de Tarouca é o Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia, o qual entrou funcionamento
no ano de 2004. Analisando os dados disponíveis no Serviço de Ação Social e Saúde da Câmara
Municipal1, que no ano de 2013 procedeu a um levantamento da população com deficiências e
incapacidades, verificou-se que existem 78 munícipes integrados neste grupo populacional. Concluise, portanto que o apoio Institucional a esta população, é insuficiente, o que obriga estes cidadãos a
recorrerem a Instituições/Associações, sedeadas nos Concelhos limítrofes, das quais destacamos a
Associação Pais e Amigos do Cidadão Deficiente do Agrupamento de Concelhos do Vale do Douro Sul
– Portas P’rá Vida, em Lamego, a Artenave, Ateliê, - Associação de Solidariedade, em Moimenta da
Beira e a Associação Regional do Douro para Apoio a Deficientes - ARDAD, no Peso da Régua, ou na
capital de Distrito.

1

Dados disponibilizados pelos Serviços de Ação Social e Saúde e Presidentes das Juntas de Freguesia
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No estudo acima referenciado encontram-se identificadas as crianças e jovens do Concelho com
deficiências e/ou incapacidades que beneficiam de apoio especial, através do ensino regular,
disponibilizado pelo Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca, através da sua
Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira
Congénita e os alunos que frequentam a Escola de Referência para a Educação Bilingue de Surdos,
do Agrupamento de Escolas Dr. de Araújo Correia, sito no Centro Escolar das Alagoas, na cidade do
Peso da Régua.

Na sequência do estudo efetuado, constata-se que um número significativo de utentes não se
encontra abrangido por qualquer tipo de resposta social ao nível das deficiências e/ou incapacidades.
Neste âmbito e considerando o perfil da população em causa, afigura-se pertinente que seja
implementado um Centro de Atividades Ocupacionais no Concelho de Tarouca.

Relativamente aos Jovens com idades compreendidas entre 12 e 35 anos, identificam-se que algumas
problemáticas que afetam este grupo populacional, entre as quais salientamos o desemprego, o
abandono precoce do sistema de ensino, a mobilidade dos jovens para outros concelhos e
estrangeiro, problemas de adição, retardamento da emancipação juvenil, fraca participação
associativa, tão essenciais para sociabilização e promoção da cidadania.
Considerando que o Município de Tarouca pretende ir ao encontro e dar satisfação dos jovens,
estimulando a sua participação na vida cívica, cultural e politica e proporcionar-lhes meios para o
estudo e debate sobre as mais variadas temáticas, respeitantes à juventude, instituiu recentemente,
o Conselho Municipal da Juventude de Tarouca, cujo regulamento se encontra em vigor desde o dia
29 de fevereiro de 2014. Desde modo, do ponto de vista formal, estão reunidas as condições para a
implementação de políticas em matéria de juventude. Neste seguimento, potenciar medidas para a
criação de postos de trabalho, pela via do fomento do emprego, empreendedorismo juvenil e
formação, são essenciais, criando-se, assim, condições para que os jovens se fixem no concelho
evitando a migração para outros destinos. Por outro lado, no campo do Associativismo potenciar a
participação dos jovens nas associações locais e ainda, em programas de voluntariado poderá
promover o seu sentido cívico e prevenir comportamentos, atividades e consumos que afetem a sua
saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento.

Sendo a habitação da competência da Câmara Municipal e, considerando que se identificam
agregados familiares que residem em alojamentos arrendados cujo valor do arrendamento é elevado
face aos rendimentos auferidos pelas famílias. Por outro lado, identificam-se também agregados
familiares a residir em alojamentos sem as mínimas condições de habitabilidade. O Município de
Tarouca dispõe de 24 fogos de habitação social, em regime de renda apoiada, no entanto não dispõe
de fogos vagos para realojamento de indivíduos ou famílias, merecendo que projete em parceria
com a administração central a construção de novos fogos ao abrigo da lei em vigor.
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4.3.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

4.3.1. SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE
Tabela 4 - Centros de Saúde e Unidade de Saúde existentes no Concelho
FREGUESIA

DENOMINAÇÃO

União de Freguesias de Dálvares e
Tarouca

Nº

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados

1

Unidade de Cuidados na Comunidade

1

Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Convalescença

1

Fonte: Rede Social; Diagnóstico Social – Edição 2012

Tabela 5 - Farmácias existentes no Concelho
FREGUESIA

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Tarouca

Farmácia

Farmácia

2

Salzedas

Farmácia

Farmácia

1

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

Neste item será apresentada uma breve caracterização e identificação de alguns dos serviços de
saúde localizados no concelho.
No que respeita à prestação de cuidados de saúde primários, o Decreto-Lei n.º 28/2008 procedeu à
criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), “serviços públicos de saúde com autonomia
administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de
saúde, e que têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de
determinada área geográfica. Destas unidades funcionais constam as unidades de saúde familiar, as
unidades de cuidados de saúde personalizados, as unidades de cuidados na comunidade, as unidades
de saúde pública e as unidades de recursos assistenciais partilhados, podendo ainda existir outras
unidades ou serviços que venham a ser considerados como necessários pelas administrações
regionais de saúde.” (Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, preâmbulo).
O concelho de Tarouca possui:

1.

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) - tem como missão garantir a
prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita de uma determinada
área geográfica;

2.

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) - presta cuidados de saúde e apoio social de
âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que
requeira acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração
em redes de apoio à família, garantindo a continuidade e qualidade dos cuidados prestados.
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Equipa de Cuidados Continuidades Continuados (ECCI), integrada na UCC - constitui objetivo
geral prestar cuidados continuados integrados a pessoas que, independentemente da idade,
se encontrem em situação de dependência (Ministério da Saúde, 2008).

Não dispõe de internamentos nem de extensões, com Serviço de Atendimento Permanente entre as
8h e as 22h. Dispõe de consultas de planeamento familiar, saúde materna, diabetes e saúde infantil
entre outros serviços de atendimento e tratamento (Portal da Saúde, 2011).
O concelho privilegia também da existência de uma Unidade Móvel de Saúde cedida pelo município.
Esta unidade dispõe de uma viatura equipada em condições de prestar os cuidados de saúde à
população, sobretudo na área da enfermagem, efetuando rastreios, vigilância de utentes
Hipertensos, Diabéticos, Idosos dependentes, supervisão da gestão/adesão ao regime terapêutico,
tratamentos e encaminhamento para o Centro de Saúde quando necessário.

Na tabela seguinte serão apresentados os principais indicadores de saúde do concelho de Tarouca.

Tabela 6 - Principais indicadores de saúde (nº), 2012
Farmácias e

Taxa

Taxa

Taxa de

Enfermeiros

Médicos

postos

Quinquenal

Quinquenal

mortalidade

Concelho de

por 1000

por 1000

farmacêuticos

de

de

por doenças

Tarouca

habitantes

habitantes

2,4

móveis por

mortalidade

mortalidade

do aparelho

1000 habitantes

infantil

neonatal

circulatório

0,3

3,5

3,5

3,1

1,1

Taxa de
mortalidade
por tumores
malignos
1,6

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte (2011)

O concelho de Tarouca, no ano de 2011, registou um rácio de 1,1 médicos por cada 1000 habitantes
(Tabela 6). Quanto ao número de enfermeiros por cada 1000 habitantes, para o concelho de Tarouca
é de 2,4 (Anuário Estatístico da Região Norte, 2011).

Tabela 7 - Médicos segundo a especialidade, 2012
Concelho de Tarouca

Não especialistas

Especialistas

3

5

Medicina Geral e
Familiar
4

Pediatria
2

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte (2012)

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R06 – Equipamentos de utilização coletiva
15

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Tabela 8 - Consultas médicas nos centros de saúde segundo a especialidade
Período de
referência dos
dados

Concelho de
Tarouca

Medicina Geral e
Familiar/Clínica
Geral

Planeamento
Familiar

Saúde do recém-nascido
da criança e do
adolescente

Saúde
Materna

TOTAL

2010

34416

1244

8286

763

44709

2011

28824

1112

5404

391

35731

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte (2011)

Ainda no domínio da saúde, abordar-se-á a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI). A RNCCI foi criada pelo Decreto-Lei nº 101/2006 e constitui-se como um novo modelo
organizacional criado em parceria pelos Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social (MTSS) e da
saúde (MS). Esta Rede Nacional é constituída por um conjunto de instituições, públicas ou privadas,
que prestam cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que
independentemente da idade, se encontrem em situações de dependência. Inclui diversos tipos de
unidades de cuidados continuados, sendo a prestação de cuidados continuados assegurada por
(Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados – Ministério da Saúde, 2010):


Unidades de Internamento, que podem ser de cuidados continuados de
convalescença, cuidados continuados de média duração e reabilitação, cuidados de
longa duração e manutenção e cuidados paliativos;



Unidades de Ambulatório, unidades de dia e de promoção da autonomia;



Equipas Hospitalares, equipa de gestão de altas e equipa intra-hospitalar de suporte
em cuidados paliativos;



Equipas Domiciliárias, equipas de cuidados continuados integrados e equipas
comunitárias de suporte em cuidados paliativos;

O concelho de Tarouca dispõe de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de
Convalescença (UCCIC), propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, é um
estabelecimento do setor social integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde adiante designada apenas por Rede -, prestando cuidados continuados de saúde a pessoas em
situação de dependência e/ou doentes que necessitam de cuidados ou reabilitação, consagrando a
complementaridade e estreita articulação e colaboração com os hospitais, centros de saúde e
entidades públicas que integram a Rede.
As instalações dispõem de uma capacidade para estada de utentes até 18 camas, distribuídas por 9
quartos devidamente equipados para o efeito, sendo que o período de permanência na unidade
poderá chegar aos 60 dias.
Nas instalações da UCCIC, existe um Lar Residencial Para Pessoas Portadoras de Deficiência, que visa
fundamentalmente alojar jovens e adultos com deficiências, de ambos os sexos, de idade igual ou
superior a 16 anos, que se encontrem impedidos, temporária ou definitivamente, de residir no seu
meio familiar. Podem ainda ser integrados portadores de deficiência com idades inferiores a 16 anos,
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cuja situação sócio-familiar o aconselhe e se tenham esgotado as possibilidades de encaminhamento
para outras respostas sociais. As instalações dispõem de uma capacidade para estada de utentes até
10 camas, distribuídas por 4 quartos devidamente equipados para o efeito.
Atualmente encontram-se 12 utentes, sendo que 10 se encontram em regime interno e 2 em regime
de ambulatório (Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 2012).
A UCCISMT tem como área de influência as áreas de saúde referenciadas pelos Hospitais e Centros
de Saúde em situações de pós internamento e pelos residentes no concelho de Tarouca e nos
concelhos da área geográfica limítrofe sob direção da Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN).

O concelho de Tarouca apresenta, em 2001, uma taxa de deficiência da população residente de 4,1%,
comparativamente aos 6,1 existentes no mesmo período em Portugal (INE, 2001).

Tabela 9 - Grau de incapacidade atribuído à população com deficiência (2001)
Concelho de
Tarouca

Nº

Total

Sem grau de

Tem grau de

deficiência

deficiência atribuído

atribuído

inferior a 30%

173

30

343

Tem grau de

Tem grau de

deficiência

deficiência

atribuído entre

atribuído entre

30% a 95%

60% e 80%

56

39

Tem grau de
deficiência
superior a 80%
45

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, (INE 2001)

No que respeita às dependências e segundo dados fornecidos pelo Centro de Respostas Integradas
de Vila Real (2011), constam dois utentes do concelho de Tarouca em acompanhamento. Por sua vez,
e de acordo com as fontes da Unidade de Alcoologia de Coimbra (UAC) - Delegação Regional do
Centro (2010), o número total de bebedores excessivos do concelho de Tarouca ronda os 1.250 e no
que diz respeito aos doentes alcoólicos cerca de 1000 utentes.
A partir do início do ano de 2011, a população pode contar com um serviço de apoio ao doente
alcoólico (Núcleo de Apoio ao Tratamento do Doente Alcoólico), em funcionamento nas instalações
da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Tarouca, ação que decorrera do anterior Plano
de Desenvolvimento Social e cuja ação conta com a intervenção de profissionais do Município
(Diagnostico Social 2012)

4.3.2. CARÊNCIAS DETETADAS
A análise que se apresenta dos equipamentos de saúde privilegia a rede de Cuidados de Saúde
Primários. Deste modo, relativamente aos Cuidados de Saúde Primários, o Concelho de Tarouca é
servido por um Centro de Saúde, na Sede de Concelho, com consulta aberta e Serviço de
Atendimento Permanente (SAP). Este equipamento tem uma área de influência concelhia e registou,
no ano de 2002, 22.220 consultas de medicina geral e familiar / clínica geral. É essencial analisar a
necessidade de descentralização do serviço de saúde atualmente existente. Relativamente às
farmácias, existem 2 no Município, sendo que uma se situa na Sede de Concelho e a segunda na
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freguesia de Salzedas. O município de Tarouca tem o seu território abrangido pelo Hospital de
Lamego.

4.4.

REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

4.4.1. SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE
Tabela 10 - Espaços de natureza cultural
FREGUESIA

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Biblioteca Municipal
Auditório Municipal
Tarouca

Cultura

Recinto da Expovarosa

5

Espaço Internet
Arquivo Municipal Jardim Gonçalves
Biblioteca
Dálvares

Cultura

Sala de Espetáculo

4

Casa do Paço
Espaço Internet – Casa do Paço

Salzedas

Cultura

Vila Chã da Beira

Cultura

Biblioteca
Sala de Espetáculo
Biblioteca
Sala de Espetáculo

2

2

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca; O País em Números - Edição 2008 (2002)
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Tabela 11 - Espaços de natureza associativa
FREGUESIA

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Tarouca

Associações /
Coletividades

Orquestra Ligeira de Tarouca
Escola Cultural de Artesanato de Tarouca
Associação Filarmónica de Tarouca
Banda Juvenil Zé Ribeiro
Associação Filarmónica de Tarouca
Grupo Cultural de Bombos de Tarouca
Associação de Juventude do Concelho de Tarouca
Arguedeira União Desportiva de Tarouca
Associação Social do Castanheiro do Ouro
Associação Desportiva Recreativa Tarouquense
CLDS Tarouca
Associação de Tiro ao Alvo e Pesca de Tarouca
Clube de Caçadores de Tarouca
Associação Empresarial do Concelho de Tarouca
Associação Cultural e Recreativa de S. Martinho – Esporões
Associação Cultural e Recreativa de Valverde
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca

Dálvares

Associações /
Coletividades

A “Flor do Sabugueiro” - Associação Recreativa Cultural e
Desportiva de Dálvares
Rancho Folclórico de Dálvares

2

Gouviães

Associações /
Coletividades

Associação da Banda Musical de Gouviães
Clube de Instrução e Recreio Musical de Eira Queimada
Salão 25 de Abril – Eira Queimada
Associação a Juventude da Freguesia de Gouviães
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Gouviães
Rancho Folclórico de Gouviães

3

Granja Nova

Associações /
Coletividades

Associação Recreativa e Cultural de Granja Nova
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Granja Nova
Rancho Folclórico de Granja Nova

2

Mondim da Beira

Associações /
Coletividades

Arguedeira União Desportiva de Mondim da Beira

1

Salzedas

Associações /
Coletividades

Cooperativa de Artesanato de Salzedas
Sociedade Filarmónica de Salzedas
Associação Desportiva e Recreativa de Vila Pouca
Associação Cultural e Recreativa de Meixedo
Casa do Povo
Centro Social e Cultural de S. Marcos – Valdevez
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salzedas

2

S. João de Tarouca

Associações /
Coletividades

Associação Sócio-Cultural de Danças e Cantares
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. J. de Tarouca
Arguedeira União Desportiva de Vila Chã do Monte

1

Ucanha

Associações /
Coletividades

Associação Cultural e Recreativa de Ucanha
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ucanha

1

Várzea da Serra

Associações /
Coletividades

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Várzea da Serra

1

Vila Chã da Beira

Associações /
Coletividades

Clube Recreativo / Associação Desportiva
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vila Chã da Beira

1

8

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca
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Figura 2 - Grupos de música locais

CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO
MUSICAL DE EIRA QUEIMADA

BANDA MUSICAL DE
GOUVIÃES

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE
SALZEDAS

ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA DE
TAROUCA

BANDA JUVENIL ZÉ RIBEIRO

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

4.4.2. CARÊNCIAS DETETADAS
Os equipamentos culturais com maior representatividade a nível concelhio concentram-se na sede
de Concelho, são eles, a Biblioteca Municipal, o recinto da Expovarosa e, ainda, o Auditório
Municipal. Para além dos espaços físicos onde podem ocorrer acontecimentos de diversa índole, na
cultura importa conhecer os movimentos associativos, as festas e romarias que trazem visitantes e
animam o concelho e todas as formas de dinamização atualmente existentes e que podem servir
como veículo de marketing concelhio.

É de referir que todas as freguesias contam com associações, coletividades e grupos culturais ou
recreativos. Também neste âmbito, a freguesia de Tarouca destaca-se como a que possuiu o maior
número de associações / coletividades. De realçar, a Expovarosa, feira das atividades económicas e
culturais da Região do Varosa, constituiu uma importante iniciativa a nível regional desenvolvida em
Tarouca desde 1998. Organizada pela Câmara Municipal e Associação Empresarial do Concelho de
Tarouca, esta feira tem vindo a afirmar-se como uma verdadeira mostra das potencialidades do
Concelho, tendo o número de participantes aumentado consideravelmente de edição para edição.
Finalmente, na semana das festas de S. Pedro (29 de junho), realizada anualmente, o Centro Cívico
da Vila de Tarouca enche-se de Stands onde as Empresas da região têm a oportunidade de dar a
conhecer e vender os seus produtos, e as Juntas de Freguesia e Associações mostram a todos os
visitantes, o seu património histórico, cultural e artesanal, os seus usos e costumes.
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4.5.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.5.1. SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE
Tabela 12 - Equipamentos de administração pública
FREGUESIA

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Autarquia

Câmara Municipal de Tarouca

1

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Tarouca

1

Dálvares

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Dálvares

1

Gouviães

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Gouviães

1

Granja Nova

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Granja Nova

1

Mondim da Beira

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Mondim da Beira

1

Salzedas

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Salzedas

1

S. João de Tarouca

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de S. João de Tarouca

1

Ucanha

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Ucanha

1

Várzea da Serra

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Várzea da Serra

1

Vila Chã da Beira

Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Vila Chã da Beira

1

Tarouca

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

Tabela 13 - Equipamentos de administração pública
FREGUESIA
Tarouca

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Registo Nacional

Conservatória do Registo Civil

1

Registo Nacional

Cartório Notarial de Tarouca

1

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

Tabela 14 - Equipamentos de administração pública
FREGUESIA
Tarouca

TIPOLOGIA
Justiça

DENOMINAÇÃO
Julgado de Paz / Tribunal de Tarouca

Nº
1

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

Tabela 15 - Equipamentos de administração pública
FREGUESIA
Tarouca

TIPOLOGIA
Finanças

DENOMINAÇÃO
Serviço de Finanças

Nº
1

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

Tabela 16 - Equipamentos de administração pública
FREGUESIA
Tarouca

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Serviços Administrativos

Segurança Social

1

Serviços Administrativos

Loja do Cidadão

1

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca
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4.5.2. CARÊNCIAS DETETADAS
Os equipamentos da Administração Pública tratam-se de organismos tutelados pelo Poder Central
não sendo, por isso, da responsabilidade municipal. Contudo, estão muitas vezes associados ao nível
de centralidade do território, revestindo extrema importância à sua envolvente, por serem
equipamentos geradores de procura por parte da população. No Município em estudo os
equipamentos da Administração Pública do Poder Central localizam-se na Sede de Concelho
conferindo-lhe o prestígio que já havia sido referido. Aqui situam-se: a Conservatória do Registo Civil,
o Cartório Notarial de Tarouca, o Julgado de Paz de Tarouca e o Serviço de Finanças. No que diz
respeito ao poder local, a Câmara Municipal situa-se na Sede de Concelho. É, ainda, de referir que
todas as freguesias do concelho têm sede própria - as Juntas de Freguesia, cujos serviços
administrativos se localizam nos respetivos territórios: Dálvares, Gouviães, Granja Nova, Mondim da
Beira, Salzedas, S. João de Tarouca, Tarouca, Ucanha, Várzea da Serra e Vila Chã da Beira.

4.6.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO CIVIL

4.6.1. SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE
Tabela 17 - Equipamentos de segurança pública e proteção civil
FREGUESIA

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Quartel dos Bombeiros Voluntários
Tarouca

Segurança Pública

Quartel da Guarda Nacional Republicana de

2

Tarouca

Salzedas

Segurança

Postos de Vigia a Incêndios

Segurança

Aeródromo

1

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca

4.6.2. CARÊNCIAS DETETADAS
No Concelho de Tarouca existem dois tipos de entidades na área da Segurança Pública, a Guarda
Nacional Republicana e os Bombeiros Voluntários. Uma vez que, no Concelho se verifica um risco
alto a médio/alto, essencialmente no território de relevo mais acidentado onde a aptidão é de uso
florestal e existem povoamentos intensivos de pinheiro bravo – espécies de elevada
combustibilidade que permitem a rápida progressão do fogo, foi fundamental, não só a instalação de
postos de vigia a incêndios em zonas estratégicas do território concelhio, de forma a reforçar a
resposta rápida dos meios de intervenção em caso de incêndio, mas também, a construção de uma
pista de aviação na freguesia de Salzedas.
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4.7.

REDE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

4.7.1. SISTEMATIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE
Tabela 18 - Equipamentos desportivos
FREGUESIA

TIPOLOGIA

DENOMINAÇÃO

Nº

Dálvares

Desporto

Pavilhão Polidesportivo (1)

1

Gouviães

Desporto

Pavilhão Polidesportivo (1)

1

Campo de Futebol (1)
Granja Nova

Desporto

Pavilhão Polidesportivo (1)

2

Parque Desportivo (1)
Mondim da Beira

Desporto

Salzedas

Desporto

S. João de Tarouca

Desporto

Pavilhão Polidesportivo do Outeiro (1)
Piscinas Naturais
Campo de Futebol (2)

2

4

Pavilhão Polidesportivo (3)
Pavilhão Polidesportivo (1)

1

Piscina Municipal de Tarouca (1)
Parque de Jogos de Tarouca (1)
Tarouca

Desporto

Pista de Parapente (1)

6

Campo de Futebol (1)
Pavilhão Gimnodesportivo de Tarouca (1)
Pavilhão Polidesportivo - Arguedeira (1)
Campo de Futebol Souto do Gato (1)

Ucanha

Desporto

Piscinas Naturais

3

Pavilhão Polidesportivo (1)
Campo de Futebol - Portela (1)
Várzea da Serra

Desporto

Piscinas Naturais

3

Parque Desportivo (1)
Pavilhão Polidesportivo – Santa Bárbara (1)
Campo de Futebol (1)

Vila Chã da Beira

Desporto

Piscinas Naturais

1

Pavilhão Polidesportivo (1)

Fonte: Levantamento de Campo, INE, Inventário Municipal da Região Norte, 1998

4.7.2. CARÊNCIAS DETETADAS
Ao percorrer o Concelho verifica-se uma boa cobertura ao nível dos equipamentos desportivos. Os
polidesportivos existem em quase todas as freguesias, contabilizando-se um total de 12 em todo o
concelho. Existem 6 campos de futebol, um com relva sintética na freguesia de Tarouca, espalhados
pelo concelho cujo estado de conservação inspira cuidados. Contabiliza-se, ainda, um pavilhão
gimnodesportivo e as piscinas municipais do município. As piscinas fluviais em três freguesias e no
monte de Santa Helena existe uma pista de parapente. As características morfológicas e alguns dos
elementos naturais mais marcantes do Concelho revelam uma apetência para a prática de desportos
aventura.
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5.

PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.1.

REDE DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

As Cartas Educativas fazem hoje parte integrante do processo de gestão municipal da rede de
equipamentos coletivos.
O Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, regulamenta as Cartas Educativas e define-as como “o
instrumento, a nível municipal, de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos
educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação formação que seja necessário
satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento
sócio demográfico de cada município”. (art. 10.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro)

Tarouca tem a Carta Educativa aprovada pela Câmara Municipal a qual constitui um documento
estratégico para a política educativa local, que, para além de conter uma análise da situação
educacional do Município, enquadrada no panorama mais amplo de nível regional e nacional,
compreende, ainda, uma visão prospetiva do desenvolvimento da comunidade local com as
principais linhas de atuação estratégica concreta para um futuro próximo. Deste modo, a Carta
Educativa assume um caráter dinâmico, uma vez que, é uma instrumento que se pretende
actualizável dadas as dinâmicas que lhe estão associadas - demográficas, socioeconómicas e a
política educativa.

5.2.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE APOIO SOCIAL

A rede de Equipamentos de Apoio Social assume, cada vez mais, uma importância fundamental pelas
mudanças que o Concelho atravessa – envelhecimento sucessivo da população em cada período
censitário. Ainda que as previsões demográficas sejam para o decréscimo demográfico, as
orientações programáticas para este tipo de equipamentos podem constituir uma referência
importante no processo de tomada de decisão.
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Tabela 19 - Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos – DGOTDU, 2002
Equipamento

Critério de dimensionamento

Creche

Unidade mínima – 5 crianças
Unidade máxima – 35 crianças
Área média das instalações:

área útil 8 m2 / criança

área de construção – 10 m2 / criança

área de espaço exterior – 10 m2 / criança

Jardim de
Infância

Unidade mínima – 50 crianças
Unidade máxima – 75 crianças
Área média das instalações:

área útil 6 m2 / criança

área de construção – 8 m2 / criança

área de espaço exterior – 11 m2 / criança

Centro ATL

Centro de Dia

Unidade mínima: 5 crianças ou jovens
Unidade máxima: 60 crianças ou jovens divididos por dois
turnos
Área média das instalações:

área útil 8 m2 / criança

área de construção – 12 m2 / criança

área de espaço exterior – 13 a 15 m2 / criança
Unidades para 40 a 50 pessoas
Área média das instalações:

área útil 5,5 m2 / pessoa

área de construção – 7 m2 / pessoa

área de espaço exterior – a definir caso a caso

Orientação

Estes critérios de dimensionamento
permitem ir ajustando o processo de
tomada de decisão municipal no que
respeita ao investimento a programar.
É evidente que estes critérios devem
ser avaliados por outros de igual
importância:
a) Nível de carências detetadas;
b) Oferta no setor privado;
c) Oportunidade de investimento
municipal.

Unidades para 30 a 40 pessoas
Área média das instalações:

área útil 24 m2 / pessoa

área de construção – 32 m2 / pessoa

área de espaço exterior – a definir caso a caso

Lar

Fonte: Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002

5.3.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

A gestão e a programação desta rede de equipamentos é da responsabilidade governamental, não
competindo ao município a responsabilidade pela sua gestão, no entanto, os critérios de
dimensionamento que constam das “Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos
Coletivos, DGOTDU, 2002” permitem ter uma ideia das necessidades e eventuais carências neste
domínio. De acordo com as Normas da DGOTDU, definidas na componente da Saúde pela Direção
Geral de Saúde, a programação da rede de Cuidados de Saúde Primários deve obedecer aos
seguintes critérios:

Tabela 20 - Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos – DGOTDU, 2002
Equipamento

Centro de Saúde

Critério de dimensionamento
Concelho por área de influência e
uma população base de 75.000 a
150.000 habitantes.

Orientação
Estes critérios de dimensionamento constituem, apenas,
referenciais para a avaliação da qualidade dos serviços prestados
nestes domínios. É evidente que a responsabilidade a autonomia
municipal na programação deste tipo de equipamento é reduzida
ou, praticamente, nula.

Fonte: Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002
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Constata-se, deste modo, que o Concelho de Tarouca respeita as áreas de influência definidas nas
Normas da DGOTDU, na medida em que dispõe de um Centro de Saúde, localizado na Sede de
Concelho, e respetivas Extensões em todas as Freguesias. Relativamente às farmácias, a Portaria
1430/07, de 2 de novembro, define uma farmácia por cada 3500 hab, desde que, a distância mínima
entre elas seja 350m. De acordo com este critério o Município de Tarouca dispõe de uma boa
capacidade de oferta, uma vez que está próximo dos valores de referência, tem atualmente 2
farmácias para uma população de 8050 residentes, de acordo com os Censos de 2011.

5.4.

REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

O Programa tipo do Instituto do Livro e da Biblioteca prevê como população mínima interessada 6
000 habitantes. No caso de Tarouca a Biblioteca Municipal é, ainda, complementada com as
Bibliotecas Escolares e as Bibliotecas existentes nas freguesias de Dálvares, Salzedas e Vila Chã da
Beira, estando a este nível o Município bem servido.

5.5.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A rede de Equipamentos de Administração Pública que serve o Concelho de Tarouca, nomeadamente
a Câmara Municipal; as Sedes de Junta de Freguesia; a Conservatória de Registo Civil; o Cartório
Notarial; o Julgado de Paz e o Serviço de Finanças representam os Equipamentos que traduzem a
dimensão e a importância de Tarouca enquanto Concelho. A evolução e/ou programação deste tipo
de Equipamentos depende, em grande medida, da dinâmica demográfica e da afirmação do
Concelho no sistema urbano regional em que se insere.
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5.6.

REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO CIVIL

Tabela 21 - Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos – DGOTDU, 2002
Critério de dimensionamento

Equipamento
Destacamento
Posto

Área de construção (m2)

Área do terreno (m2)

1 200

2 000 a 2 5000

700 a 1 200

1 200 a 2 000

Destacamentos e
Postos da GNR

No caso de o programa prever cavalos a área de construção deverá ser
acrescida de 300m2 e a área de terreno de 1000m2.
Área de construção (m2)

Área do terreno (m2)

1 328

2 500

B

1 551

3 000

C

1 825

3 500

D

2 065

4 000

Programa tipo
A

Bombeiros Voluntários

Na sua implantação convirá criar um espaço aberto entre o arruamento de
acesso e o corpo do edifício que contém o parque de viaturas, nunca inferior a
6 m, alargamento que não só permitirá uma melhor visibilidade de manobra
das viaturas, como ainda proporcionará que esse espaço funcione como
parada de honra de Quartel.

Orientação
Estes critérios de
dimensionamento
constituem, apenas,
referenciais para a
avaliação da qualidade
dos serviços prestados
nestes domínios.
Orientação

Estes critérios de
dimensionamento
constituem, apenas,
referenciais para a
avaliação da qualidade
dos serviços prestados
nestes domínios.

Quanto à parada destinada a exercícios e instrução, deverá situar-se na zona
posterior de viaturas e, sempre que possível, como acesso independente.

Fonte: Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002
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5.7.

REDE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Tabela 22 - Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos – DGOTDU, 2002
Equipamento

Critério de dimensionamento

Estádio Municipal

Dimensão funcional (Sd):
Sd reduzida= 5 000 m2
Sd standard= 8 000 m2
Área de implantação (Sc)
Sc = 1,5 * Sd
Área de reserva urbanística (Su)
Su = 1 * Sc

Piscina

Dimensão funcional (Sd):
Sd reduzida= 150 m2
Sd standard= 500 m2
Área de implantação (Sc)
Sc = 5 * Sd
Área de reserva urbanística (Su)
Su = 2,5 * Sc

Pequenos Campos
de Jogos

Dimensão funcional (Sd):
Sd reduzida= 800 m2
Sd standard= 1 500 m2
Área de implantação (Sc)
Sc = 1,4 * Sd
Área de reserva urbanística (Su)
Su = 1 * Sc

Pavilhões e Salas
de Desporto

Dimensão funcional (Sd):
Sd reduzida= 450 m2
Sd standard= 1 350 m2
Área de implantação (Sc)
Sc = 1,6 * Sd
Área de reserva urbanística (Su)
Su = 2 * Sc

Orientação

Estes critérios de dimensionamento
constituem, apenas, referenciais para a
avaliação da qualidade dos serviços prestados
nestes domínios.
O processo de monitorização da
política municipal de desporto deve
considerar, para além do quadro de
reivindicações de eventuais necessidades de
novos equipamentos, a evolução dos
principais indicadores demográficos e, ainda,
a oportunidade
e a capacidade de afetação de
investimento.
Neste domínio o papel das associações
desportivas e recreativas é essencial ao
complementar a oferta municipal de
equipamentos desportivos, mas acima de
tudo, ao proporcionar o acesso a
práticas desportivas, como também à
formação desportiva da população.

Fonte: Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002
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SUMÁRIO
A abordagem desenvolvida no âmbito do presente relatório visa essencialmente estabelecer uma
análise e caracterização da rede viária concelhia, assim como da sua dependência funcional,
procurando identificar pontos de conflito, eventuais necessidades de novas vias estruturantes, de
melhoramentos de vias urbanas existentes e de hierarquização viária.

Procurou-se igualmente no âmbito das análises desenvolvidas neste relatório estabelecer uma
caracterização da rede de transportes públicos concelhia, bem como da sua dependência funcional,
procurando-se assegurar a identificação das principais insuficiências, definir as prioridades de
intervenção, assim como as formas de articulação com os restantes meios de transporte.
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1.

INTRODUÇÃO

A elaboração do estudo de caracterização da rede viária tem como objetivo a concretização de uma
base de apoio à tomada de decisão quer ao nível do ordenamento do território quer ao nível das
políticas de desenvolvimento. A definição concreta da estrutura viária tem, muito para além da
função regularizadora dos fluxos existentes e previsíveis, um caráter estruturante relativamente ao
desenvolvimento, apresentando-se antes de tudo como um elemento fundamental de organização
do espaço. Qualquer que seja o nível de intervenção existe sempre uma interação entre a
transformação territorial do uso do solo e a acessibilidade. As infraestruturas viárias por suportarem a
mobilidade e circulação dos vários modos de transporte, também assumem grande importância na
sua relação com o ordenamento do território. Torna-se por isso, importante considerar as sinergias
que ocorrem não só nas extremidades das vias (as localidades que se pretende ligar), mas ao longo
de toda a via, principalmente ao longo das estradas nacionais, o que acaba muitas vezes por resultar
em problemas de congestionamento, excesso de cruzamentos e acessos particulares e, por tudo,
problemas de segurança.

Para a concretização do objetivo proposto, a estratégia estabelecida ao nível da rede viária, passa
pelo conhecimento à priori de:


Qual a hierarquia da rede viária na área de intervenção, incluindo as vias de importância
supramunicipal que atravessam o município e que tem influencia direta sobre a área de
intervenção;



Quais as necessidades em completar a rede;



Quais as necessidades de criação de alternativas aos congestionamentos detetados;



Qual o seu estado de conservação e principais necessidades de intervenção.
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2.

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

2.1.

QUADRO TERRITORIAL DE ANÁLISE

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

Figura 1 - Esquema viário nacional para Tarouca

Fonte: Carta Educativa, 2006

2.1.1.

REDE VIÁRIA SUPRAMUNICIPAL

O Concelho de Tarouca apresenta um cenário relativamente interessante em termos da sua rede de
acessibilidades, designadamente pela proximidade à A24/IP3. A aprovação do PRN 2000 gerou
naturais expectativas de desenvolvimento, pois a condição básica para que tal mudança se iniciasse
estava garantida pela construção do IC26. Os traçados propostos acautelavam os interesses das suas
populações, uma vez que, estariam, por via rodoviária, a poucos minutos do centro urbano de Viseu e
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muito mais próximo da cidade do Porto e das principais vias de comunicação, tornando assim possível
o tão ambicionado desenvolvimento industrial e comercial, através da garantia de uma ligação rápida
e segura desde os pólos industriais principais às fundamentais vias de comunicação do país. A
perspetiva do IC26, que atravessava o Concelho de Tarouca, dava assim resposta a problemas de
isolamento a que o município estava sujeito e que se refletia negativamente no seu desenvolvimento
sócio-económico. Esta via vinha criar uma importante ligação entre a IP3/A24 e a IP5/A25. Tarouca
encontra-se numa localização sub regional privilegiada em termos de acessibilidades. A proximidade
ao nó do IP3/A24 em Lamego coloca Tarouca num quadro de excelente mobilidade no território
nacional, uma vez que, eixos estruturantes como o IP5/A25 e o IP2 estão a pouco tempo de distância.

Figura 2 - Enquadramento viário regional para Tarouca

Fonte: Carta Educativa, 2006

A estruturação do sistema viário nacional, constituiu um meio para facilitar a criação de sinergias e
redes de complementaridades, eixos como o IP2, A24/IP3, IP5/A25 e a futura construção do IC26 são
um fator fundamental para a consolidação deste cenário de complementaridades.

2.1.2. REDE VIÁRIA MUNICIPAL
Devido à morfologia do território de Tarouca, com recortes significativos que, embora não muito
acentuados, funcionam como obstáculo e, por conseguinte, uma dificuldade na transposição de
distâncias a ocupação do território foi-se organizando em pequenas aglomerações rurais. O
aglomerado urbano principal, a Sede do Concelho, é a cidade de Tarouca que se desenvolveu
precisamente a partir de uma característica rural. Existem pequenas aldeias, que correspondem na
maioria dos casos às sedes de freguesia e há ainda aglomerados de dimensão inferior. Em todos os
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casos, a forma de organização é nucleada. Este tipo de organização do território trás várias
consequências para a organização da rede viária, por um lado torna-se mais fácil identificar os pontos
a ligar comparativamente às organizações dispersas e o custo das infraestruturas, também por isso é
mais barato. No caso de Tarouca há necessidade de recorrer a soluções mais onerosas, devido
precisamente à morfologia do território.

A rede municipal não é muito dispersa devido à organização da ocupação do território e encontra-se
de forma genérica em bom estado, havendo situações de incompatibilidade do perfil face ao tipo de
circulação registado. Os investimentos de conservação dos pavimentos têm determinado que as vias
do concelho se encontrem num estado razoável de conservação. Contudo existem algumas vias que,
pelas ligações que constituem, atualmente apresentam características em termos de perfil e estado
de conservação deficientes. Neste contexto entende-se que a intervenção no território impõe ao
Plano Diretor Municipal de Tarouca a necessidade de equacionar alguns aspetos do modelo viário,
nomeadamente, um conjunto de novos eixos viários que completem ou reformulem a malha já
existente, criando assim alternativas que ofereçam boas condições de circulação e escoamento de
tráfego, nomeadamente nas relações entre aglomerados vizinhos, atualmente muito dependentes da
rede principal, bem como na articulação com a rede viária de caráter regional.

Conforme se apresenta na figura existe uma rede de distribuição principal claramente identificada,
que liga entre si todas as sedes de freguesia. Desta rede de distribuição principal fazem parte a EN226
e 226-3, EN329 e a EM520. O duplo papel de algumas destas vias é muitas das vezes complicado de
gerir quando se abordam questões de segurança e fluidez rodoviária, ou seja, é difícil compatibilizar o
papel de eixos de atravessamento e ligação com o exterior ao papel de estruturação de ocupação e
ligações de micro escala.
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Figura 3 -Rede viária concelhia

Fonte: http://viajar.clix.pt

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


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



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



A Norte da EN226 as ligações entre freguesias são asseguradas pelas EM520 (liga a Ucanha e
Salzedas), EM526 (liga a Dálvares e Gouviães) e pelos CM1171 e 1172 (ligações a Murganheira,
Meixedo e outras pequenas povoações da zona Norte do Concelho).
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Figura 4 - Rede viária concelhia – principais ligações entre freguesias
Arruamentos secundários alguns em
mau estado de conservação
Arruamentos principais

Fonte: Carta Educativa, 2006

No que diz respeito às condições de acessibilidade, no âmbito da rede viária secundária e local, estas
apresentam-se na globalidade em bom estado de conservação, apresentando, no entanto, alguma
fragilidade ao nível do seu perfil, designadamente, nas ligações entre freguesias e aglomerados mais
isolados – a norte do Concelho. Contudo a situação não se apresenta problemática, pois por um lado
dado a pouca expressão ao nível da implantação de aglomerados e atividades é geradora de um
reduzido volume de tráfego, esta rede tem vindo recentemente a sofrer beneficiações,
particularmente ao nível das pavimentações, encontrando-se atualmente, quer ao nível da sua
extensão e cobertura, quer ao nível do seu estado de conservação, em condições aceitáveis face às
solicitações de tráfego a que é sujeita. A EN226 (Lamego – Moimenta da Beira), embora com alguns
estrangulamentos que adivinham a desadequação do seu perfil viário ao volume de tráfego, constituí
a via estruturante do Concelho internamente e com o exterior. Segundo dados das contagens de
tráfego o volume de TMDa (tráfego médio diário anual), chega a atingir valores próximos dos 10.000
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veículos/dia entre Tarouca e Lamego – cerca de 416 veículos por hora. A EN329 e a EN226-3 são as
restantes vias estruturantes do Concelho.

Em suma:
Como aspetos fundamentais caracterizadores da rede viária municipal importa realçar a dependência
do Concelho, em especial a freguesia de Tarouca, face à EN226, onde se concentram os principais
constrangimentos e pontos de conflito da rede viária concelhia. Estamos na presença de um território
com uma malha viária polarizada pelos três eixos - EN226, EN226-3 e EN329 - complementados pela
EM520, a partir dos quais se vão desenhando os arruamentos de acesso aos aglomerados concelhios.
A topografia foi sem dúvida uma condicionante à morfologia da malha existente, condicionando
também a ocupação e vocação dos espaços urbanos. O estado de conservação da rede viária
concelhia é razoável, sendo de destacar a forma orgânica dos traçados atuais e os condicionalismos
inerentes a uma estrutura antiga e que desempenha o duplo papel de atravessamento e de acesso
local.

Os espaços de circulação pedonal são praticamente inexistentes e seriam quase desnecessários se,
com o passar dos anos, o que eram simples acessos locais não se tivessem tornado eixos de
circulação rodoviária de passagem. Apesar da sinuosidade dos traçados, a dimensão do Concelho
torna possível um tempo de viagem curto entre os vários aglomerados e a sede do concelho. A
concretização do traçado do IC26 trará consideráveis reflexos nas ligações do Concelho aos principais
pólos urbanos e às principais vias de comunicação do país.

2.2.

HIERARQUIA VIÁRIA

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

A abordagem da legibilidade e clarificação da estrutura viária apresenta-se como fundamental na
presente análise, encontrando-se esta diretamente relacionada com a fluidez com que se processa o
tráfego. Pretende-se que a legibilidade e estruturação da malha viária assegurem um acréscimo na
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mobilidade, na qualificação dos espaços urbanos, fomentando a diversidade das vivências espaciais.
Desta forma, é fundamental a definição de uma hierarquização viária, ainda que polivalente e flexível,
que permita a identificação de trajetos e percursos.

As vias têm como objetivo ligar entre si as peças do território, adquirindo vários significados e
funções de acordo com as suas características geométricas, atividade marginal e movimento de
pessoas, tornando-se particularmente importantes as ruas, largos e praças, como locais de
comunicação e de comércio e como palco de acontecimentos sociais, culturais e políticos.

A existência de um modelo de circulação legível e hierarquizado contribui para:


A identificação e clareza de trajetos e percursos;



Potenciar uma maior fluidez de tráfego;



Descongestionar as áreas urbanas principais:



Melhorar a qualidade ambiental dos diversos espaços urbanos;



Assumindo um papel crucial na definição de uma política de transportes e gestão de tráfego.

As vias terão, portanto, de ser função das propostas urbanísticas complementando-as e fornecendo
um dos elementos de ligação entre os vários setores urbanos, não sendo, no entanto, elas a
determinar esse desenvolvimento. Assim, as intenções da hierarquização viária proposta apoiam-se
fundamentalmente nos seguintes fatores: malha existente e necessidade da sua continuidade e
necessidade de novas vias.

Em termos ideais assume-se que uma rede viária deve conter apenas dois tipos de vias:


Vias estruturantes que garantem as ligações de entrada e saída do concelho e as principais
ligações entre os diferentes aglomerados urbanos, estando vocacionadas apenas para os
grandes trajetos, pretendendo obter os máximos níveis de capacidade com níveis adequados
de segurança;



Vias locais, que garantem o acesso aos espaços urbanos onde se localizam todas as
atividades, pretendendo garantir não só a acessibilidade às propriedades, mas também a
existência de uma qualidade ambiental e de vida elevados.
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Na prática existe uma gradação nas características das vias existentes que vão desde as puramente
estruturantes até às locais, passando por outras que servem, em diferentes graus, ambas as missões.

De um modo geral podemos definir e caracterizar a seguinte classificação:

a) Rede Rodoviária Nacional
i. Itinerário Complementar - IC26 (Previsto);

b) Estradas Nacionais (EN) desclassificadas pelo PRN sob jurisdição da IP
i. Estrada Nacional desclassificadas - EN226;

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

De notar que, embora estejam implícitas nesta classificação características de ordem geométrica, tal
não implica a obrigatoriedade de uma rigidez completa a esse nível.

Rede Rodoviária Nacional - Itinerário Complementar - IC26 (Previsto), via rápida prevista de caráter
regional de perfil adequado à fluidez do tráfego e que constituem as ligações por excelência com os
polos urbanos de grande importância a nível nacional. Esta rede que comporta principalmente
tráfego de passagem, apesar de não atravessar o território do concelho de Tarouca, assume um papel
estruturante à escala do Concelho. Este itinerário complementar deverá assegurar a ligação ao
Itinerário Principal (IP3/A24), que constitui a ligação entre Vila Verde da Raia e a Figueira da Foz,
passando por Vila Real, Lamego, Viseu e Coimbra, com ligação em Lamego..

Estradas Nacionais (EN) desclassificadas pelo PRN sob jurisdição das Infraestruturas de Portugal
Este nível da hierarquia viária do concelho de Tarouca é constituído pela rede de estradas nacionais
que atravessam o concelho, nomeadamente o troço da EN226, que atravessa o território concelhio
nas freguesias de Tarouca – Granja Nova, na ligação entre Lamego e Moimenta da Beira.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R07 – Rede Viária e Mobilidade
12

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Rede Rodoviária Municipal - Estradas Nacionais desclassificada sob jurisdição da Câmara Municipal
de Tarouca.
A este nível da hierarquia viária do concelho de Tarouca, pertencem as estradas nacionais que servem
o concelho, desclassificadas sob jurisdição da Câmara Municipal, nomeadamente o troço da EN226-3
que constitui a ligação entre o Concelho de Tarouca e o Concelho de Castro Daire, assumida como a
principal ligação à zona Sul do Concelho, Serra de Santa Helena e freguesia de Várzea da Serra e a
EN329 que constitui a ligação do Concelho de Tarouca ao Concelho de Vila Nova de Paiva, e que se
assume como principal ligação da sede de concelho à freguesia de S. João de Tarouca.

Rede Rodoviária Municipal (EMs), corresponde ao nível hierárquico que se assume como principal
recetor do tráfego local gerado pela malha urbana, escoando depois na rede de estradas nacionais.
Identificam-se com estas funções na malha viária dos principais aglomerados do concelho de Tarouca,
as Estradas Municipais, que para além de assegurar as ligações entre aglomerados de diferentes
freguesias, desempenham também um importante papel de suporte e de estrutura da malha urbana
dos aglomerados de menor dimensão.

Deste nível da hierarquia viária do concelho de Tarouca fazem parte a EM520, que constitui a ligação
entre a freguesia de Ucanha e Salzedas e que constitui a ligação entre a freguesia de Salzedas e o
Concelho de Armamar, a EM526 que constitui a ligação entre a freguesia de Dálvares e Gouviães, e
ainda os CM1171 e CM1172 que fazem as ligações a Murganheira, Meixedo e a outras pequenas
povoações da zona Norte do Concelho.

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

Encontram-se identificadas em planta, aquelas que do ponto de vista da estruturação urbanística, são
indispensáveis à continuidade do tecido urbano existente.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R07 – Rede Viária e Mobilidade
13

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Com base nestes critérios, a classificação da rede viária do concelho, de modo a identificar a
importância e a função de cada uma das vias da estrutura da rede viária do concelho e assim definir as
suas condicionantes, apresenta a seguinte hierarquização:
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Tabela 1 - Classificação da Rede Viária do Concelho
Rede Rodoviária Nacional
Itinerário Complementar
Previsto (ICs)



IC 26

Estradas Nacionais (EN) desclassificadas pelo PRN sob jurisdição da IP
Estradas desclassificadas



pelo PRN sob jurisdição da IP

Troço da EN226 que atravessa o território concelhio nas freguesias de Tarouca – Granja
Nova, na ligação entre Lamego e Moimenta da Beira;

Rede Rodoviária Municipal


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

Estradas desclassificadas sob
jurisdição da CMT (ENs)

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

freguesia de Várzea da Serra.


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

Estradas e Caminhos
Municipais (EMs e CMs)



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



EM520 – Via de ligação entre a freguesia de Salzedas e o Concelho de Armamar.



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



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

Consideram-se as restantes vias de serviço e acesso que servem o Concelho e que surgem a
Vias Locais e/ou de Acesso

partir das vias indicadas no nível hierárquico anterior. Integram esta classificação as ruas de
caráter estritamente local e de acesso às principais atividades e habitações.
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3.

DIAGNÓSTICO

Tabela 2 - Diagnóstico


Dentro do concelho, as principais localidades estão ligadas por uma rede
principal de vias consideradas em bom estado;



A perspetiva futura de construção do IC26, que atravessa o Concelho de
Tarouca, vem dar resposta a problemas de isolamento a que o município esteve
sujeito, e que se refletiu negativamente no seu desenvolvimento sócio-

Potencialidades

económico;


O traçado do IC26 vai criar uma importante ligação entre a IP3/A24 e a IP5/A25, o
que constituiu uma oportunidade de qualificação dos territórios urbanos,
criando oportunidades para novos usos e fruição das zonas centrais e para o
desenvolvimento de espaços atrativos para novos residentes e novas empresas;



Apesar da sinuosidade dos traçados, a dimensão do Concelho torna possível um
tempo de viagem curto entre os vários aglomerados e a Sede do Concelho;



Registam-se situações de incompatibilidade do perfil face ao tipo de circulação
registado, uma vez que, com o passar dos anos, o que eram simples acessos
locais transformaram-se em eixos de circulação rodoviária de passagem, o que
faz com que algumas vias apresentem características em termos de perfil e
estado de conservação deficientes;



Constrangimento do duplo papel desempenhado pelas vias distribuidoras, rede
complementar (ENs), nas ligações intraurbanas e do concelho com o exterior –
complicado de gerir quando se abordam questões de segurança e fluidez
rodoviária, ou seja, é difícil compatibilizar o papel de eixos de atravessamento e
ligação com o exterior ao papel de estruturação de ocupação e ligações de

Áreas problemáticas

micro escala;


As condições de acessibilidade, no âmbito da rede viária municipal e local,
apresentam alguma fragilidade ao nível do seu perfil, nomeadamente nas
ligações entre freguesias e aglomerados mais isolados;



Destaca-se a forma orgânica dos traçados e os condicionalismos inerentes a
uma estrutura de acessos antiga e que, atualmente, desempenha funções de
atravessamento e de acesso local;



As ligações entre as freguesias na zona Norte e outras pequenas povoações são
asseguradas por EM e CM, alguns em mau estado de conservação.



Nas zonas de núcleos antigos o problema do estacionamento é mais evidente;
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4.

DESAFIOS E OPÇÕES ESTRATÉGICAS

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

4.1.

PRINCIPAIS DESAFIOS / OPÇÕES ESTRATÉGICAS
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4.2.

INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS

Hierarquização da Rede Viária

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

Reperfilamento de alguns troços da
Rede Viária Municipal

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

Ligações entre Freguesias e/ou
aglomerados

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

Aglomerados Urbanos

 Criação de alternativas ao tráfego de
atravessamento nos aglomerados.
 Criação de vias urbanas que assegurem o fecho
de algumas malhas que se encontram atualmente
interrompidas (criando algumas situações de
constrangimentos / estrangulamento na estrutura
viária), perspetivando uma malha viária mais
estruturada e legível.
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4.3.

QUADRO DE AÇÕES A DESENVOLVER

Insuficiências Detetadas

Ações a Desenvolver

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

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

Ausência nalguns troços, de passeios ou
a sua reduzida dimensão, fatores estes,
que degradam a qualidade de vida dos
habitantes/utentes.

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

Qualificação de espaços públicos
pedonais, onde a rua poderia assumir um
papel importante, ao invés de ser encarada
como um obstáculo á circulação
pedonal/mecânica devido aos conflitos
entre ambas.

A rede de Espaços Públicos tem um papel
fundamental
na
transformação
dos
aglomerados, permitindo manter a continuidade
e acessibilidade e conferindo-lhe a sua
dimensão humana. Por outro lado, parecem ser
igualmente indiscutíveis as vantagens que as
ruas pedonais oferecem, inclusivamente, ao
nível da valorização do comércio local.

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

Forte aposta no desenvolvimento das atividades
económicas e na criação de emprego;
Forte aposta no desenvolvimento do Turismo
associado aos recursos endógenos.

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

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

Baixo nível de cobertura da Rede de
transporte público.

Melhoria da rede de transporte público,
nomeadamente na articulação com a rede de
transporte escolar, procurando rentabilizar
percursos, quer ao nível do traçado, quer ao
nível do material circulante.
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5.

VIAS CRUCIAIS À INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO DOURO,
NA ÓTICA DO MUNICÍPIO DE TAROUCA
1.

PRIORIDADE REGIONAL/NACIONAL:


IC 26 (interliga os Distritos de Vila real, Porto e Viseu) – Amarante (IP4/Mesão Frio / Peso
da Régua (IP3) / Lamego / Tarouca / Moimenta da Beira / Sernancelhe / Trancoso (IP2).



Ligação viária à cota alta (S. João da Pesqueira / Tabuaço / Armamar / IP3) – Vila Nova de
Foz Coa (IP2) / S. João da Pesqueira / Tabuaço (ER 226-2 / Armamar / IP3 / IC26)



Ligação Rodoviária (Resende / IP4) – que liga Resende (EN222) / Ponte da Ermida / Baião
/ EN321-1 / Marco de Canavezes / IP4 / IC26.



Ligação Rodoviária (Cinfães / Resende / Peso da Régua) que liga a EN222 /Cinfães
/Resende / Peso da Régua / IC26 / IP3.



Ligação Rodoviária (Cinfães / IP4) – Cinfães / EN222 / Castelo de Paiva / IC35 / IP4
(Penafiel).

2. PRIORIDADE MUNICIPAL/REGIONAL


Circular da Cidade de Lamego – EN2 a norte / nó IP3/IP4/IC26 a sul
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6.

CONCLUSÕES

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

No “Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca” é elaborado o
Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o concelho de Tarouca. No mesmo Relatório são
referidos três eixos, sendo que o EIXO 1 salienta a importância de valorizar a dimensão
supramunicipal de Tarouca.

Tabela 3 - Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho
EIXO 1
COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
VALORIZAR A DIMENSÃO SUPRA-MUNICIPAL DE TAROUCA

PROGRAMA 3

SUBOBJETIVOS


Reforçar a mobilidade
interna e externa como
fator de integração
regional

Assegurar canais eficientes
de mobilidade com o
exterior: Sede de Concelho
com o IP3/A24; IC26

 Garantir uma rede
distribuidora local

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES
 Assegurar nós viários de restabelecimento adequados e
compatíveis com a rede local;
 Conclusão do Projeto e execução do IC26 –
Lamego/Trancoso/IP25.
 Ligação direta da Sede do Concelho (Cidade de Tarouca) ao
IP3/A24.
 Melhoria e manutenção da rede local de ligação entre as
sedes de freguesias – estudos para eventual adequação de
traçados e perfis.
 Execução de variantes aos aglomerados principais de forma
a separar o tráfego de passagem do tráfego interno.

Fonte: Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca
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7.

REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE PASSAGEIROS

7.1.

INTRODUÇÃO

A boa qualidade e eficiência do sistema de acessibilidade, consequência direta da fluidez como
circulam serviços, pessoas e bens, é forte condicionante do desenvolvimento sócio-económico e
cultural das comunidades. Desempenham pois, os transportes papel crucial, na localização das
atividades e distribuição espacial dos equipamentos. Deste modo, procurar-se-á manter presente os
motivos da viagem, o que se relaciona intimamente com a distribuição espacial das
atividades/equipamentos, e as relações que entre elas se estabelecem, aliadas normalmente a
critérios de minimização dos custos, que fazem com que áreas com ‘melhor acessibilidade’
condicionem a lógica de implantação. Qualquer que seja o nível de intervenção existe sempre uma
interação entre a transformação territorial do uso do solo e a acessibilidade. Sendo o transporte
indispensável para exercer a acessibilidade, deverá andar este estudo em conexão com o
ordenamento do território.

As infraestruturas viárias por suportarem a mobilidade e circulação dos vários modos de transporte,
também assumem grande importância na sua relação com o ordenamento do território. Um sistema
de transportes deve para além de satisfazer as necessidades de circulação de pessoas, bens e
serviços, promovendo o bem-estar da população, ter uma função estruturante relativamente ao
desenvolvimento concelhio e indispensável a uma estrutura hierárquica viária. A qualidade de vida
das populações passa também pela adequação permanente da oferta dos serviços de transportes às
necessidades dos utentes, sob os aspetos quantitativos e qualitativos, devendo ainda garantir aos
utentes a liberdade de escolha do modo de transporte, incluindo o recurso ao transporte por conta
própria.

7.2.

METODOLOGIA

Tentar-se-á proceder a uma avaliação do sistema de transportes que serve o Concelho de Tarouca, à
luz das diferentes lógicas que nele operam, com vista ao equacionar dos problemas/potencialidades
deste setor. A análise será precedida de uma caracterização geral das principais tendências de
mobilidade da população, atendendo aos modos de transporte utilizados. De igual modo e
procurando responder às necessidades de acessibilidade das populações assegurando as deslocações
pendulares da população, caracterizar-se-á o perfil dos transportes públicos rodoviários que servem o
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concelho, por forma a inventariar o número, frequência e área das carreiras, assim como o âmbito
espacial dos serviços que se encontram à disposição da comunidade local.

Da Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, definida pela Lei nº10/90, de 17 de março,
instrumento legal que enquadra e define os diferentes modos de transporte terrestre, importa
destacar que uma das suas preocupações é a organização e funcionamento do sistema de
transportes, no sentido de incorporarem entre outros aspetos, as orientações das políticas de
ordenamento do território e desenvolvimento regional, bem como ter em conta a qualidade de vida e
proteção ambiental. A referida lei fornece uma definição clara quanto ao âmbito espacial da
deslocação dos transportes que se desenvolvem exclusivamente em território nacional, considerando
os transportes urbanos, objeto de avaliação no âmbito do Plano Diretor Municipal de Tarouca, como
aqueles que visam satisfazer as necessidades de deslocação em meio urbano, cabendo aos
transportes locais a responsabilidade de satisfazer as necessidades de deslocação dentro de um
município.

A inter-relação entre o sistema de transporte e o uso do solo é um fenómeno universalmente
reconhecido, onde algumas vezes é difícil estabelecer ao certo a relação de causa-efeito. Uma das
características importantes ao nível dos transportes coletivos rodoviários é a sua grande flexibilidade
o que facilita o ajustamento em tempo real da oferta às transformações do uso do solo atuais e
futuras. Contudo, apesar da flexibilidade de exploração, possui de uma maneira geral uma baixa
atratividade, dado que os horários praticados são normalmente deficientes, bem como a qualidade
do serviço prestado entre outras. Conforto, horário, percurso.

7.3.

MOBILIDADE

A tabela seguinte apresenta o número de indivíduos ativos e o número de estudantes, residentes no
Concelho de Tarouca, segundo a saída para o local de trabalho ou estudo.
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Tabela 4 - Número de indivíduos ativos e número de estudantes, residentes no Concelho de Tarouca, segundo
saída para o local de trabalho ou estudo, em 2001
RESIDENCIA

TRABALHO

Total de Indivíduos

Total de Ativos

Total de Estudantes

Tarouca

Aveiro

12

8

4

Tarouca

Espinho

1

1

0

Tarouca

Sever do Vouga

1

1

0

Tarouca

Beja

1

0

1

Tarouca

Braga

2

0

2

Tarouca

Esposende

1

1

0

Tarouca

Guimarães

1

0

1

Tarouca

Bragança

5

1

4

Tarouca

Macedo de Cavaleiros

1

0

1

Tarouca

Mirandela

3

3

0

Tarouca

Castelo Branco

3

0

3

Tarouca

Covilhã

5

2

3

Tarouca

Sertã

3

2

1

Tarouca

Coimbra

29

7

22

Tarouca

Figueira da Foz

1

1

0

Tarouca

Penela

1

0

1

Tarouca

Évora

3

0

3

Tarouca

Faro

4

1

3

Tarouca

Monchique

1

1

0

Tarouca

Aguiar da Beira

1

1

0

Tarouca

Guarda

13

6

7

Tarouca

Pinhel

7

7

0

Tarouca

Vila Nova de Foz Coa

1

1

0

Tarouca

Alcobaça

1

1

0

Tarouca

Leiria

7

6

1

Tarouca

Cascais

1

1

0

Tarouca

Lisboa

53

47

6

Tarouca

Loures

7

7

0

Tarouca

Sintra

1

1

0

Tarouca

Amadora

1

1

0

Tarouca

Odivelas

1

1

0

Tarouca

Portalegre

1

1

0

Tarouca

Sousel

2

2

0

Tarouca

Baião

1

0

1

Tarouca

Matosinhos

2

2

0

Tarouca

Paços de Ferreira

2

2

0

Tarouca

Porto

84

55

29

Tarouca

Vila Nova de Gaia

3

3

0

Tarouca

Constância

3

3

0

Tarouca

Santarém

4

1

3

Tarouca

Tomar

3

0

3

Tarouca

Vila Nova da Barquinha

4

4

0
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RESIDENCIA

TRABALHO

Total de Indivíduos

Total de Ativos

Total de Estudantes

Tarouca

Setúbal

2

0

2

Tarouca

Arcos de Valdevez

1

1

0

Tarouca

Alijó

10

10

0

Tarouca

Peso da Régua

11

10

1

Tarouca

Sabrosa

1

1

0

Tarouca

Vila Real

15

4

11

Tarouca

Armamar

33

30

3

Tarouca

Castro Daire

12

12

0

Tarouca

Cinfães

4

4

0

Tarouca

Lamego

444

271

173

Tarouca

Mangualde

3

3

0

Tarouca

Moimenta da Beira

94

52

42

Tarouca

Oliveira de Frades

2

2

0

Tarouca

Penedono

1

1

0

Tarouca

Resende

6

3

3

Tarouca

Santa Comba Dão

3

3

0

Tarouca

São João da Pesqueira

2

1

1

Tarouca

Sernancelhe

8

5

3

Tarouca

Tabuaço

3

3

0

Tarouca

Tarouca

3039

1982

1057

Tarouca

Viseu

68

26

42

Tarouca

Funchal

1

1

0

Tarouca

Ponta Delgada

5

3

2

Tarouca

Horta

1

1

0

Tarouca

Não se aplica

401

386

15

4451

2997

1454

TOTAL

Fonte: www.ine.pt

Dos dados disponibilizados pelo INE, pode-se concluir que 1982 residentes ativos e 1057 estudantes se
deslocam dentro dos limites do Concelho de Tarouca, o que traduz uma maior mobilidade interna. Os
principais destinos são os Concelhos de Lamego, Moimenta da Beira e Porto.

O número de indivíduos ativos e o número de estudantes residentes noutros concelhos, segundo a
entrada no Concelho de Tarouca é apresentado na seguinte tabela.

Tabela 5 - Número de indivíduos ativos e número de estudantes residentes noutros concelhos, segundo a
entrada no Concelho de Tarouca, em 2001
TRABALHO

RESIDENCIA

Total de Indivíduos

Total de Ativos

Total de Estudantes

Tarouca

Águeda

1

1

0

Tarouca

Aveiro

2

2

0

Tarouca

Santa Maria da Feira

2

2

0

Tarouca

Ílhavo

1

1

0

Tarouca

Mealhada

1

1

0

Tarouca

Ovar

1

1

0
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TRABALHO

RESIDENCIA

Tarouca

Vale de Cambra

Tarouca

Guimarães

Tarouca

Macedo de Cavaleiros

Tarouca

Total de Indivíduos

Total de Ativos

Total de Estudantes

1

1

0

3

3

0

1

1

0

Coimbra

6

6

0

Tarouca

Montemor-o-Velho

1

1

0

Tarouca

Penacova

1

1

0

Tarouca

Faro

6

6

0

Tarouca

Celorico da Beira

2

2

0

Tarouca

Guarda

1

1

0

Tarouca

Trancoso

3

3

0

Tarouca

Leiria

3

1

2

Tarouca

Oeiras

1

1

0

Tarouca

Amadora

1

1

0

Tarouca

Baião

1

1

0

Tarouca

Gondomar

1

1

0

Tarouca

Maia

4

4

0

Tarouca

Matosinhos

1

1

0

Tarouca

Porto

11

9

2

Tarouca

Póvoa de Varzim

1

0

1

Tarouca

Valongo

2

2

0

Tarouca

Montijo

2

2

0

Tarouca

Ponte de Lima

1

0

1

Tarouca

Viana do Castelo

1

1

0

Tarouca

Alijó

2

2

0

Tarouca

Mesão Frio

7

7

0

Tarouca

Peso da Régua

7

7

0

Tarouca

Santa Marta de Penaguião

2

2

0

Tarouca

Valpaços

1

1

0
0

Tarouca

Vila Real

8

8

Tarouca

Armamar

14

13

1

Tarouca

Castro Daire

6

6

0

Tarouca

Cinfães

7

5

2

Tarouca

Lamego

306

275

31

Tarouca

Moimenta da Beira

53

49

4

Tarouca

Resende

2

2

0

Tarouca

São João da Pesqueira

1

1

0

Tarouca

Sátão

1

1

0

Tarouca

Sernancelhe

1

1

0

Tarouca

Tabuaço

7

7

0

Tarouca

Tarouca

3039

1982

1057

Tarouca

Vila Nova de Paiva

4

4

0

Tarouca

Viseu

15

14

1

Tarouca

Vouzela

1

1

0

3547

2445

1102

TOTAL

Fonte: www.ine.pt
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Salienta-se o número de indivíduos, que residem e trabalham no Concelho de Tarouca, pois totalizam
3039 indivíduos. Destaca-se o Concelho de Lamego, uma vez que, entram no Concelho de Tarouca
306 indivíduos.

A tabela seguinte indica-nos a importância relativa da população que entra e sai no Concelho de
Tarouca.

Tabela 6 - Importância relativa das entradas e saídas do Concelho
CONCELHO DE TAROUCA
Importância relativa da população que entra no concelho, 2001

42,7%

Importância relativa da população que sai do concelho, 2001

53,6%

Fonte: www.ine.pt

É possível concluir que o Concelho de Tarouca apresenta uma maior mobilidade de dentro para fora,
ou seja, há um maior número de pessoas a viver em Tarouca e a trabalhar fora do Concelho. O cenário
não é de forma alguma preocupante, pois os números revelam até algum equilíbrio entre a
importância relativa das pessoas que saem e das pessoas que entram. No entanto, é necessário
apostar na criação de emprego e no setor do ensino, para que a população que vive em Tarouca
possa encontrar dentro do Concelho o seu posto de trabalho e para que os indivíduos em idade
escolar possam seguir os seus estudos sem ter que sair do Concelho, diminuindo consideravelmente a
importância relativa da população que sai do Concelho para trabalhar e, pelo contrário, aumentando
a importância relativa dos indivíduos que entram no Concelho de Tarouca.

7.4.

TRANSPORTES PÚBLICOS

Os transportes urbanos regulares constituem claramente um serviço público, explorado pelos
respetivos municípios através de empresas municipais ou mediante contrato de concessão ou de
prestação de serviços por eles outorgado, por empresas transportadoras devidamente habilitadas.
Por outro lado, dois municípios limítrofes poderão explorar, conceder ou contratar conjuntamente a
exploração de transportes urbanos (ou locais) que se desenvolvam nas respetivas áreas e cuja
exploração integrada considerem de interesse público.

O enquadramento legal nesta matéria prevê ainda a exploração em regime de exclusividade ou a
atribuição de preferências.

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
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percursos suportados pela rede viária principal, 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 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 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 intraconcelhias.

Quando abordada a Rede de Transportes Públicos intraconcelhios, existe um programa de
transportes escolares implementado pelo município, direcionado exclusivamente às necessidades
escolares, quer em termos de percursos, quer de frequência e horários, servindo em situações
pontuais a população local de alguns aglomerados. Contudo, os percursos efetuados não respondem
às necessidades da população nas suas deslocações mais urbanas, nomeadamente nas ligações entre
freguesias.
Constata-se que as freguesias que constituem o Concelho são servidas, sobretudo, pela Rede de
Transportes Escolar, sendo que, no período de férias escolares alguns lugares vêm este serviço
reduzido.

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.

7.5.

REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES

O plano de transportes escolares é elaborado de acordo com o preceituado no Decreto-Lei nº 299/84,
de 5 de Outubro, com as alterações previstas no Decreto-Lei nº 7/ 2003, de 15 de janeiro, e tem como
objetivo definir e planificar os transportes a utilizar pelos alunos, de acordo com o local onde residem
e as escolas que irão frequentar. Este é executado com base na informação facultada pelo
Agrupamento de Escolas do concelho e pelos serviços da Câmara Municipal. O transporte escolar é
organizado e assegurado pela Câmara Municipal.
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Como já foi referido as ligações internas estão dependentes pela rede de transportes escolares,
sendo que, a população do concelho está condicionada à frequência e aos percursos efetuados. A
carência destes transportes reflete-se com maior incidência no período de férias escolares, ou
interrupções letivas, altura em que os transportes escolares são suspensos, facto este, que constitui
um constrangimento ao quotidiano dos munícipes. Neste quadro, é evidente que os transportes
públicos existentes são insuficientes e não dão resposta às necessidades da população em geral. O
Concelho de Tarouca necessita de uma rede de transportes mais flexível e eficaz, com horários e
percursos adequados à população alvo.

O facto do Concelho, não se encontrar servido por uma rede de transportes rodoviários de
passageiros, induz a utilização do transporte privado nas deslocações diárias. No quadro de crescente
sensibilidade para as questões ambientais que vivemos nos nossos dias e com a constatação de que o
transporte público rodoviário tem sido preterido em relação ao transporte privado, a valorização dos
transportes públicos pode assumir um papel importante neste âmbito de preocupações de
sustentabilidade.
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8.

CONCLUSÕES – NOVAS DINÂMICAS

O Concelho encontra-se inserido na rota de importantes percursos de transporte rodoviário de
passageiros de Longo Curso. Por outro lado, apresenta um déficit em termos de ligações internas
entre as diferentes freguesias que constituem o Concelho. Tarouca apresenta uma rede viária não
muito dispersa, na generalidade em bom estado de conservação, embora nem sempre racionalmente
distribuída. Necessita, contudo, em algumas ligações entre freguesias, de beneficiações ao nível do
traçado e, essencialmente, do pavimento e da sinalização, para além da criação de algumas ligações
novas e de transformação de atuais caminhos em arruamentos pavimentados. Assim, de modo a que
a legibilidade e estruturação da malha viária assegure um acréscimo na mobilidade e na qualificação
dos espaços urbanos, fomentando a diversidade das vivências espaciais, é fundamental a definição de
uma hierarquização, ainda que polivalente e flexível, que permita a identificação de trajetos e
percursos, fundamentada na necessidade da continuidade da malha existente e na necessidade de
novas vias.

Ao nível da rede viária entendem-se como medidas essenciais:


O reforçar das mobilidades internas e externas – a mobilidade como sustentáculo da posição
na Região;



Assegurar canais de mobilidade de distribuição entre sedes de freguesia com o exterior;



Intervir nos espaços de ligação da rede local à rede supra local – definir novos perfis viários.

No que diz respeito aos transportes, a rede de transportes públicos não se adaptou à expansão
urbana das sedes de freguesia e de outros aglomerados de menor dimensão. A evolução crescente da
taxa de motorização da população, bem como a reduzida oferta do sistema de transporte públicos,
tem resultado num aumento da utilização do automóvel.

Constata-se, que em termos de traçado, a oferta de transportes públicos, tal como já foi referido
anteriormente, promove uma clara associação ao traçado das Estradas Nacionais, nomeadamente a
EN 226, facto que poderá mudar com a construção do IC26. São, portanto, evidentes lacunas na rede
de transportes coletivos, nomeadamente nas ligações internas, entre aglomerados das diversas
freguesias que constituem o Concelho de Tarouca.
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Finalmente, terá que constituir política do Município a implementação de uma rede de transportes
públicos de passageiros, com tudo o que implica, designadamente, a melhoria da rede viária e de
alguns constrangimentos viários, para que Tarouca possa oferecer as condições necessárias para a
criação de uma rede de transportes públicos de passageiros adequada, dispondo de uma cobertura
total do Concelho, com horários e percursos dirigidos à população em geral e durante todo o ano.

Aspetos positivos (Potencialidades/Oportunidades)


Promover a articulação com a rede de transportes públicos de longo curso e a criação de
uma rede de transportes públicos urbanos;



Promover uma articulação entre a rede de transportes escolares e a criação de uma rede
de transportes públicos urbanos;



Desenvolver ligações viárias que promovam a articulação com o traçado do futuro IC26.

Aspetos negativos (Problemas/Riscos)


Nível de cobertura e de serviços da rede de serviços da rede de transportes públicos
urbanos;



Falta de articulação com o transporte da rede escolar;



Rede de transporte público de passageiros muito dependente da rede viária principal.

Ações a desenvolver


Modernização e reestruturação da Rede de Transportes Rodoviários Públicos;



Articulação com a perspetiva do futuro traçado do IC26.
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SUMÁRIO
O conteúdo do relatório traduz o estudo da paisagem e dos valores naturais concelhios, cujo
conhecimento se entende fundamental para o desenvolvimento de qualquer ação de planeamento
de conservação dos recursos naturais e do património paisagístico.

Considerando que o território de Tarouca se constitui claramente como um espaço onde a
combinação, sobretudo, de vários fatores naturais determinou a existência de uma paisagem
singular de valor indiscutível, torna-se fundamental no presente estudo caracterizar o território do
ponto de vista biofísico e interpretar a relação do Homem, da comunidade, com esse mesmo suporte
biofísico.
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1.

INTRODUÇÃO

As paisagens, fruto da ação do homem e da reação da natureza, encontram-se em acelerado
processo de mudança, consequência das dinâmicas económicas emergentes e da perda de
importância do setor agroflorestal como suporte da ocupação humana do território. O ordenamento
do território deve, neste contexto, ser resultado das atitudes e ações que, tendo em conta que à
intervenção humana sobre o meio corresponde uma reação da natureza, integrem o estudo das
situações de risco ambiental e a definição e aplicação de políticas e medidas capazes de garantir o
desenvolvimento autossustentado do território, no respeito pela sua herança patrimonial.

O estudo sectorial biofísico e da paisagem baseia-se na caracterização das componentes biofísica e
ocupação humana. Tendo em consideração que a paisagem de qualquer território é o resultado, quer
da sua estrutura e acontecimentos naturais, como também, das atividades e tipo de ocupação
humana que aí se desenvolveram, é elaborada uma síntese que reflete o cruzamento das duas
abordagens, para assim caracterizar a paisagem e definir as estratégias a defender.
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2.

CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

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

2.1.

UNIDADES MORFOLÓGICAS, TOPOGRAFIA E DECLIVES

Figura 1 - Declives e Modelo Digital de Terreno

O conhecimento das variações altimétricas de um território é fundamental para a perceção das
formas de relevo e do caráter cénico da paisagem.
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O território do Concelho de Tarouca apresenta características montanhosas, com variações
altimétricas relativamente significativas. A área da Serra de Leomil, a Sudoeste e a Serra de Sta.
Helena, a Sul do Concelho, são as que apresentam maior valor altimétrico, sempre superior a 700 m
de altitude e ultrapassando os 1000 m. Já na parte Este, as altitudes são mais baixas variando entre
os 500 m e os 700m. A Nordeste é onde se encontram, novamente, as maiores variações
altimétricas, fruto da presença do vale do Rio Távora e de uma área montanhosa que atinge os 1000
m de altitude. Cerca de metade do território do Concelho encontra-se em áreas baixas ou vales com
uma altitude média de 400/500m, enquanto a restante parte se situa em zonas mais elevadas, cuja
altitude chega a atingir os 1100 metros no seu ponto mais alto. O altiplano da Nave, que desde a Lapa
se prolonga até ao Montemuro, marca a parte sul do Concelho formando uma barreira natural a que
vulgarmente se denomina Serra de Santa Helena. A sudeste ergue-se o Monte Raso e, entre eles,
outros contrafortes se elevam, ondulando suavemente a grande bacia do Concelho. Este pequeno
sistema orográfico apresenta-nos três vales secundários assim designados: o “Vale de Tarouca”,
situado entre os Rios Varosa e Varosela, que nascidos bem perto um do outro junto a Várzea da
Serra, tomam caminhos opostos e encontram-se precisamente no meio de outro vale, o “Vale do
Varosa”, aquele que começa, apertado, em S. João de Tarouca e aos poucos vai-se alargando e
prolonga-se por Mondim da Beira, Dálvares e Ucanha. Por último, temos o “Vale de Salzedas” que
acompanha o curso do Rio Torno ou Galhosa e que também desagua no Varosa que, por sua vez, irá
desembocar no Douro, na sua margem esquerda em frente da cidade da Régua.
É no setor Nordeste do Concelho que surgem as áreas mais declivosas, com valores acima dos 20%,
relativamente extensas e associadas aos encaixes dos cursos de água. Ainda na parte central do
concelho, verifica-se também a presença de declives acentuados, entre os 15% e 20%. Deste modo, o
território apresenta uma variação de declives bastante grandes, associadas às diferenças altimétricas
existentes, sendo considerado do ponto de vista morfológico como um território acidentado.
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2.2.

HIDROGRAFIA

Figura 2 - Rede Hidrográfica do Concelho

O território concelhio pertence à Bacia Hidrográfica do Douro. Como elemento hidrográfico
marcante temos o Rio Varosa, que nasce a sudoeste de Várzea da Serra, atravessando todo o
Concelho e vai desaguar no Rio Douro, perto da Régua, passando pelas freguesias de Várzea da
Serra, Mondim da Beira e Ucanha. Aliada às características orográficas do Concelho este curso de
água tem sido utilizado para a prática de alguns desportos aventura e existem também algumas
piscinas fluviais. Ao nível concelhio destacam-se, também, a Ribeira de Tarouca e a Ribeira de
Salzedas.
A integridade ecológica (figura 3) traduz-se na classificação do estado de conservação, ou
degradação, das linhas de água. Pode concluir-se que a maioria dos cursos de água concelhios
encontram-se muito degradados ou degradados.
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Figura 3 - Integridade Ecológica

Fonte: PROF Douro

2.3.

GEOLOGIA E PEDOLOGIA

PEDOLOGIA
“Os solos, caracterizando-se através de parâmetros como, a espessura, textura, estrutura, consistência,
permeabilidade, erodibilidade, conteúdo em matéria orgânica, capacidade de retenção de água, etc., o estudo do
solo é fundamental na perspetiva da sua produtividade agrícola atual e potencial, capacidade agrícola e florestal,
permeabilidade para alimentação de lençóis freáticos e como sistema depurador em sistemas de saneamento,
aptidão para expansões urbano-industriais e espaços verdes e de recreio, etc.”

GEOLOGIA
“A geologia, nos seus múltiplos aspetos, constitui um fator chave para a compreensão global de qualquer território,
uma vez que corresponde ao que ele tem de mais permanente e determina outros atributos importantes, como
sejam o relevo e o solo (Cancela d'Abreu, 1989).”

Figura 4 - Geologia/Litologia

Fonte: PROF Douro

“Classe A - Rochas metamórficas dominantemente de xistos e grauvaques aonde existem intercalados
conglomerados, calcários, rochas calcosilicatadas, xistos negros, xistos cloríticos, níveis de magnetite, quartzoarenitos que permitem a separação das diversas formações. A maior parte das litologias preservam estruturas
primárias (estratificação e laminação) e apresentam xistosidades e lineações, que permitem um desmonte fácil e
uma boa penetração das raízes, gerando solos pedregosos e delgados.
Classe C - Rochas graníticas. Distinguem-se:
C1- Granitos alcalinos de 2 micas - com foliação, com aspetos muito variados desde grão fino, médio a grosso,
porfiróides e não porfiróides, mais ou menos ricos em moscovite e biotite.
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C2- Granitoides biotíticos precoces - que são mais ricos em biotite que moscovite. Mostram forte alteração ao longo
de zonas fraturadas, gerando solos produtivos, ou apresentando escarpas abruptas quase verticais em alguns
vales.” (PROF – Douro)

Em termos geológicos, o Concelho de Tarouca, encontra-se na unidade morfo-estrutural mais antiga
do continente, no designado Maciço Antigo ou Maciço Hespérico. Este território é constituído em
termos litológicos, essencialmente, por solos Graníticos, com alguns afloramentos de Xistos e
Grauvaques (Complexo Xisto-Grauváquico). O grupo de Xistos e Grauvaques formam a bancada a
Sudoeste, por outro lado, as rochas Graníticas afloram na maioria do Concelho, apresentando
intercalações entre o tipo C1 e C2, na parte Sul e Sudeste do Concelho.

2.4.

CLIMA

CLIMA
O clima condiciona usos de ordenamento (urbano, agrícola e florestal, e turístico-recreativo), pelo seu papel ao nível
do balanço hídrico do solo e da capacidade erosiva, do conforto humano e das necessidades bioclimáticas (Maria do
Rosário Partidário, 1999).

Figura 5 - Temperatura

Figura 6 - Humidade Relativa

Figura 7 - Geada - Ocorrência

Fonte: PROF Douro
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Figura 8 - Precipitação

Fonte: PROF Douro

O Concelho de Tarouca possui um clima de características continentais, podendo distinguir-se dois
sistemas: o sistema de montanha, a Sul e o sistema de sub-montanha, a Norte. No que diz respeito à
temperatura Tarouca apresenta uma variação entre os 7,5ºC e 10ºC, a Oeste e a Sul; e a Norte e
Nordeste varia entre os 10ºC e os 12ºC. Pode considerar-se que esta é uma temperatura média diária
moderada. Relativamente à humidade relativa do ar e, tal como acontece com a precipitação total
anual - o território apresenta uma variação entre os 700mm, a Nordeste e os 2000mm a Sudoeste -,
verifica-se que a área Nordeste do Concelho é menos húmida e a área mais a Sul e Sudoeste,
apresenta valores superiores de humidade relativa do ar, atingindo os 75 e os 80%. Quanto à
ocorrência do número de geadas, estes aumentam à medida que nos deslocamos para zonas mais
frias e para altitudes mais elevadas. Estas características climáticas evidenciam que Tarouca se
encontra numa área de transição entre o Interior, quente e seco, e o Litoral, com temperaturas mais
amenas e mais húmido. Pode, assim, considerar-se que estamos na presença de um clima de
transição entre o clima temperado marítimo e o clima temperado continental.

2.5.

RECURSOS BIOLÓGICOS

Figura 9 - Caça

Fonte: PROF Douro
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A caça é hoje, mais do que uma atividade para a garantia da sobrevivência humana, um desporto, o
Concelho é constituído por zonas de caça importantes, como tal, a sua atividade pode ser atraente
para o processo de desenvolvimento.
O Concelho de Tarouca apresenta uma importante mancha florestal que coincide com o tipo de Zona
de Caça Municipal. As espécies mais relevantes no Concelho são a rola e o pombo-da-rocha; segue-se
o coelho e, por fim o javali. Com uma expressão muito reduzida surgem a perdiz, a codorniz os
tordos e estorninhos. De salientar, ainda, o facto de na área Este do Concelho existir uma pequena
Zona de Caça Turística.

Pesca
Figura 10 - Pesca

Figura 11 - Águas de Salmonídeos

Fonte: PROF Douro

As linhas de água representadas na figura 10 são rios pesqueiros dada a elevada afluência de
pescadores que se costumam observar nas suas margens. A maior parte destas linhas de águas estão
classificadas como águas de salmonídeos, isto é, com grande aptidão para a pesca da truta.
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3.

ESTUDO DA PAISAGEM

No Norte do Concelho algumas áreas com características geográficas e paisagísticas associadas ao
Douro impuseram a inserção do Concelho na Região Norte. Ou seja, o Concelho de Tarouca situa-se
no limite da Região do Douro, sendo o sul do Concelho marcado por características muito diferentes
– cordilheira que divide os vales do Douro e do Paiva – associadas ao planalto Beirão.

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

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

Figura 12 - Tipo de Paisagem Dominante
RIOS, LAGOAS E
ALBUFEIRAS
DOURO VINHATEIRO
(monocultural)

RIBEIRA SUBATLÂNTICA
(regadio dominante)

MONTANHAS DE GRANITO
E XISTO (nível pastoril)

Fonte: Atlas do Ambiente Digital - IA

Em termos de paisagem verifica-se que o Concelho de Tarouca é um território onde o caráter urbano
das suas localidades contrasta com o caráter natural do restante território, onde as atividades
florestais e agrícolas são complementadas por uma significativa área de sistema montanhoso
associada ao Vale do Távora.
Encontram-se presentes dois tipos de paisagem dominante (figura 12), reflexo dos vários fatores
biofísicos apresentados, nomeadamente:


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



Montanhas de granito e xisto (nível pastoril): onde os declives são mais acentuados,
coincidente com a grande mancha florestal existente no Concelho.
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Figura 13 - Carta Ecológica

Fonte: Atlas do Ambiente Digital - IA

A Carta Ecológica mostra a presença de 3 zonas ecológicas (andares), conforme se verifica na figura
13.

A superfície agrícola do Concelho ronda os 30% e a exploração florestal cerca de 53%. Os setores
secundário e terciário são aqueles que maior percentagem de população ocupam. A indústria
agroalimentar e a construção civil têm constituído dois importantes pólos geradores de emprego e
de riqueza da região. À produção de vinhos de mesa e espumantes naturais estão associadas duas
importantes unidades, integradas na Região Demarcada de Espumantes e Vinhos de Mesa do Varosa,
responsáveis pelo escoamento e rentabilização de grande parte da produção vinícola da região. A
castanha, que nas áreas mais elevadas do Concelho representa uma importante fonte de
rendimento, quer pela quantidade de produção, quer pela sua qualidade, é responsável pela
integração do Concelho na Região de Denominação de Origem Protegida “Soutos da Lapa”.
Contudo, quando se aborda os Soutos da Lapa, sendo Tarouca o concelho do país com maior
produção da baga de sabugueiro, não é possível deixar de referir a importância que estes pequenos
frutos tem na criação de rendimento dos agricultores.

Em franca expansão, encontra-se a indústria turística, a que não serão alheias as belezas naturais e o
notável património histórico, cultural e arquitetónico que atraem inúmeros visitantes que, aos
poucos, têm visto surgir várias infraestruturas de apoio, nomeadamente no setor da restauração e
do alojamento de qualidade, onde se incluem três unidades de turismo de habitação.
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3.1.

USO DO SOLO

3.1.1.

USO DO SOLO - URBANO

A ocupação urbana concelhia foi determinada, quer por condicionalismos físicos (relevo e linhas de
água), quer pela existência de vias de comunicação, tendo-se desenvolvido ao longo das mesmas.
O cartograma do uso urbano e de infraestruturas e equipamentos reflete um padrão ocupacional
associado à Sede de Concelho e às vias de comunicação, sendo o Concelho mais densamente
ocupado ao longo da EN 226 e a EN 226-3.

Figura 14 - Uso do Solo - Urbano
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3.1.2. USO DO SOLO - AGRÍCOLA
A localização das áreas de uso agrícola tem expressão na envolvente dos aglomerados urbanos, em
locais de topografia menos acentuada e encontram-se associadas à presença de linhas de água e das
principais vias de comunicação. A paisagem agrícola é caracterizada pela presença de culturas anuais
essencialmente na parte norte do Concelho e por áreas heterogéneas na zona central concelhia. São
também significativas as culturas agroflorestais de culturas anuais e outras resinosas, bem como a
vinha; a castanha, que nas áreas mais elevadas do Concelho representa uma importante fonte de
rendimento. À medida que descemos as Serras é notório o contraste entre as paisagens mais
agrestes das serras e as paisagens mais suaves e humanizadas das partes inferiores das encostas. No
entanto, no caso em que o relevo das encostas permite, o uso agrícola sobe ao longo destas as
parcelas agrícolas intercalam com as áreas florestais, onde é frequente encontrar plantações de
castanheiros. Por outro lado, quando as encostas, assim, não o permitem consequência do declive
vigoroso a sua parte superior encontra-se ocupada por matas e matos. Neste caso, as partes
inferiores das encostas estão absorvidas por mosaicos agrícolas variados como é o caso de algumas
pastagens ou cereais que intercalam com parcelas de pomares onde predominam as macieiras,
pereiras, pessegueiros, cerejeiras, bagas do sabugueiro, entre outras.
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Figura 15 - Uso do Solo - Agrícola

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

No espaço florestal predomina o povoamento de pinheiro bravo, que se distribui por todo o
Concelho em pequenas manchas. Encontram-se ainda presentes manchas isoladas de carvalho na
parte Sul, e de outras resinosas na parte Sudoeste do Concelho.
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Figura 16 - Áreas Florestais

Fonte: PROF Douro

3.2.

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

O valor de um recurso ou de um sistema ecológico corresponde ao seu significado em relação a
fatores como a raridade, a diversidade, a naturalidade, a viabilidade funcional e o seu significado
local ou regional. O conceito de valor reflete a capacidade de esse recurso ou sistema ecológico e
corresponde à probabilidade de poder desempenhar certas funções (por exemplo recreativas,
científicas, de biodiversidade genética). O valor de um recurso ou de um sistema ecológico está
ainda relacionado com a sua capacidade de poder evoluir para sistemas de maior significado
ecológico (Fernandes, 1991).

O desenvolvimento de uma análise detalhada sobre o território e as zonas mais propensas à
ocorrência dos riscos listados é essencial para a definição da estrutura verde municipal e das
manchas de ocupação humana. Um estudo de riscos implica: conhecer as zonas de risco; identificar
as suas características e dinâmicas; prevenir a ocorrência de desastres; definir as formas de
intervenção urgente em caso de ocorrência de catástrofes.

3.2.1. RISCOS DE ORIGEM NATURAL
Erosão e Movimento de Vertentes / Deslizamentos de terra
O deslizamento de terras é um dos mecanismos de rutura de terras, que consiste em movimentos ao
longo de um talude ou vertente (rotacional ou translacional), por ação da gravidade, e que ocorrem
por movimento de deslizamento. Este movimento pode ocorrer ao longo do plano de inclinação ou
por deslocamento lateral. É facto aceite que os fatores que despoletam os fenómenos de
deslizamento são: a intensidade e a duração da precipitação ou do sismo. No primeiro caso a
intensidade corresponde à taxa da queda de água e a duração ao intervalo de tempo em que ocorre
a precipitação; no segundo a intensidade é avaliada pela escala de Mercalli e a duração pelo período
durante o qual as vibrações sísmicas são sentidas à superfície. As componentes mais importantes do
risco de erosão são: o declive, que tem grande influência na mecanização dos trabalhos florestais,
bem como o coberto vegetal, tendo as grandes perdas do coberto vegetal devido a incêndios um
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grande contributo no aumento do risco de erosão da região. Em zonas em que se verifique um maior
risco de erosão, o aumento do coberto vegetal (povoamentos ou matos), terá um papel importante
na diminuição desse risco.

No Concelho de Tarouca o maior risco de erosão classifica-se como elevado e localiza-se na Serra de
Santa Helena; no restante território concelhio predomina o risco moderado onde as variações
altimétricas ainda são significativas e, como tal, pela sua relativa instabilidade geotécnica poderão
ocorrer situações de risco de deslizamento.

Figura 17 - Risco de Erosão e Deslizamento

Fonte: PROF Douro

Incêndios Florestais
Um incêndio florestal é um fogo não controlado que se desenvolve em espaços florestais, isto é, em
áreas de floresta e/ou matos. As suas causas podem ser naturais ou humanas, sendo que estas
últimas representam a larga maioria dos casos. Entre as causas naturais, a mais frequente é a ignição
devido à ocorrência de trovoadas secas. Já as ignições com origem humana são de natureza mais
variada, podendo dar-se devido à produção de faísca em cabos de alta tensão ou devido a queimadas
para renovação de pastagens, lançamento de foguetes, negligência, fogo posto, etc.

No Concelho verifica-se um risco alto e médio/alto, essencialmente, na parte sul do território de
relevo mais acidentado e de aptidão e uso florestal. Na restante área concelhia predomina o risco
médio/baixo, designadamente, nas zonas de vales e planaltos coincidentes com as áreas urbanas
onde o uso do solo é predominantemente agrícola.
Como referido anteriormente, na caracterização dos espaços florestais concelhios, encontram-se
presentes no Concelho povoamentos intensivos de pinheiro bravo, espécies de elevada
combustibilidade que permitem uma rápida progressão do fogo.

Relativamente à Carta de visibilidade é evidente que na maioria da área do Concelho a visibilidade é
total ou quase total, o que reforça a resposta rápida dos meios de intervenção em caso de incêndio.
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Figura 18 - Carta de Risco de Incêndio Florestal

Fonte: Relatório de Justificação para o procedimento de Revisão do PDM de Tarouca

Figura 19 - Carta de Visibilidade dos postos de vigia

Fonte: Relatório de Justificação para o procedimento de Revisão do PDM de Tarouca
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Risco de cheia e inundação
As precipitações intensas são fenómenos meteorológicos extremos e poucos frequentes e que
podem resultar de precipitações moderadas e prolongadas ou de precipitações muito fortes e de
curta duração. As precipitações moderadas e prolongadas são consequência do atravessamento
sucessivo de sistemas frontais associados a núcleos de baixa pressão, que, no caso de Portugal, têm
a sua formação no Oceano Atlântico. Estes originam longos períodos de chuva que podem durar
vários dias, contribuindo para a saturação dos solos e para o aumento das cargas de escoamento
para os cursos de água. As precipitações fortes de curta duração caracterizam-se pela concentração
de elevados níveis de precipitação em períodos reduzidos de tempo, caracterizados por chuvadas
violentas, frequentemente associados a trovoadas e, por vezes, à queda de granizo. De um modo
geral, as suas consequências, para além de dependerem da sua magnitude, dependem fortemente
da capacidade local de drenagem e escoamento das águas pluviais. No âmbito da Proteção Civil, as
consequências mais significativas que podem resultar da ocorrência de precipitações intensas são: as
inundações súbitas (habitações, estabelecimentos, ruas e estradas), pela influência e acumulação do
escoamento das águas pluviais em zonas de baixa capacidade de drenagem; a formação de cheias
por aumento dos caudais dos cursos de água e extravase do leito normal com inundação de margens
e áreas circunvizinhas. Desenvolve-se durante um período de horas ou de dias. A chave que
condiciona a ocorrência de inundações ou cheias é a intensidade da precipitação e a sua duração.
Contudo, a topografia, o tipo de cobertura do solo desempenham igualmente papéis importantes.

Sendo este um Concelho fortemente irrigado, importa dar destaque ao facto de que a humanização
do território, em especial em áreas vales, potencializa a intensidade das cheias, pela redução da
capacidade de escoamento da rede hidrográfica, sendo genericamente as situações de risco:
cabeceiras das linhas de água e vales impermeabilizados e movimentos de terra para construções,
quando não realizados da forma mais correta. No Concelho, as zonas de maior vulnerabilidade às
inundações dizem respeito à bacia hidrográfica do Rio Varosa, nas Freguesias de Várzea da Serra,
Mondim da Beira e Ucanha. Neste contexto não é possível esquecer as Ribeiras de Tarouca e
Salzedas. As Condições topográficas do Concelho aliada à rede hidrográfica que o compõe
possibilitam a formação de piscinas naturais e tem sido utilizada para a prática de desportos
aventura.

No âmbito do PROF Douro são elencadas algumas medidas relacionadas com a proteção contra a
proteção hídrica e as cheias, a saber:


“A utilização de regeneração natural deverá ser equacionada em operações de instalação de
povoamentos, evitando-se deste modo mobilizações de solo desnecessárias;
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A escolha das espécies, bem como a estrutura do povoamento, deverá ser ponderada de acordo
com o seu grau de proteção e nível de recuperação de solos;



A preparação do terreno para a instalação do povoamento deve ter em particular atenção a
gestão da vegetação espontânea;



Deve ser considerado no planeamento de áreas declivosas a promoção e/ou manutenção de
faixas de proteção a linhas de água e eventual execução de obras de correção torrencial;



Devem ser respeitadas normas de conservação do solo e da água, nomeadamente, na utilização
de técnicas e maquinaria que minimizem as operações de compactação do solo. Na execução de
mobilizações do solo e gestão de vegetação espontânea localizadas, garantir faixas de proteção
a linhas de água, etc.;



O tipo de corte de realização, deverá atender à não remoção de todas as árvores, podendo esta
ser efetuada de forma intervalada ou por manchas/faixas, minimizando-se os efeitos da erosão.
A realização de cortes finais está condicionada até 5 hectares contínuos;



Para declives superiores a 30%, deve-se optar por corte final em faixas alternadas ou faixas
progressivas, sempre executados segundo as curvas de nível;



A idade final de corte poderá ser superior à indicada no modelo de silvicultura;



A densidade inicial de plantação poderá ser superior à indicada para as espécies que
apresentarem sub-função principal de recuperação de solos degradados.”

Ondas de calor e Vagas de frio
As ondas de calor variam consoante as características climáticas e as condições meteorológicas
características de determinado local. Em termos gerais pode dizer-se que uma onda de calor
corresponde a um período de alguns dias da época estival, com temperaturas máximas superiores à
média usual da época. O plano de contingência para Ondas de Calor (PCOC), elaborado pela DireçãoGeral da Saúde em 2009 (DGS, 2009) considera vários critérios para acionar os níveis de alerta
relacionados com ondas de calor. Para além dos critérios que traduzem as consequências da onda de
calor (índice de Ícaro) são considerados critérios climáticos, dos quais se destacam:


3 Dias consecutivos com temperaturas observadas iguais ou superiores a 32ºC e a previsão
para 2 dias (próprio dia e dia seguinte) de temperaturas iguais ou superiores a 32ºC (na
prática 5 dias com temperatura iguais ou superiores a 32ºC);



Temperaturas mínimas acima da temperatura de conforto (21-23ºC).

No que concerne à vaga de frio, consiste numa descida anómala e, por vezes, súbita da temperatura
do ar, face aos valores esperados para o período do ano em que ocorre. De acordo com a definição
da Organização Meteorológica Mundial, uma vaga de frio ocorre quando, num período de 6 dias
consecutivos, a temperatura mínima do ar é inferior em 5ºC ao valor médio das temperaturas
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mínimas diárias no período de referência. Uma vaga de frio é produzida por uma massa de ar frio e
geralmente seco que se desenvolve sobre uma área continental.

Dado o facto de Tarouca se encontrar numa área de transição entre o Interior e o Litoral em que o
clima se caracteriza como continental, apresenta amplitudes térmicas que vão desde as vagas de
frio, com os mínimos acentuados do inverno, até às ondas de calor do mês mais quente de verão.

Sismicidade
O sismo consiste na libertação súbita de energia acumulada na crosta terrestre, especialmente em
zonas de falhas tectónicas, que se manifesta através da propagação de ondas sísmicas, provocando
movimentos vibratórios no solo que poderão causar danos avultados em edifícios e infraestruturas.
As escalas sísmicas mais usadas são a escala de Richter e a escala de Mercalli. A primeira mede a
magnitude, sendo que a segunda é mais subjetiva medindo a intensidade sísmica, isto é, os efeitos
produzidos pelos terramotos em infraestruturas e edifícios.
Nos termos da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (I.M.) o Concelho de Tarouca situa-se
numa zona de intensidade V, distribuindo-se o território continental entre níveis de intensidade V e X.

3.2.2. RISCOS PROVOCADOS PELO HOMEM
Acidentes Rodoviários
A ocorrência de acidentes rodoviários numa determinada região, para além dos fatores relacionados
com a atitude e comportamento dos condutores e peões, está relacionada com a intensidade de
tráfego, com as condições climatéricas que aí ocorrem e com o estado de manutenção das vias e dos
veículos que nelas circulam.


De uma forma geral, quanto maior for a intensidade de tráfego de uma via, maior a
probabilidade de ocorrência de acidentes rodoviários.



Condições climatéricas adversas, como chuva intensa, gelo, granizo e nevoeiro, tendem
igualmente a provocar um maior número de acidentes.



O mau estado de conservação das estradas, assim como o mau estado de conservação dos
veículos que nelas circulam, constituem também fatores propícios à ocorrência de
acidentes.

O Concelho de Tarouca apresenta uma rede viária caracterizada por um intenso tráfego,
principalmente, na EN 226, na EN 226-2 e na EM 520. Facto este que nos leva a considerar este tipo de
risco.
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Acidentes Industriais Graves
Os acidentes industriais graves envolvendo substâncias perigosas são consequência de
desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento de um estabelecimento
industrial e podem resultar em explosões, incêndios e/ou emissões de substâncias contaminantes
(tóxicas, radioativas). Os estabelecimentos para os quais existe risco de um acidente grave são
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, o qual define o regime de prevenção de
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências (para o
homem e ambiente). Este diploma legal aplica-se aos estabelecimentos onde estejam presentes
substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às quantidades descritas no Decreto-lei.
Podendo dizer-se que Tarouca não tem nenhuma indústria abrangida pelo mesmo Decreto-lei.
No Concelho de Tarouca a categoria de espaço industrial tem pouca expressão, dada a fraca tradição
desta atividade. Contudo, aproveitando o facto de aí se encontrarem empresas de relevância
supramunicipal; as condições excelentes da localização concelhia; bem como, as acessibilidades que
usufruiu; o Concelho tem assim um quadro de oportunidade para equacionar uma estratégia
municipal no domínio da localização empresarial. Não obstante, a pouca expressão do parque
industrial do Concelho o risco de incêndios e acidentes industriais terá que ser sempre considerado.
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4.

CARACTERIZAÇÃO DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL E RESERVA ECOLÓGICA
NACIONAL

A importância e o valor de inúmeras áreas concelhias para o equilíbrio sustentável do território são
evidentes e percetíveis, extravasando o âmbito municipal. É neste contexto de respeito e
preservação das características dos territórios que são estabelecidas a Reserva Agrícola Municipal
(RAN) e a Reserva Ecológica Municipal (REN).

4.1.

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL

“A Reserva Agrícola Nacional é o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos ou
pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola.
A RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que
estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais as
permitidas tendo em conta quais os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos”.
(art.º 2, DL 73/2009)

A Reserva Agrícola Nacional foi criada pelo Decreto-Lei nº 451/82 e revogado pelo Decreto-Lei nº
196/89, de 14 de junho, que revê o regime jurídico da RAN. Recentemente, é publicado o Decreto-Lei
nº73/2009, de 31 de março, o qual aprova o novo regime jurídico da RAN e revoga o DL 196/89.
As áreas integradas no regime da RAN são as seguintes:


Unidades de terra que apresentem elevada ou moderada aptidão para a atividade agrícola,
correspondendo às classes A1 e A2, previstas no artigo 6º.



Na ausência da classificação prevista no artigo 6º, integram a RAN:
a.

As áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e CH, previstas no nº2
do artigo 7º;

b.

As áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares ou
coluviais;

c.

As áreas em que as classes e unidades referidas nas alíneas a) e b) estejam
maioritariamente representadas, quando em complexo com outras classes e
unidades de solo.
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No concelho de Tarouca a Reserva Ecológica Municipal apresenta, ao que nos parece algumas
deficiências no que se refere a delimitações de mancha. Esta afirmação deve-se ao facto de se
encontrarem manchas de reduzidas dimensões dispersas pelo território, que dificilmente podem ser
entendidas dentro da lógica e objetivos legislados para esta Reserva Nacional.
Apesar destas incongruências a estrutura geral engloba o conceito da continuidade necessário à
utilidade e gestão do instrumento. As manchas ao longo das linhas de água e das zonas de encosta
mais declivosas são estruturas fundamentais a preservar para o equilíbrio sustentável da ocupação.

4.2.

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

“A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que,
pelo valor e sensibilidade ecológica ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são
objeto de proteção especial.
A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece
um conjunto de condicionalismos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as
ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas.” (art.º 2, DL 166/2008)

A Reserva Ecológica Nacional, foi criada pelo Decreto-Lei nº 321/83, de 05/07, e revogado pelo
Decreto-Lei nº 93/90, de 19/03, que revê o regime jurídico da REN, cujo DL é recentemente revogado
pelo Decreto-Lei nº 166/2008 de, 22 de agosto, que aprova o regime jurídico da REN.
São áreas integradas em regime da REN:


Áreas de proteção do litoral;



Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre;
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Áreas de prevenção de riscos naturais.

Em termos gerais, as zonas potencialmente mais sujeitas a redefinição dos critérios de delimitação
das mesmas, particularmente nas zonas adjacentes das cabeceiras das linhas de água, das zonas de
máxima infiltração, dos sistemas dunares das áreas com riscos de erosão.

Coincidentes com as zonas de vale, as áreas da Reserva Agrícola têm um caráter contínuo
importante. A sua proximidade dos aglomerados pode ser uma garantia da subsistência da atividade.
Com algum risco de existirem pequenos ajustes necessários, pode mesmo afirmar-se que a RAN
engloba a totalidade dos terrenos que na classe de solo agrícola podem ser considerados na
categoria de solos agrícolas.
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5.

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

5.1.

INTRODUÇÃO

O conceito de Estrutura Ecológica insere-se numa estratégia de desenvolvimento sustentado, objeto
fundamental das políticas do ordenamento do território, e deve ser analisado numa perspetiva
integrada e global, que se coloca ao nível do País, da Região e do Concelho. Desta forma, a estrutura
ecológica é imprescindível num planeamento de base sustentável. A sua definição e localização deve
ser encarada, em termos de planeamento, aos diversos níveis surgindo nas várias figuras de plano,
segundo a perspetiva adequada aos respetivos graus e escalas de intervenção.

5.2.

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESTRUTURA ECOLÓGICA

A Estrutura Ecológica tem evoluído, em termos conceptuais, ao longo dos tempos. Inicialmente
associada à perspetiva urbana de espaço público, para mais tarde, estar ligada às cidades de
pequena dimensão, em que a paisagem envolvente se fazia sentir dentro da própria urbe,
relacionada com a praça ou o largo da Igreja. No século XIX, com a revolução industrial e a
necessidade de melhorar as péssimas condições de salubridade surgiu o conceito de integração de
espaços verdes no tecido urbano. Neste contexto surgiram os conceitos de estrutura verde linear e
estrutura verde concêntrica. Contudo, estas constituíam estruturas descontínuas, pelo que não se
previam ligações perpendiculares ou radiais entre as diferentes faixas que as compunham. O grande
desenvolvimento do conceito de Estrutura Ecológica deu-se já no século XX, no sentido da
transformação de espaços verdes isolados numa rede contínua. Verificou-se, por outro lado, que os
processos de concentração das atividades humanas: urbanização, localização industrial,
intensificação agrícola e florestação, entre outros, afetavam o território, contribuindo para uma
fragmentação das unidades biofísicas. Neste contexto tornou-se inevitável a definição de uma
estrutura de espaços e corredores que, de forma articulada, orientassem os processos
anteriormente referidos, de modo a garantirem a estabilidade do meio, o aproveitamento dos
recursos naturais e que, simultaneamente, constituíssem espaços de usufruição para as populações.
O conceito de “continuum naturale” resultou da integração dos modelos anteriormente referidos,
com os estudos realizados no domínio da ecologia, a nova ciência que demonstra as interpelações
existentes entre todos os fatores bióticos e abióticos incluindo o Homem. Os conceitos ecológicos
da continuidade, diversidade e intensificação contribuem para justificar e reforçar o conceito de
Estrutura Ecológica que se propõe.
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5.3.

OBJETIVOS

A filosofia deste conceito reside em permitir que a paisagem envolvente dos núcleos urbanos que
Telles (1997) designa de “estrutura verde principal” (macro-escala), a qual promove a ligação da
estrutura verde da periferia aos centros urbanos permitindo fluxos energéticos entre os diversos
sistemas ecológicos, assegurando que as principais funções da paisagem natural penetrem no
aglomerado urbano promovendo a otimização da qualidade ecológica das áreas urbanas biodiversidade, microclima e qualidade do ar) penetre no tecido urbano - “estrutura verde
secundária” (micro-escala) de modo tentacular e contínuo, criando nichos ecológicos diversificados,
assumindo formas e funções cada vez mais específicas no espaço do território concelhio – do espaço
natural ao espaço de lazer e recreio; ao enquadramento de infraestruturas e edifícios ou à simples
rua ou praça arborizada.

Dadas as características do território o que se pretende é facilitar a drenagem atmosférica das
respetivas bacias dos vales. Em termos urbanos estas zonas são propícias para a localização de
espaços de recreio e percursos pedonais ligando zonas de vale a zonas de cumeadas, tirando partido
de pontos de vista paisagísticos. As medidas propostas têm associadas a importância do papel
ambiental que esta estrutura desempenha na qualidade de vida, pois tal como refere Gonçalo Ribeiro
Telles, no “Plano Verde de Lisboa” (1997), “a presença da Natureza, através de Espaços Abertos,
Espaços Verdes e Superfícies de Água é indispensável à qualidade do ambiente urbano, à beleza da
cidade, ao recreio, saúde e bem-estar da população”.

5.4.

ESBOÇO DOS PRINCÍPIOS DA ESTRUTURA ECOLÓGICA CONCELHIA

A Macro-Escala | Estrutura Ecológica Municipal:
Ao percorrer o concelho encontram-se subsistemas de paisagem distintos:


Uma paisagem de montanha, mais rude onde a ocupação é quase inexistente – destaca-se
aqui a serra de Santa Helena que caracteriza a zona Sudoeste do concelho. É talvez esta a
paisagem menos humanizada do concelho, o Homem escolheu as zonas mais férteis para se
instalar: as zonas de vale;



As zonas de vale do Rio Varosa e a ribeira de Varosela são os elementos fundamentais e
determinantes da ocupação do território municipal. Nos seus vales concentra-se a ação do
homem – o seu local de habitação e o seu terreno agricultado estão aqui localizados.
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Figura 20 - Esboço estrutural concelhio – o peso dos elementos naturais

Fonte: Relatório de Justificação para o procedimento de Revisão do PDM de Tarouca

A importância e valor de inúmeras áreas concelhias para o equilíbrio sustentável do território são
evidentes e percetíveis, extravasando o âmbito municipal. É neste contexto de respeito e
preservação das características dos territórios que são estabelecidas a Reserva Ecológica Municipal
(REN) e Reserva Agrícola Municipal (RAN), que no âmbito da revisão do PDM terão de ser validadas.
No domínio dos sistemas naturais a revisão do Plano Diretor Municipal é o momento oportuno para
serem definidos os sistemas de proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e
florestais, identificando a estrutura ecológica municipal (alínea c) do art.85º do DL380/99 alterado
pelo DL310/03).
A aposta municipal na valorização das margens da Ribeira de Varosela como futuro parque ribeirinho
é o ponto de partida para a territorialização dos objetivos de valorização ambiental e
complementaridade entre espaços naturais e urbanos.

A Micro-Escala | Estrutura Ecológica Municipal:
Sendo o estabelecimento da macro estrutura – Estrutura Ecológica Municipal o objetivo principal do
PDM, é essencial na revisão do PDM não esquecer a necessidade de baixar de escala, ou seja,
perceber como é que as macro-estruturas/os grandes corredores atravessam os aglomerados
urbanos. A permanência dos elementos naturais dentro dos aglomerados é um fator fundamental na
qualidade de vida, mesmo quando se fala em territórios urbanos em que a envolvente natural
predomina. Os jardins, os quintais, os largos, as fontes, os passeios arborizados são os elementos da
micro-escala que importa assegurar quando forem elaborados projetos ou estudos de escala
adequada.
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6.

CONCLUSÃO

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

Pretende-se conhecer o povoamento no Concelho, nomeadamente das grandes unidades de
ocupação urbana (Macro escala) e, numa abordagem mais circunscrita à forma urbana, de avaliação
do modo como o espaço público (rede viária local e espaços de estar – alargamentos, largos, praças e
jardins) foi dando resposta às necessidades dos habitantes, como o edificado se foi transformando
com o tempo, quer ao nível formal, quer volumétrico ou mesmo de utilização dos materiais (Micro
escala).

O cruzamento destas duas abordagens sustentará a definição das estratégias de requalificação do
espaço construído, no sentido de prever tipologias de ocupação de novas áreas, introduzir elementos
de qualificação territorial e definir estratégias a seguir.
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1.

INTRODUÇÃO

As formas de povoamento estão inevitavelmente relacionadas com fatores naturais e humanos que
condicionaram o desenvolvimento dos territórios. A análise das formas de povoamento e a
sistematização das fases de crescimento (quando existem dados que o tornam possível), tem como
principal objetivo perceber as tendências e perspetivar caminhos de crescimento urbano sustentável.
O estudo da estruturação do território pressupõe o conhecimento do povoamento, ou seja, das
formas de apropriação dos territórios:


Primeiro o conhecimento das grandes unidades de ocupação urbana – núcleos ou estruturas
lineares, considerando as características físicas do território como fatores condicionantes do
uso do solo e da sua organização espacial, os níveis de acessibilidade e os projetos/elementos
âncora das dinâmicas de crescimento – Macro escala;



Segundo uma abordagem mais circunscrita à forma urbana, que corresponde à avaliação do
modo como o espaço público (rede viária local e espaços de estar – alargamentos, largos,
praças e jardins) foi dando resposta às necessidades dos habitantes, como o edificado se foi
transformando com o tempo, quer ao nível formal, quer volumétrico ou mesmo de utilização
dos materiais e relacionamento com o espaço público – Micro escala.
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2.

MÉTODO DE ABORDAGEM

Para a concretização do objetivo proposto optou-se por fazer uma abordagem de escalas
diferenciadas, estudando contextos mais alargados – escala regional e concelhia – que servem de
suporte à análise e diagnóstico da micro-escala – aglomerados urbanos. Assim sendo estabelece-se a
seguinte metodologia:

1)

MACRO ESTRUTURA FUNCIONAL CONCELHIA | 1º Aproximação à Hierarquia Urbana. Criação
de um suporte analítico sustentado sobre os condicionalismos e fatores que influenciam a
forma arquitetónica e estrutura dos aglomerados deste Concelho.
Concretização de um quadro de caracterização do território que possibilite delinear
pistas/linhas orientadoras das propostas de expansão, regulamentação e áreas de estudo a
aprofundar.

2) MICRO ESTRUTURA FUNCIONAL | Caracterização de espaços urbanos. Construção de uma
abordagem às estruturas e formas urbanas existentes no Concelho com base no
conhecimento de campo e nas reuniões com os autarcas das Juntas de Freguesia e técnicos
da Câmara Municipal, levadas a cabo desde o início do Plano.

3) HIERARQUIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS/AGLOMERADOS | Na última fase, com base no
diagnóstico elabora-se uma abordagem crítica da informação recolhida e elencam-se pistas
para o programa de intervenção, bem como para a estratégia de ordenamento.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R09 – Estrutura e Forma Urbana
5

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

3.

PREOCUPAÇÕES DE PARTIDA


Conhecer as dinâmicas de apropriação do território, não só as que estiveram na origem do
povoamento concelhio, mas também, e fundamentalmente, as dinâmicas que atualmente
estão instaladas e que moldam os padrões de crescimento do espaço urbano. O contraste
entre as zonas antigas e as zonas mais recentes.



Conhecer as sinergias entre os aglomerados concelhios – os problemas e potencialidades
instaladas territorialmente;



Considerando a micro-escala dos territórios, importa potenciar a qualidade do espaço urbano,
fator preponderante para a qualidade de vida das populações. O objetivo será sempre o de
detetar as potencialidades e os problemas sugerindo caminhos alternativos para manter e
melhorar os espaços de vivência e convivialidade.
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4.

MACRO-ESCALA FUNCIONAL

Antes de avançar para uma caracterização mais detalhada do espaço urbano concelhio importa
perceber as causas e efeitos deste povoamento numa perspetiva generalista. Isto é, importa
estruturar uma caracterização à escala concelhia percebendo a rede urbana existente, as
complementaridades e descontinuidades que se foram vincando ao longo dos anos e que se
equacionará a hipótese de manter ou contrariar.

O povoamento de Tarouca, tal como o povoamento de qualquer território é resultado de inúmeros
fatores históricos, no entanto, e uma vez que estes já foram brevemente descritos no relatório da
história e património, é importante olhar para o território concelhio atual e sistematizar os fatores
naturais e humanos que tendo ditado a génese da ocupação podem continuar a ser preponderantes
nas propostas de crescimento.

Com este objetivo julga-se relevante a interpretação dos seguintes fatores:

Figura 1 - Fatores Preponderantes para a compreensão da estrutura e forma urbana

Os Fatores Naturais – Hidrografia e Topografia – regra geral ditaram a apropriação humana original do
território. Sendo os recursos naturais (agricultura e floresta) a principal fonte de rendimento da
população, o respeito pela topografia e a preservação das linhas de água como elementos essenciais à
manutenção da atividade socioeconómica é evidente, quer na utilização do espaço natural, quer na
localização dos aglomerados. É evidente o equilíbrio entre o território e a ocupação humana.
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Tendo em consideração a matriz de fatores comuns ao desenvolvimento dos aglomerados desta
região – sistemas montanhosos, linhas de água e todas as atividades a estes associadas, foram os
Fatores Humanos que introduziram especificidades e desencadearam processos de especialização
com consequente necessidade de interdependências e funcionamento em rede.
Os fatores humanos são mais do que determinantes para a estruturação dos aglomerados; são
também por esta determinados. Ou seja, as acessibilidades, as atividades e a estrutura fundiária são
fatores que influenciam o crescimento dos aglomerados, mas também, são influenciados por esse
mesmo crescimento, são assim causa e consequência dos modelos ocupacionais instalados e, como tal
peças fundamentais da atividade de planeamento e ordenamento territorial.

Por último, e em termos cronológicos os mais recentes, existem os Fatores Regulamentares que
induzem/condicionam o modelo de ocupação espacial existente. Refiram-se as condicionantes e
servidões administrativas legalmente em vigor (REN, RAN, rede elétrica, Imóveis classificados,
Proteção a Infraestruturas, etc.) e os Planos de Ordenamento do Território que vigoram no Concelho –
Plano Diretor Municipal em vigor e demais instrumentos de ordenamento em vigor e/ou em
elaboração.

4.1.

FATORES NATURAIS

Tarouca é um Concelho que apresenta características montanhosas, localizado no território de
transição entre as Beiras e o Alto Douro, o que lhe confere características diversas. Cerca de metade
do território do Concelho encontra-se em áreas baixas ou vales com uma altitude média de 400/500m,
enquanto a restante parte se situa em zonas mais elevadas, cuja altitude chega a atingir os 1100
metros no seu ponto mais alto. A parte Sul é a mais elevada, a Norte as altitudes são mais baixas.

Figura 2 – Modelo Digital de Terreno, Declive, Hidrografia
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Quanto à hidrografia o Rio Varosa é o elemento natural estruturante da paisagem, atravessando todo
o Concelho. Neste quadro destacam-se, também, as Ribeiras de Salzedas e Tarouca. A conjugação da
difícil morfologia do território aliada à hidrografia ditou a procura, por parte da população, dos vales e
das áreas mais férteis para aí se estabelecerem.

4.2.

FATORES HUMANOS

Os fatores naturais descritos ditaram o traçado das vias e a forma dos espaços construídos. A estes o
homem foi acrescentando novos fatores que direta ou indiretamente travaram ou aceleraram o
povoamento. A apropriação do território tenta sempre tirar partido dos fatores naturais, nos casos de
maior equilíbrio o assentamento humano utiliza o espaço natural como prolongamento do espaço de
vivência não adulterando características fundamentais. A compreensão do território urbano assenta
fundamentalmente no conhecimento de três fatores humanos:
1.

As ligações viárias foram, e em determinados contextos continuam a ser, fatores
determinantes na expansão dos aglomerados, funcionando como fios condutores da
expansão pontual e individual;

2.

As atividades económicas, a sua existência em determinadas localizações é, sem dúvida, um
fator de peso para o crescimento dos aglomerados. O grau de atração dos aglomerados onde
existem equipamentos de apoio à população, comércio, serviços, possibilidades de emprego é
muito superior ao dos que não têm;

3.

4.3.

A estrutura fundiária condiciona as possibilidades de construção.

ESQUEMA DE ACESSIBILIDADES

No que concerne aos canais de circulação a proximidade de eixos urbanos que unem polos em franco
desenvolvimento (Vila Real, Régua, Lamego e Aveiro - Viseu), coloca o Concelho de Tarouca numa
posição privilegiada. Eixos como o IP2 (Bragança - Faro - ainda em construção), o IP3 (Vila Verde da
Raia a Figueira da Foz), a IP5/A25 (Aveiro - Vilar Formoso) e o IC26 (Amarante - Régua - ainda em
projeto) têm ou terão um papel fundamental na aproximação do Concelho de Tarouca e mais
especificamente da cidade aos centros urbanos regionais de maior importância.
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Figura 3 - Esquema Rodoviário – Distrito de Viseu

Fonte: viajar.clix.pt

As principais vias que constituem a rede viária que serve o concelho de Tarouca são, a EN226, ligação
entre Lamego – Trancoso e a EN329, ligação entre Viseu – Moimenta da Beira. A EN329 e a EN226-3,
são estradas municipais. Os antigos troços da EN329 (EN226 S. João de Tarouca, já desclassificada) e
EN226-3 (cruzamento da EN226/Castanheiro do Ouro/Mártir de S. Sebastião, já desclassificado),
passado a estradas municipais por protocolo então elaborado entre a JAE e o Município de Tarouca
em 1997.

A perspetiva do IC26 ser executada e assumir as funções de via coletora que a EN226 não assegura , é
indispensável no contexto municipal e regional. Localmente, iria retirar grande parte do volume de
tráfego da EN226, cujo perfil viário, cruzamentos indevidos e acessos diretos a prédios e edifícios são
desajustados à importância que deveria assumir. Aliás, a EN226, desenvolve-se, grande parte em
troço urbano , inclusive , tem passeios executados pelas Estradas de Portugal, na requalificação que
levaram a cabo no fim da primeira década de 2000, sem que tivessem planeado/solucionado questões
importantes com a sua segurança, nomeadamente em matéria de sinalização e de cruzamentos. A
construção do futuro Itinerário Complementar IC26, não é passível de incluir troços da EN 226 nos
municípios de Lamego e Tarouca , é contudo, uma necessidade da região, porque constituiu uma
grande oportunidade de qualificação dos territórios urbanos, criando oportunidades para novos usos
e fruições das zonas centrais e tornando as sedes concelhias espaços locativos mais atrativos para
novos residentes ou para empresas
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Tarouca é atravessada por dois eixos viários principais:
-

Norte - Sul: Armamar/Tarouca (Sede do Concelho/EM 530/Várzea da Serra)/CM1168/EN 2/ Castro
Daire/A 24;

-

Nascente – Poente : EN 226/(Moimenta da Beira/Tarouca, Sede do Concelho/Lamego)/A 24.

O município é ainda pelo eixo viário que liga a sede de concelho a Moimenta da Beira / Vila Nova de
Paiva / Viseu, muito utilizada pelos tarouquenses nas ligações a Vila Nova de Paiva / Viseu / EN 226 /
EN226-3 / EN 329.

Figura 4 - Esquema Rodoviário Municipal – Ligações entre Freguesias

Fonte: viajar.clix.pt

O município regista um grande desequilíbrio, na forma de distribuição da população, denotando
grande dispersão ao longo do vale e das vias que o atravessam, e maior concentração nos
aglomerados mais próximos da sede do concelho. As áreas densamente povoadas são os centros
urbanos de Tarouca e Castanheiro do Ouro, ou seja da União de freguesias de Tarouca e Dálvares.

A difícil morfologia do concelho influenciou a estrutura da rede viária, cujos principais eixos de suporte
foram a EN226 – ligação Nascente Poente (Vila Real – Moimenta da Beira) e onde se foram “apoiando”
muitos dos aglomerados concelhios, e a EN329 – ligação a Vila Nova de Paiva onde, também, se
encontram alguns dos aglomerados concelhios.
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Figura 5 - Aglomerados habitacionais e rede viária concelhia

Estamos, portanto, na presença de um território com uma malha viária polarizada pelos principais
eixos viários e a partir dos quais se foi desenhando a restante malha viária de acesso aos vários
aglomerados concelhios. A topografia foi sem dúvida o fator determinante da atual morfologia da
malha existente, condicionando também a ocupação e vocação dos espaços urbanos.

4.4.

ESTRUTURA E FORMA URBANA

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

A generalidade dos aglomerados do interior de Portugal tem características rurais, sendo o desenho
das ruas marcadamente orgânico em função dos limites das propriedades. Fruto do abandono
demográfico dos ambientes rurais verificado em Portugal e, em particular, no interior nas últimas
décadas, o edificado foi sendo também abandonado. Por isso as suas estruturas edificadas acusam o
descuido continuado. A população que ainda permanece e que garante o uso agrícola da terra, foi
adaptando as construções originais ou construindo de raíz segundo novos padrões de conforto e
exigência. Originalmente, as habitações eram construídas com recurso à pedra, material relativamente
abundante. Não havia uma forma estabelecida para as casas e para os anexos agrícolas, que podem
estar juntos na mesma construção ou separados.
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Existiam, sim, técnicas de construção que, aliadas aos materiais utilizados, contribuíam para uma
unidade da paisagem edificada. No presente, essas construções não garantem condições de
habitabilidade e conforto, por esta razão, e pelos custos da requalificação ou exigências “de
modernidade” dos seus proprietários, foram abandonadas. No entanto, constituem um importante
testemunho de dimensões históricas, sociais e culturais que importa estudar e, sobretudo, necessitam
do encontro com uma solução que permita a sua requalificação. O espaço que resulta entre as
construções, ajuda a definir as ruas, também com dimensões que cumpriam as necessidades no
passado, mas que agora têm dificuldade em responder às novas utilizações, como é o exemplo do
automóvel.

No concelho de Tarouca é possível identificar claramente três níveis de aglomerados que
correspondem basicamente ao conjunto de funções que neles existem, a Sede do concelho, que
nitidamente se destaca dos restantes; as Sedes de freguesia; e os restantes aglomerados urbanos.

1º Nível – A cidade de Tarouca
Este aglomerado apresenta características notoriamente urbanas. O casario antigo que envolve a
Igreja Matriz, apresenta-se em condições de elevada degradação. A partir dos anos 90, verifica-se a
proliferação da solução multifamiliar nas áreas urbanas de génese recente da sede do concelho e
nomeadamente de Castanheiro do Ouro, gerada pela atracão da estrada nacional, nomeadamente o
seu potencia em termos de dinâmica imobiliária e instalação de atividades comerciais. No contexto
desta prática urbanística, surgiram alguns edifícios de cinco pisos, fruto de um quadro legal "Medidas
Preventivas" para elaboração do Plano de Urbanização de Tarouca e Dálvares (MPU) e de
compromissos

por

vezes

relacionados

com

negociações

executivo/munícipes,

para

articulação/requalificação da malha urbana ou mesmo da estrutura viária , importante processo
planeamento e de gestão do território, levado a cabo à data e que coincidiu com um clima económico
favorável “juros bancários bonificados e atrativos” e consequentemente de “construção
desenfreada”, que o país ainda viveu nas ultimas décadas. No términus das MPU , foi possível
“corrigir” alguns aspetos da gestão urbanística, com a aprovação de proposta de PU pelo município e
CCDR-N, fenómeno este, que na generalidade aconteceu em municípios que não dispunham de
PMOPT`S adequados. Esta tipologia não respeitava, contudo, as características morfo-tipológicas
existentes, e não raramente, os alinhamentos das construções existentes. Esta situação resultou numa
desordem da leitura do espaço urbano, assim como numa debilitação da componente estética de todo
o agregado urbano. O alargamento do aglomerado urbano, tem sido feito ao longo das vias o que tem
a vantagem de facilitar a utilização destas para a infraestruturação do território (ao longo das vias o
edificado está mais próximo das redes de infraestruturas), mas por outro lado, põe em causa a
eficiência das próprias vias devido a congestionamentos e multiplicação de cruzamentos e entradas
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particulares. Neste aglomerado existe a maior oferta ao nível de equipamentos públicos, comércio e
serviços.

2º Nível – As sedes de freguesia
É nestes aglomerados que mais se verifica algum desordenamento, uma adaptação do edificado
original com intervenções menos conseguidas, para garantir as condições mínimas de habitabilidade e
que se desviam do padrão e da traça arquitetónica original e local. Teria sido necessário que o nível de
planeamento, controle urbanístico bem como de todos os intervenientes no processo construtivo
tivesse sido mais exigente. Na generalidade dos casos visitados durante o levantamento de campo,
verificou-se a existência de um espaço público (normalmente um largo) de reduzidas dimensões, mas
que se apresenta bem cuidado, resultante de intervenções recentes.

3º Nível - Restantes aglomerados concelhios
Estes aglomerados caracterizam-se, por um lado pela unidade estética do edificado, devido, como se
referiu à utilização comum de técnicas construtivas e pelos materiais empregues, mas, por outro pelo
reduzido número de habitantes e, por conseguinte, é também onde se verifica um maior abandono e
uma inconformidade com padrões mínimos de habitabilidade. Em alguns destes aglomerados, não
existe comércio e no caso do lugar de Couto, nem sequer a vulgar taberna ou café.

Encarar o Concelho como um espaço global, cujas partes, independentemente dos estádios de
desenvolvimento em que se encontrem, contribuem para um equilíbrio comum é uma postura
defendida e levada a cabo pelos órgãos de poder municipal. Como tal a hierarquia urbana é assumida
como um diagnóstico de diferenças que podem gerar complementaridades e mais valias de
desenvolvimento.
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Figura 6 - Esquema das funções diferenciadas

Salzedas
Ucanha

Dalvares
Granja Nova
Vila Chã da Beira

TAROUCA
Mondim Beira

Várzea da Serra

S. João Tarouca

Aglomerado Urbano Central Nível 1 – Sede
de concelho – zonas centrais e coroas de
crescimento – tecido comercial mais
representativo,
tipologias
residenciais
multifamiliares, expansões por loteamento
dando origem a espaços de cedência para
o domínio público, espaço público
Aglomerados Urbanos Residenciais Nível 2 –
espaços urbanos mais dinâmicos, com maior
concentração multifuncional
Aglomerados Urbano de Baixa Densidade
Nível 3 – espaços mono funcionais
(habitação). elevado grau de dependência.
Espaços de localização industrial
Território Florestal
Território Predominantemente Agrícola
Território de elevado valor para o
equilíbrio ambiental
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Tal como as acessibilidades, a diversidade funcional é um fator preponderante de atração e fixação da
população, isto é, o grau de independência de um determinado local em termos de comércio e
equipamentos pode ditar o crescimento ou estagnação populacional e do parque habitacional. Ao
fazer esta afirmação não se pode negligenciar a importância do emprego na escolha do local de
residência.

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

Destacam-se as seguintes reflexões:


A Sede de Concelho, Tarouca, em conjunto com a aglomerado de Dálvares/Castanheiro do
Ouro assumem um papel determinante na rede urbana concelhia, quer pela oferta de serviços
e equipamentos de utilização coletiva, quer pela diversidade de oferta do parque habitacional
e, ainda, pela oferta de emprego que aqui regista os números mais elevados do Concelho
(indústria, comércio e serviços).



A passagem pelo território permite identificar uma estrutura de aglomerados que se destaca
pela dimensão e pela dinâmica funcional, real e expetante – o tecido urbano mais recente é
representativo comparativamente com o antigo, as funções não residenciais ganham algum
peso nas zonas mais centrais e de passagem. Neste patamar da hierarquia urbana encontramse as freguesias/aglomerados atravessadas pelos principais eixos viários concelhios e com
património mais dinâmico e relevante, nomeadamente Dálvares, Mondim da Beira, S. João de
Tarouca, Granja Nova, Várzea da Serra, Ucanha e Salzedas.



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



Em termos de espaços de localização industrial identifica-se alguma dispersão de atividades
característica do Concelho, sendo de referir a Zona Industrial de Tarouca como exemplo de
organização e ordenamento deste tipo de função. A localização deste espaço deve ser
devidamente articulado com os novos canais de mobilidade, com alternativas de ligação aos
eixos de mobilidade regional, como se perspetiva venha a ser o caso do IC26.
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Em termos de ordenamento do espaço concelhio, o eixo da EN226 aparece como espaço de
destaque para localização de atividades económicas, isto pela sua não interferência com o
funcionamento da rede urbana, pelo seu papel de ligação interconcelhia.

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

4.5.

SÍNTESE

Tendo em consideração os fatores descritos que direta ou indiretamente influenciaram a forma do
território urbano atual a análise mais detalhada deverá ter a preocupação de classificar o solo segundo
características que ajudem a estruturar a classificação e regulamentação do solo urbano (DL46/09 de
20 de fevereiro).
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5.

MICRO-ESCALA FUNCIONAL / CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS

A abordagem às estruturas e formas urbanas existentes no Concelho tem como principal objetivo o
conhecimento adquirido no terreno e nas reuniões com os autarcas das Juntas de Freguesia e com os
técnicos da Câmara Municipal, levadas a cabo desde o início do plano.

5.1.

PADRÕES OCUPACIONAIS TIPO

Percorrendo o território de Tarouca, identificam-se espaços com características morfológicas e
funcionais idênticas, podendo mesmo falar-se em tendências / padrões de ocupação.

Figura 7 - Padrões ocupacionais tipo
Zonas antigas – Malha urbana de desenho orgânico, fortes
interdependências entre o edificado e o espaço público, edificado
arquitetura marcadamente rural /vernacular. Apesar de serem visíveis
algumas marcas de abandono são, inequivocamente, os espaços mais
representativos dos valores culturais - nomeadamente históricos,
arquitetónicos, urbanísticos ou simplesmente afetivos e como tal deverão ser
alvo de políticas de reabilitação. A nível concelhio mantêm-se como
espaços de concentração do pequeno comércio e de alguns dos
equipamentos de utilização coletiva não consumidores de espaço.

Padrão ocupacional característico
da Unidade Territorial Homogénea
tipo “Espaço Urbano Central”

Padrão ocupacional característico
da Unidade Territorial Homogénea
tipo “Espaço Urbano Residencial”
e “Espaço Urbano de Baixa
Densidade”

Zonas consolidadas – Expansões das zonas acima descritas, foram na sua
génese os espaços de localização dos equipamentos consumidores de
grandes áreas e que por isso se localizaram na periferia das zonas
residenciais. O desenho urbano, menos orgânico mas marcadamente
radiocêntrico passa a incorporar conceitos de ortogonalidade (quarteirão).
Encontram-se nestes espaços alguns exemplares de tipologia multifamiliar.
A contiguidade territorial nem sempre é sinónimo de continuidade urbana, é
muitas vez um fator negativo sendo a rutura formal evidente. Regista-se
quase exclusivamente na categoria de espaço urbano (Sede de Concelho).

Zonas de franjas urbanas – A inexistência de espaços urbanizáveis
disponíveis nas zonas mais centrais, a conotação social negativa das zonas
antigas e falta de imaginação na sua reabilitação, conjugadas com a
disponibilidade de terrenos ao longo dos arruamentos que partem dos
centros antigos para todo o território são alguns dos fatores que dão
origem à paisagem urbana característica da envolvente dos aglomerados Uma paisagem urbana débil e monofuncional, de ocupação extensiva de
baixa densidade de tipologia unifamiliar.

Assumem-se estes padrões ocupacionais como uma realidade local incontornável para a qual é
fundamental encontrar mecanismos de qualificação de espaços urbanos distintos, mas que só
pensados em conjunto podem, no seu todo, alcançar patamares competitivos de qualidade urbana.
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Tabela 1 - Padrões Ocupacionais

Padrão Ocupacional

Características






Espaço Urbano – Núcleo Antigo
Quarteirões ocupados quase na sua totalidade
por espaços construídos.
A escala urbana adequa-se a uma vivência de
bairro.
O espaço público que, na sua génese serviu
como espaço de estruturação da ocupação,
atualmente serve, desadequadamente, de
suporte ao tráfego automóvel.
Património edificado, mantém características
simbólicas e arquitetónicas ligadas à identidade
local.
Espaço Urbano de Baixa Densidade






Retalhos de espaço construído que povoam o
território rural.
Lógica de ocupação dispersa e isolada, sem
nenhuma articulação direta com a envolvente
construída ou natural.
Sem espaços públicos, apenas existem as
ligações viárias de suporte.
Espaço Urbano Residencial







Espaços estruturados por uma malha ortogonal
sem hierarquia ou distinção funcional dos
espaços de circulação.
Territórios marcados pelas extensas manchas de
espaços construídos, os elementos base de todo
o desenho são o lote e o arruamento.
Não existem elementos de diferenciação da
malha e do tecido urbano, sendo por estas
razoes territórios monótonos onde facilmente
se perde quem por lá circula.
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Espaço Urbano Central
Zonas atualmente consideradas centrais, que
constituem os centros das sedes de freguesias,
onde se concentram os principais equipamentos
e as atividades económicas;
O desenho do espaço edificado tem a
preocupação de criar espaços públicos que não
os de circulação. Aparecem pracetas, pequenos
jardins, espaços de equipamentos e outros
acontecimentos que qualificam não só o local
onde ocorrem como toda a envolvente;
A criação de espaços públicos decorre de uma
variação da forma e implantação dos polígonos,
fator que valoriza a imagem da cidade;
As imagens apresentadas para este padrão
ocupacional demonstram a diversidade de
implantações existentes. Todas elas com a
integração
de
espaços
públicos,
de
estacionamento
e
circulação
que
se
desenvolvem paralelamente aos eixos viários
principais,
não
sendo
estes
últimos
estruturantes da ocupação;
Como aspeto negativo destacam-se os impasses
que se foram multiplicando pelo território
urbano.
A tipologia multifamiliar com volumetrias até
aos 4 pisos, constitui por si só uma escala pouco
adaptada ao usufruto do espaço pelos seus
habitantes;
O espaço comercial existente no rés do chão
dos edifícios não está associado a nenhum
espaço público para além do simples passeio, o
que muitas vezes pode ser um fator de
desinteresse para os potenciais clientes;
Raramente existem âncoras de estruturação do
território – a monotonia desta paisagem urbana
quase nunca é “quebrada” por um elemento de
destaque – jardim, equipamento ou outro
elemento …
Espaço de Atividade Económica
Espaços de Indústria, armazenagem, stands de
automóveis e de máquinas agrícolas, dispersos ao
longo de um eixo viário de atravessamento, EN
226.
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“Temos de reconhecer, hoje, que as formas de urbanização da sociedade portuguesa e a sua
territorialização são substancialmente diferentes das da maioria das regiões da EU e não encaixam com
modelos urbanísticos tomados como referência da Europa. Por isso permanecem entre nós, muitos
equívocos sobre a ideia da concentração urbana e da permanência do modelo da cidade compacta
tradicional versus dispersão. A grande diferença em relação a outros países europeus mais organizados
será no facto de que a ocupação dispersa e de baixa densidade, assim como as estruturas urbanas
distendidas, foram enquadradas e planeadas na maior parte dos países, enquanto em Portugal eram
rejeitadas e remetidas para o mercado informal e para ocupações casuísticas não planeadas.” (In
Soares,L.B., Sociedade e Território, nº33)

Sendo que, a primeira etapa para a qualificação urbana é reconhecer e assumir as realidades locais, o
maior desafio é sem dúvida o desenvolvimento de programas de intervenção diferenciados mas que
concorram para a concretização de cenários de oportunidade.

5.2.

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO

Simplificam-se os programas de intervenção em seis tipos de objetivos que se cruzam e
complementam conforme a tipologia de espaço urbano presente:

QUALIFICAR – Objetivo principal de qualquer intervenção em todas as tipologias de espaço urbano.
Algumas das ações que se devem adotar como prioritárias: criar incentivos para a qualidade da
intervenção privada sobre o território (prémios de arquitetura, engenharia), incutir o sentido social de
posse sobre espaços urbanos de utilização coletiva (equipamentos, serviços e espaços públicos), dar
especial ênfase à intervenção pública no espaço que é de todos.

REABILITAR – Apesar de ser um objetivo passível de aplicar a intervenções em espaços diversos, é nas
zonas consolidadas mais antigas que se assume como “motor-chave”. Reabilitar pressupõe o respeito
pela morfologia urbana presente, ou seja, a melhoria das condições de uso e habitabilidade destas
zonas será feita com a preocupação de recuperação da imagem dos conjuntos e do caráter dos
espaços.

CONSOLIDAR – Considera-se a consolidação como principal objetivo nas estruturas urbanas onde
apesar de já existir construção, os “espaços vazios” proporcionam a possibilidade de definir e
melhorar a forma e função do território urbano. Colmatar espaços assumindo as regras da envolvente
sempre que favoreçam a qualidade urbana ou definindo novas regras – alinhamentos, volumetrias,
características dos espaços de circulação – passeios, faixa de rodagem, etc.
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INTEGRAR – A integração encara-se como objetivo transversal a todas as categorias de espaço, ou
seja, os diferentes momentos de crescimento do espaço urbano ocorreram negligenciando o seu
papel de charneira, a importância da continuidade e complementaridade - geraram-se espaços
descontínuos e de difícil perceção de conjunto. Importa assim que se encontrem os elementos de
continuidade entre diferentes espaços e que nas novas intervenções esta preocupação seja assumida
de raíz. Os espaços com programas funcionais singulares sejam eles industriais ou de equipamentos
também carecem deste tipo de preocupações.
Para este objetivo concorre a capacidade de intervir sobre o espaço público – principal elemento de
continuidade urbana: percurso automóvel ou pedonal, e de regulamentar a estética do construído
(formas, volumes, cores).

Tabela 2 - Principais Tipologias de Intervenção por Tipologia de Espaços Urbanos
TIPOLOGIA DE
ESPAÇO URBANO

ZONAS ANTIGAS

TIPOLOGIA DE
INTERVENÇÃO

CONSOLIDADAS

ZONAS
CONSOLIDADAS

ZONAS DE “FRANJA”
OCUPADAS

EXPECTANTES

ZONAS DE EXCEÇÃO
EMPRESARIAIS,
INDUSTRIAIS,
EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS

QUALIFICAR
REABILITAR
CONSOLIDAR
INTEGRAR

5.3.

DESAFIOS E QUESTÕES A TER EM CONSIDERAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE ORDENAMENTO

Tendo em consideração as características ocupacionais descritas, surgem como principais desafios à
revisão do Plano Diretor Municipal, no domínio da estrutura e forma urbana, para todo o território:

A . Reabilitação Urbana
Espaços de identidade, espelho de culturas e quotidianos passados, encontram-se aqui espaços de
valor sócio-urbanístico que urge preservar e integrar no tecido urbano mais alargado
Medidas
A1. Tratamento os espaços públicos;
A2. Apoio à reabilitação: divulgação de financiamentos e apoios à reabilitação, apoio técnico aos
projetos;
A3. Projeto modelo “casa Típica”: dar a conhecer história, as funções originais e propor a reinvenção
dos espaços, a adequação a novas necessidades respeitando elementos arquitetónicos e urbanos
fundamentais;
A4. Apoio ao Comércio Tradicional – incentivos.
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B. Integração de Elementos Naturais no desenho do espaço urbano
Assumir a qualidade do espaço urbano como um prolongamento da qualidade do espaço natural é um
desafio para a diferença deste território
Medidas
B1. Tratamento das frentes ribeirinhas como espaços de recreio e lazer associados ao meio urbano;
B2. Integração de zonas de equipamento associadas à envolvente dos aglomerados como âncoras de
intervenção no espaço natural, associados à criação de corredores permeáveis em meio urbano.

C. Qualificação e Equilíbrio de espaços territorialmente contíguos e funcionalmente
incompatíveis
A amálgama funcional existente pode dizer-se que é uma característica dos territórios concelhios.
Espaços habitacionais e espaços industriais/armazenagem entram em conflito devido a diferentes
necessidades de apropriação do espaço, gerando cenários desqualificados.
Medidas
C1. Delimitação de espaços para programas funcionais específicos – industriais;
C2. Nos casos de proximidades dificilmente reversíveis, definição de espaços barreira com cortina
arbórea ou elementos de minimização de impactos visuais, sonoros ou de outra natureza;

D. Qualificação e Transformação dos elementos estruturantes da génese urbana e funcional
dos aglomerados – as Estradas Nacionais
A concentração de novas atividades, consumidoras de espaços, foi acontecendo de forma
desordenada ao longo destes eixos. Com a atual melhoria do quadro de acessibilidades surge a
oportunidade de qualificação e integração, sendo para tal indispensável discutir e reinventar o papel
destes eixos no tecido urbano.
Medidas
Plano de estrutura dos eixos viários em transformação – EN226 e EN329 – matriz de localização
preferencial por setores de atividade (prós e contras);

E. Os aglomerados Urbanos de Estrutura Urbana Linear
Estruturas Lineares tradicionalmente associados ao universo rural agrícola. A não adulteração deste
modelo de apropriação do espaço passa por medidas concretas de gestão urbanística.
Medidas
Definição de afastamentos à frente do lote para que nunca se crie uma imagem de frente urbana,
definição de um polígono máximo de implantação de acordo com a área e forma da parcela em causa.
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6.

HIERARQUIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS / AGLOMERADOS

Inter-relacionada com a forma urbana e as diferentes necessidades de intervenção espacial, a
estrutura urbana organiza-se em torno das funções existentes e do grau de dependência da população
em relação às mesmas. A pluralidade de atividades económicas, a rede de equipamentos de utilização
coletiva, bem como o nível de prestação de serviços, são fatores determinantes para a compreensão
das dinâmicas territoriais e das lógicas de distribuição e mobilidade populacional.

Para a aferição prévia da hierarquia urbana dos lugares do concelho de Tarouca, tomou-se como ponto
de partida a existência de equipamentos, de comércio e serviços e a dimensão populacional,
habitacional e construída de cada uma das freguesias. A grelha analítica é apresentada na figura
seguinte.

Tabela 3 - Parâmetros para aferição da hierarquia urbana do concelho de Tarouca

Aglomerados
Funções
Equipamentos
Administrativos - serviços
CM
Administrativos _Junta de
freguesia
Administrativos_Tribunal

Gouviães

Ucanha

Granja
Nova

Vila Chã
Beira

Dálvares

Várzea
Serra


























































Lazer_Parque urbano

Proteção Civil_GNR

Salzedas



Culturais_Cinema

Proteção Civil_bombeiros

S. João
Tarouca




Culturais_Museu

Lazer_Parque infantil

Mondim
da Beira



Administrativos_Finanças
Administrativos_Seguranç
a Social
Culturais_biblioteca

Culturais_Auditório
Culturais_Centro
Cultural/Social
Desportivos_Piscina
Desportivos_Campo de
Jogos
Desportivos_Polidesportiv
o
Desportivos_Pav.
Gimnodesportivo
Ensino_Jardim Infância
Ensino_EB1
Ensino_EB23
Ensino_ Secundária
Ensino Especial

Tarouca
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Religiosos_Igreja
Religiosos_Capela
Religioso _Cemitério















































Saude_Centro Saúde
Saude_extensão Saúde
Saude_farmácia
Sociais_Infancia
Mercado /feira
Lojas de abastecimento
diário










Lojas especializadas






Banco



Multibanco
Seguradoras
Posto de abastecimento
de combustíveis























Escola de Condução



= existe

= não existe

Para além dos parâmetros passíveis de elencar num quadro analítico existem relações preferenciais
(rural e urbano) e dinâmicas de proximidade que só o conhecimento de campo revelam e que,
também eles, contribuem para a aferição dos níveis hierárquicos dos lugares da rede urbana. No
Concelho de Tarouca, conforme já foi referido no presente relatório, existe uma forte polarização da
coroa urbana concelhia que se foi consolidando, tendo como eixo de suporte a EN226, havendo
também polarizações urbanas de menor escala, nomeadamente Dálvares, agora integrada na UF
Dálvares-Tarouca. Para além deste fenómeno de polarização urbana, existem aglomerados cujas
características rurais são incontornáveis e que se foram desenvolvendo isoladamente, ou seja, não
determinados pelas dinâmicas de aglomerados urbanos próximos.
Deste modo, a rede urbana de Tarouca, organiza-se em três estágios sócio territoriais:
1. Aglomerado Urbano Central;
2. Aglomerados Urbanos Residenciais;
3. Aglomerados Urbanos de Baixa Densidade;
sendo possível para cada um deles identificar uma hierarquização específica.

Tabela 4 - Nível hierárquico das freguesias do Concelho de Tarouca

Urbano
Nível 1

Tarouca

Nível 2

Dálvares, Mondim da Beira, S. João de Tarouca, Granja Nova, Várzea da Serra, Ucanha e Salzedas

Nível 3

Vila Chã da Beira e Restantes Aglomerados Urbanos
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Figura 8 - Esquema da estrutura urbana do Concelho de Tarouca

MONDIM
DA BEIRA

A hierarquia urbana dos aglomerados no Concelho é constituída da seguinte forma:
1.

Grupo Urbano Central / Residencial:

No 1º nível encontramos aglomerados onde coexiste o “Espaço Central” e o “Espaço Residencial”.
São aglomerados autossuficientes que, por um lado encerram espaços que se destinam a
desempenhar funções de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de
atividades terciárias e funções residenciais e, por outro oferecem malhas urbanas que se destinam
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preferencialmente a funções residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a
utilização dominante.

2.

Grupo Urbano Residencial:

No 2º nível encontramos aglomerados onde o uso preferencial é o “Espaço Residencial”, podendo
acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante. São aglomerados com um
grau de serviços elevado e que à escala local se podem considerar autossuficientes, polarizando
territórios à escala da freguesia. Neste nível consideram-se os lugares de Dálvares, Mondim da Beira, S.
João de Tarouca, Granja Nova, Várzea da Serra, Ucanha e Salzedas.

3.

Grupo Urbano de Baixa Densidade:

No 3º nível encontramos os aglomerados onde as suas áreas edificadas, apresentam usos mistos,
classificados como “Espaços Urbanos de Baixa Densidade”. Consideram-se aglomerados que apesar
das suas características marcadamente rurais (onde a atividade agrícola predomina) possuem algum
comércio de abastecimento diário, o que os torna em parte auto suficientes, não sendo influenciados
nem funcional nem morfologicamente por aglomerados envolventes. Neste nível consideram-se os
restantes aglomerados urbanos do Concelho, aos quais o Plano Municipal de Ordenamento do
Território atribui funções urbanas prevalecentes e que devem ser objeto de um regime de uso do solo,
que garanta o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade e a sua infraestruturação com recurso
a soluções apropriadas.
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7.

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

No Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca foi elaborado o
Modelo Estratégico de Desenvolvimento o qual, no âmbito da coesão territorial, propõe a
estruturação e qualificação dos espaços construídos.

Tabela 5 - Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho
EIXO 2
COESÃO TERRITORIAL
ESTRUTURAR E QUALIFICAR ESPAÇOS CONSTRUÍDOS – PATRIMÓNIO, URBANIDADES E EQUIPAMENTOS
PROGRAMA 4

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES
 Promover a elaboração de estudos e projetos urbanísticos com vista à calendarização
das ações de reabilitação – São João de Tarouca, Salzedas e Ucanha – IGESPAR.
 Protocolos com entidades competentes para o desenvolvimento de cursos de
formação na arte de reabilitar – técnicas construtivas tradicionais, aplicação de
materiais, estética. Implementação dos projetos do IPPAR, já divulgados em Diário da
República para S. João de Tarouca.

Revitalizar e Reabilitar
as zonas urbanas antigas dos
principais aglomerados

 Parcerias entre setor público e privado na Execução dos Projetos – apoio e divulgação
de financiamentos possíveis.
 Especialização funcional das pequenas centralidades – complementaridades;
 Agenda de eventos rotativa exacerbando o papel especifico de cada um dos centros
antigos do concelho.
 Apoio ao Comércio tradicional
 Criar um prémio anual para a melhor intervenção de reabilitação.
 Criar concursos de ideias para jovens profissionais “Trazer vida aos centros antigos” –
projetos de espaços público, reabilitação de edifícios, etc.
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EIXO 2
COESÃO TERRITORIAL
ESTRUTURAR E QUALIFICAR ESPAÇOS CONSTRUÍDOS – PATRIMÓNIO, URBANIDADES E EQUIPAMENTOS
PROGRAMA 6

SUBOBJETIVOS



ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES

 Tratar e equipar/mobilar os espaços públicos
existentes – passeios, jardins, largos;
Promover o espírito de
identidade e respeito pelo local
 Remover barreiras arquitetónicas quer dos
de residência;
edifícios quer dos espaços públicos de circulação
– passeios, passadeiras, escadas, etc.
 Intervir nas zonas urbanas degradadas do
concelho – apoio à intervenção para reabilitar e
dotar de condições de salubridade e
habitabilidade – Programas de financiamento
SOLARH, etc.

Criar e estruturar uma rede
qualificada de espaços de
encontro e socialização

 Reforçar a coesão social;

 Programar necessidades de equipamentos
sociais, de saúde, de ensino, etc.
 Integrar programas funcionais de habitação a
custos controlados;
 Divulgar e apoiar a implementação do projeto
Rede Social;
 Sensibilizar para a valorização dos valores
identitários relacionados com menores cargas
construtivas – a vizinhança, a leitura fluida dos
espaços construídos e não construídos – evitar a
adulteração da identidade local;

 Valorizar elementos naturais
no interior e na envolvente dos
aglomerados – espaços de
ligação ao território rural.
 Regulamentar e negociar para a concretização e
manutenção dos espaços permeáveis no interior
dos aglomerados – jardins, caminhos rurais, etc.
Fonte: Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca
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SUMÁRIO
O conceito de valor patrimonial tem vindo, ao longo dos anos, a ser alargado, abrangendo um vasto
leque de imóveis e conjuntos urbanos, dependendo de vários critérios, como o valor histórico,
cultural, estético, social e económico, que constituem marcos representativos da história e da
tradição local.

O relatório que se desenvolve no âmbito dos estudos sectoriais de caracterização assume por
objetivo a caracterização do Concelho sob o ponto de vista do seu património construído, natural,
cultural e gastronómico, vetores que se entendem enquanto elementos fundamentais da riqueza
patrimonial do Concelho.
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1.

INTRODUÇÃO

O conhecimento de um território passa, não só pela noção das suas origens, mas também da sua
evolução ao longo dos diferentes estádios da história, só assim se consegue organizar a perceção
acerca da sua formação e analisar a estrutura e a forma que os espaços foram adquirindo. Nesta
lógica é impossível dissociar o conhecimento entre o presente e o passado, no sentido em que as
marcas permanecem como testemunho das etapas do seu crescimento.

Todo o património construído, dos monumentos aos edifícios de habitação, até mesmo dos povos
que os habitam e a sua identidade, constitui um testemunho do modo de vida, um legado que
deveremos ter orgulho em preservar, integrando-o, cada vez mais, no nosso dia a dia, no tecido
urbano onde vivemos.
No contexto em que vivemos, atualmente, as cidades tornam-se reconhecidas pelo que as diferencia,
pela sua alma e, não só mas também, com todo o seu património histórico é que pode existir
diferenciação, desta forma o presente relatório pretende sistematizar o património existente no
Concelho de Tarouca.

1.1.

MÉTODO DE ABORDAGEM

Do ponto de vista metodológico, a análise histórica foi construída com base no sítio da Internet:


http://tarouca.com.sapo.pt/

No que diz respeito à construção do inventário patrimonial, assume-se o conceito de património no
sentido lato, ou seja, não apenas património construído mas também o património ambiental,
natural e cultural como marcas singulares de uma história.
A informação foi obtida através dos seguintes meios:


Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (http://www.igespar.pt/)



Direção Geral Edifícios e Monumentos Nacionais (http://www.monumentos.pt/)



Câmara Municipal de Tarouca (http://www.cm-tarouca.pt/)
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2.

CONTEXTO HISTÓRICO DO CONCELHO

A história do Concelho de Tarouca é rica e remonta há vários séculos e podemos apresentá-la em
vários períodos históricos, sendo eles: o Período Pré-Romano e Romano; o Período Árabe-Leonez; a
Ascensão, Queda e Renascimento; Renascer.

2.1.

PERÍODO PRÉ-ROMANO E ROMANO

Nos séculos Antes de Cristo o território de Tarouca já era habitado por vários povos que,
provavelmente, escolheram a zona devido às margens dos rios Barosa e Barosela e os campos férteis
por eles banhados. A presença de várias comunidades de povos lusitanos está comprovada pelos
exemplares de vestígios arqueológicos, como sejam: mós, casas, utensílios em cerâmica, machados
de pedra polida, entre outros, encontrados nas imediações do Castro de Mondim e de Castro Rei. No
Concelho de Lamego os Romanos exerceram uma presença alargada e, sendo Tarouca seu Concelho
vizinho, pode dizer-se que também passaram por Tarouca devido à existência de reminiscências de
estradas romanas que passam e ligam os dois municípios.

2.2.

PERÍODO ÁRABE-LEONEZ

As lendas relativas ao surgimento das povoações de Gouviães e Eira Queimada e as lendas do
Penedo Encavalado do Penedo da Meada são algumas das indicações de que os povos árabes podem
ter passado pelo território de Tarouca. No Concelho esteve localizado um castelo árabe que em 1603
D. Fernando Magno, Rei de Castela, veio submeter após ter conquistado Lamego. A tradição
onomástica do Concelho inclui palavras de origem árabe como Almofala e Alcácima (Alcáçova). O
domínio do Concelho de Tarouca pelos cristãos foi conseguido no século XII e o Conde D. Henrique
procedeu à povoação generalizada do território municipal e entregou os lugares a fidalgos e donos
da sua corte. A Egas Moniz foi-lhe atribuído Salzedas (Algeriz) e Gouviães; a Sancho Nunes, Tarouca;
a Eldra Martins, Dálvares; e outras terras a Paio Cortez, D. Paio Viegas, Estevam Guilherme e Martins
Passial. Estes indivíduos, em colaboração com colonos do Minho reconstruíram os lugares que foram
dizimados em conflitos armados entre povos distintos. Por esta altura, construíram-se os mosteiros
de S. João e Salzedas. A Sede de Concelho – Tarouca - deve ter-se fundado na 2ª metade do século
XIII, tendo sido temporariamente designada de Castro Rey. No entanto, quando recebeu foral de D.
Afonso III a 11 de dezembro de 1272, prevaleceu o nome Tarouca. Este Concelho tinha apenas uma
freguesia, embora extensa e incorporasse vários lugares.
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2.3.

ASCENSÃO, QUEDA E RENASCIMENTO

A Vila de Tarouca viu a sua importância aumentar devido à sua elevada cultura agrícola. O concelho
era composto pelos lugares de Vilarinho, Ferreirim e Bustelo. Em 27 de janeiro de 1801, Tarouca
obteve o alvará de Distrito de Vara Branca pelo Príncipe Regente D. João e foram acrescentados à
sua jurisdição os concelhos de Várzea da Serra, Ucanha e Cever. Em 1834, Tarouca perdeu prestígio e
foi-lhe abolido o estatuto de Distrito de Vara Branca e perdeu também quase todos os concelhos da
sua jurisdição. Após 1836 apenas dois concelhos se mantiveram: Tarouca e Mondim da Beira. No
mesmo ano o concelho de Ucanha também foi suprimido e as suas freguesias integradas no
município de Mondim. Os concelhos de Tarouca e Mondim foram extintos em 1896, sendo
restaurado apenas o de Tarouca em 1898, embora Mondim lhe tenha sido acrescentado apenas
como sede de freguesia. Nesta reformulação o município passou a contar com 10 freguesias:
Tarouca, Dálvares, Ucanha, Gouviães, Salzedas, Vila Chã da Beira, Granja Nova, Mondim da Beira, S.
João de Tarouca e Várzea da Serra.

2.4.

RENASCER

De 1974 até hoje, Tarouca tem vindo a passar por um processo de evolução que tem passado pela
edificação de habitação moderna e reabilitação de moradias antigas, crescimento dos setores
comercial e industrial, construção de escolas, restauração de património histórico, requalificação da
rede viária, aposta no associativismo, seja empresarial, cultural e social. Devido a estes fatores e a
outros, após votação na Assembleia da República, Tarouca foi elevada a cidade. Hoje em dia Tarouca
conta com a agradabilidade das suas paisagens rurais e com a riqueza do património histórico:
igrejas, mosteiros, pontes e suas tradições populares.

Fonte: http://tarouca.com.sapo.pt/historia1.htm
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3.

PATRIMÓNIO

3.1.

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÓNIO

O conceito/noção de património foi evoluindo não só na sua conceptualização mas, igualmente e,
sobretudo na perspetiva globalizante do termo. Assim dever-se-á entender por património aquele
constituído não só pelo construído como também pelo natural. Estas estruturas realizam também a
dupla viagem passado - presente na medida em que nos trazem o passado e nos transportam de
volta a ele. O património desempenha assim um papel importante na formação da nossa memória
coletiva.

A ideia intemporal de património, no sentido de possuir e transmitir algo com valor é hoje associada
à totalidade dos "bens" herdados do passado, sejam eles culturais ou naturais.

Dada a tomada de consciência progressiva, o conceito sofreu uma evolução, sendo que,
anteriormente, só era considerado património os monumentos de pedra – castelos, catedrais,
palácios -, hoje em dia, já se inclui a “envolvente”. Isto é, já não é só o imóvel em si que possui valor,
mas também, o seu “enquadramento” e o contexto em que viveu constituem parte integrante. Este
conceito atinge assim um conjunto de valores que não são apenas materiais, mas também
intangíveis, uma vez que, a herança não se torna só o resultado de uma construção de pedra mas de
todo um misto de vivências que chegaram até aos nossos dias.
O termo património aplica-se a todo o conjunto de bens que, pelas suas qualidades económica,
artística e cognitiva caracteriza e individualiza cada lugar e cada aglomerado urbano. O valor
memorial tem hoje um grande peso na definição de património, tornando-o tão alargado, genérico e
democrático que comporta em si quer a obra erudita, quer a obra vernacular. Segundo a ConvençãoQuadro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural para a sociedade (Faro, 27 de
outubro de 2005), Património é definido como o “…grupo de recursos, herdados do passado, que as
populações identificam, independentemente da propriedade, como um reflexo e uma expressão dos
seus valores, crenças, saberes e tradições, em constante evolução. Inclui todos os aspetos da envolvente
resultante da interação entre as pessoas e os sítios, ao longo do tempo.” (Coias, 2009)

Tendo em consideração esta conceptualização, pode-se esboçar um mapa patrimonial concelhio
baseado no valor memorial, económico, social e urbano das estruturas presentes no território

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R10 – História e Património
7

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

3.2.

IMÓVEIS CLASSIFICADOS

Tabela 1 - Listagem dos Imóveis Classificados

Id
1

2

Designação
Convento e Igreja
de São João de
Tarouca

Ponte e Torre de
Ucanha

Tipo de Classificação
Classificado como MN - Monumento
Nacional

Categoria / Tipologia
Convento

São João de
Tarouca

Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de 12-091978
Decreto n.º 40 684, DG n.º 146, de 13-071956
Portaria n.º 189/99, DR, II Série, n.º 56, de
08-03-1999
Classificado como MN - Monumento
Nacional

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Torre

Ucanha

Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 2306-1910

Fonte: www.cm-tarouca.pt

3

Pelourinho de
Mondim de Cima

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse
Público

Pelourinho

Mondim da
Beira

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11-10-1933

Fonte: www.cm-tarouca.pt

4

Arco de Paradela

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse
Público

Arco

Mondim da
Beira

Decreto n.º 39 521, DG n.º 21, de 30-01-1954

Fonte: www.cm-tarouca.pt

5

Ponte românica
de Mondim da
Beira

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse
Público

Ponte

Mondim da
Beira

Decreto n.º 40 361, DG n.º 228, de 20-101955

Fonte: www.cm-tarouca.pt
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6

Bairro do Quelho

Em Vias de Classificação (com Despacho
de Abertura)

Conjunto

Salzedas

Procedimento prorrogado até 31 de
dezembro de 2011 pelo Despacho n.º
19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de
dezembro (ver Despacho)

7

Mosteiro de Santa
Maria de Salzedas

Despacho de abertura de 17-02-2006 da
Vice-Presidente do IPPAR
Classificado como MN - Monumento
Nacional
Despacho de homologação de 3-09-2009
do Ministro da Cultura
Parecer favorável de 11-07-2007 do
Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P.
Proposta de 26-04-2007 da DRPorto para
a classificação como MN
Despacho de abertura para a
reclassificação como MN de 18-07-2004
do Vice-Presidente do IPPAR
Decreto n.º 67/97, DR n.º 301, de 31-12-1997
Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de 12-091978

8

Pelourinho de
Várzea da Serra

Despacho de homologação de 3-09-2009
do Ministro da Cultura (em vigor após
publicação no DR)
Parecer favorável de 11-07-2007 do
Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P.
Proposta de 26-04-2007 da DRPorto
Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Mosteiro

Salzedas

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Pelourinho

Várzea da Serra

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11-10-1933

Fonte: www.cm-tarouca.pt
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9

Igreja de São
Pedro de Tarouca

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Igreja

Tarouca

Decreto n.º 37 077, DG n.º 228, de 29-091948

Fonte: www.cm-tarouca.pt

10

11

12

Ruínas românicas
no local de Abadia
Velha
Igreja Paroquial de
Ucanha e
património
integrado

Pelourinho de
Tarouca

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público
Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de
22-11-1971
Em Vias de Classificação (com Despacho
de Abertura)
Procedimento prorrogado até 31 de
dezembro de 2011 pelo Despacho n.º
19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de
dezembro (ver Despacho)
Despacho de abertura de 27-12-1999
Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Abadia

Salzedas

Igreja

Ucanha

Igreja

Tarouca

Oficina

Granja Nova

Edifício

Mondim da
Beira

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11-10-1933

13

14

Oficina de
Fundição Sineira

Quinta do Granjão

Em Vias de Classificação (com Despacho
de Abertura)
Procedimento prorrogado até 31 de
dezembro de 2011 pelo Despacho n.º
19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de
dezembro (ver Despacho)
Despacho de abertura de 22-10-2002
Em Vias de Classificação (com Despacho
de Abertura)
Procedimento prorrogado até 31 de
dezembro de 2011 pelo Despacho n.º
19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de
dezembro (ver Despacho)
Despacho de abertura de 8-01-2007 da
Vice-Presidente do IPPAR
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15

Pelourinho da
Ucanha

Classificado como IIP - Imóvel de
Interesse Público

Pelourinho

Ucanha

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11-10-1933

Fonte: www.cm-tarouca.pt
Fonte: Base de dados do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico
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3.3.

IMÓVEIS INVENTARIADOS

Tabela 2 - Imóveis de Valor Patrimonial

FREGUESIA DE MONDIM DA BEIRA
ALMINHAS DA SENHORA DO ALÍVIO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027607
Descrição: Alminhas em cantaria de granito aparente, em aparelho pseudo-isódomo, assentes em plataforma de
dois degraus trapezoidais escalonados, sendo constituída por duas peças, a inferior constituindo uma amplo
plinto oitavado, rematado por pequeno friso, e a zona superior composta pelas alminhas, com a mesma planta,
possuindo cobertura em coruchéu piramidal, de pequenas dimensões, com nicho, virado a O., em arco abatido,
protegido por porta de madeira e vidro simples. No interior, a imagem de vulto do orago, com o Menino.
Enquadramento: Urbano, adossado a uma habitação unifamiliar, em alvenaria de granito aparente protegido
por telheiro em consola, de madeira e com telha de aba e canudo, formando uma água. Encontra-se junto à via
pública, pavimentada a terra batida
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027609
Descrição: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas, em
telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito, rebocadas e pintadas de branco, percorridas por
embasamento saliente, pintado de rosa, rematadas por friso de betão, pintado de rosa, e beirada simples.
Fachada principal, virada a O., com remate em empena, possuindo cruz latina de hastes simples, sobre plinto
paralelepipédico emoldurado superiormente, no vértice, ladeada por cunhais que se elevam sobre a cobertura,
com pináculos piramidais. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas
em cantaria aparente, protegido por porta de duas folhas em madeira.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, situado num terreno em ligeiro declive, pavimentado a alcatrão,
encontrando-se inserido na via pública.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18 (conjetural)

CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027602
Descrição: Planta longitudinal, composta pela capela e pequeno alpendre aberto, com coberturas diferenciadas
em telhados de duas águas, em telha de canudo. Fachadas da capela rebocadas e pintadas de branco,
rematadas por cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a O., antecedida por alpendre em cantaria de
granito, em aparelho isódomo, com acesso frontal, mas aberto lateralmente, constituindo três arcos de volta
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perfeita, assentes em impostas salientes, os laterais sobre muro e protegidos por grades metálicas pintadas de
preto. O principal remata em empena truncada por sineira de colta perfeita, assente em impostas salientes,
sobrepujada por cornija, cruz latina e pináculos piramidais. A fachada é rasgada por portal em verga reta com
moldura simples, ladeado por postigos retilíneos, com molduras de cantaria, o do lado esquerdo encimado por
cruz latina. INTERIOR com dois altares, o mor, dedicado à padroeiro e um fronteiro à porta travessa, dedicado a
Santa Bárbara
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona de forte declive, rodeado por vias públicas,
pavimentadas a calçada de cubos de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

CAPELA DE SANTA LUZIA / CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS VIRTUDES
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027601
Descrição: Planta longitudinal, composta por nave e capela-mor mais estreita e baixa, com coberturas
diferenciadas em telhados de duas águas, com telha de aba e canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de
branco, percorridas por faixa pintada de cinza, flanqueadas por cunhais de cantaria, encimados por pináculos
piramidais e rematadas em beirada simples. Fachada principal, virada a NO., em empena truncada por sineira,
em arco de volta perfeita e rematada por cruz latina, bastante tosca; é rasgada por portal em arco de volta
perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do arco, encimada por pequena fresta; está protegido por duas
folhas de madeira pintada de verde. Fachada lateral esquerda, virada a NE., cega.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em terreno com forte declive, rodeado de casas de habitação,
tendo, no lado esquerdo, escadas de acesso à zona superior do Lugar, possuindo um pequeno terreiro frontal, a
via pública, pavimentada a calçada de cubos de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

CASA DOS LEITE
IPA: Casa
NºIPA: 00027610
Designação: Planta retangular simples, de espaço único, evoluindo em dois pisos.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em terreno com ligeiro declive
Propriedade: Privada
Época de Construção: Séc. 18 / 19 (conjetural)

CASA DOS MOURA COUTINHO / CASA DOS PIMENTA
IPA: Casa nobre
NºIPA: 00027612
Designação: Planta retangular simples, de espaço único, evoluindo em dois pisos. Na fachada, a pedra de armas
dos Moura Coutinho.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em terreno com ligeiro declive, fronteiro à Igreja Matriz de
Mondim (v. PT011820040054).
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Propriedade: Privada
Época de Construção: Séc. 18 / 19 (conjetural)

CASA E CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Casa
NºIPA: 00027608
Designação: Casa de planta retangular simples, com capela adossada ao lado direito, com cobertura homogénea
em telhado de quatro águas, em telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho
pseudo-isódomo, possuindo pináculos piramidais na fachada principal e rematadas em friso e beirada simples.
CASA com fachada principal rasgada por vãos em eixo, composto por portal de verga reta e janela de peitoril
retilínea. A CAPELA é de planta longitudinal simples, com fachada principal com empena reta, sendo rasgada por
portal em arco de volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do arco, flanqueado por duas janelas
quadrangulares em capialço, e encimado por nicho de volta perfeita, com a imagem do orago; sobre a empena,
no eixo do portal sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes e rematada por cruz latina
assente em plinto emoldurado, ladeado por pináculos piramidais
Enquadramento: Urbano, adossado a cada de habitação, implantado em zona de pendor inclinado, virado
diretamente para a via pública pavimentada a calçada de cubos de granito. Junto à casa, ergue-se um poste de
um candeeiro público.
Propriedade: Privada
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

CRUZEIRO DE RUA PROFESSOR CALADO REBELO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027605
Designação: Cruzeiro com estrutura de planta retangular simples, com cobertura homogénea em laje. Tem as
fachadas em lajes de cantaria de granito aparente, com a principal virada a O., totalmente aberta, deixando
antever uma cruz latina de hastes emolduradas, a vertical mais larga na zona inferior, dando origem a um falso
plinto, que lhe permite a sustentação.
Enquadramento: Urbano, adossado a um muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito aparente,
encontrando-se virado à via pública, da qual se separa por um degrau de cantaria, a qual se acha pavimentada a
calçada de paralelepípedos de granito
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: 17 (conjetural) / 20

CRUZEIRO DO SENHOR DOS AFLITOS
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027603
Designação: Cruzeiro protegido por um alpendre aberto. Este tem estrutura em cantaria de granito, formando
um alto pódio em alvenaria de granito, em opus incertum, preenchido com argamassa de cimento, de onde
evolui a parede testeira e dois pilares, que sustentam a cobertura, homogénea e em telhado de quatro águas,
possuindo o interior coberto a vigamento de madeira. As ilhargas e frente do alpendre, virado a S., encontramse protegidas por gradeamento de ferro forjado, pintado de verde, formando volutas simétricas. No INTERIOR,
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ao centro, assente diretamente no pavimento, em lajeado de granito, uma cruz latina do mesmo material,
emoldurada e com 161 cm.
Enquadramento: Urbano, adossado a muro divisório de propriedade, junto à via pública, encontrando-se
elevado relativamente a esta, por um soco de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 - Construção do cruzeiro

ERMIDA DE SÃO JORGE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027600
Designação: Planta longitudinal. Fachadas em cantaria de granito aparente, de aparelho isódomo, com cunhais
salientes e marcados por pináculos piramidais sobre plintos, rematadas em cornija e beirada simples. Fachada
principal em empena truncada por sineira assente em cornija, de onde evoluem duas pilastras que sustentam o
arco, envolvido por moldura almofadada e rematando em cornija e pináculos piramidais que centram uma cruz
latina emoldurada, assente em dado. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, com moldura superior
formada pelas aduelas do arco, assentes em impostas salientes, flanqueado por duas pilastras dóricas, que
sustentam entablamento e pequeno frontão triangular. INTERIOR com retábulo-mor de talha dourada, de
planta reta e composto por dois andares, divididos por dupla cornija e friso de querubins, com três eixos
definidos por colunas com o terço inferior do fuste marcado e totalmente ornadas por grotesco, exceto as
exteriores, que são duplas, formando uma delas uma espira contínua, todas com capitéis coríntios e assentes
em plintos ornados por acantos, as exteriores, e em consolas as interiores. O piso superior possui um amplo
friso ornado por elementos ovalados e acantos, sendo mais estreito, permitindo o aparecimento de orelhas,
apenas visíveis no lado do Evangelho, e por pináculos. A estrutura remata em friso de querubins, cornija e uma
urna central, que substitui o remate primitivo. No primeiro piso tem, ao centro, um painel com moldura em arco
de volta perfeita, formando entrelaçados e com seguintes compostos por acantos, possuindo uma figura
feminina chorosa, com fundo de paisagem, ladeada por dois painéis, representando "São Miguel a lutar com o
dragão" e o "Martírio de São Sebastião"; no piso superior, ao centro, uma "Assunção da Virgem", ladeada pelos
"Esponsais da Virgem" e uma "Anncição"
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17

FONTE EM MONDIM DE CIMA
IPA: Chafariz / Fonte
NºIPA: 00027611
Designação: Planta retangular simples, com espaldar, onde surgem duas bicas e um tanque.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em terreno com ligeiro declive. Nas imediações, situa-se a Casa
dos Leite (v. PT011820040198).
Propriedade: Pública: municipal

IGREJA PAROQUIAL DE MONDIM DA BEIRA / IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ENXERTADO
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00014869
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R10 – História e Património
15

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

Descrição: Planta longitudinal composta por nave, com torre sineira adossada à fachada lateral direita, com
cobertura em telhado de duas águas e em coruchéu piramidal na torre. Fachadas rebocadas e pintadas de
branco, percorridas por embasamento de cantaria, flanqueadas por cunhais apilastrados, rematados por
pináculos piramidais, sobre duplos plintos paralelepipédicos, e rematadas em friso, cornija e beirada simples.
Fachada principal, virada a O., em empena com cruz latina sobre plinto emoldurado no vértice, rasgada por
portal de verga reta, flanqueado por pilastras toscanas, que sustentam friso e frontão semicircular interrompido
por um plinto que sustenta um nicho em arco de volta perfeita, assente em colunas toscanas e pequenas
volutas na zona inferior, contendo a imagem do orago. Está ladeado por janelas retilíneas em capialço. No lado
direito, recuada, a torre sineira, de dois registos, o inferior cego e o superior rasgado por ventanas em arco de
volta perfeita, assentes em impostas salientes, rematando em friso, cornija e pináculos de bola. Fachada lateral
esquerda, virada a N., rasgada por janela retilínea. INTERIOR com arco triunfal ostentando uma data gravada
"MDCCLVIII". Possui um altar das Almas brasonado com a inscrição "ESTA CAPELLA INSTITUIU JORGE BOTELHO
DA SILVEIRA NO ANNO DE 1638", junto à qual existe uma sepultura com a inscrição: "ESTA SEPULTURA É DE
DONA ANNA DE ALMEIDA FALLECEU NO ANNO DE 1632", a qual se encontra sob o pavimento soalhado. Possui
os altares dedicados a Nossa Senhora do Rosário, Coração de Jesus, Senhor dos Passos, Menino Jesus, São José
e Senhor da Agonia, encimado pela data "1757".
Propriedade: Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 17 / 18

PELOURINHO DE MONDIM DE CIMA
IPA: Tipo roca
NºIPA: 00004219
Descrição: Estrutura em cantaria de granito, composta por soco quadrangular de três degraus, o primeiro
irregular, vencendo o desnível do solo, sobre o qual assenta pedestal em forma de cubo, donde emerge o fuste
de secção quadrangular, de esquinas chanfradas, inferior e superiormente modelado pelo desfazer pouco
pronunciado das cabeceiras dos chanfros. Tem 2,55 m de altura. Sobre a coluna assenta o remate, de secção
quadrada que, de início de igual área, se desenvolve, em crescendo por molduragens de superfícies planas
constítuidas por filetes, tendo, no lado S., o escudo de Portugal, que se alargam coroadas por lintel que sustenta
o bloco quadrangular. Em cada uma das suas faces, uma carranca entre colunelos cantonais embolados.
Termina o remate em calote esférica.
Enquadramento: Urbano, a meia encosta, destacado, harmonizado, isolado, em pequeno largo junto à via
pública.
Propriedade: Pública: estatal
Época de Construção: Séc. 16 (conjetural)

PONTE ROMÂNICA DE MONDIM DA BEIRA
IPA: Tipo arco
NºIPA: 00005010
Descrição: PCom 2 arcos de tamanho e amplitude desiguais, o menor, na margem direita, ogivado e o maior
ligeiramente apontado, possui o tabuleiro de passagem em planos desiguais atingindo o seu ponto mais alto no
enfiamento do fecho do arco maior, com diedro ligeiramente acentuado. Possui talhamar e guardas no
passadiço
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Enquadramento: Rural em vale, isolado e destacado, no lugar de Mondim de Baixo.
Propriedade: Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 13 / 14 (conjetural)

QUINTA DO GRANJÃO
IPA: Granja
NºIPA: 00033769
Enquadramento: Rural, isolado.
Época de Construção: Séc. 12 (conjetural)

FREGUESIA DE SALZEDAS
ALMINHAS DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027623
Descrição: Alminhas embutidas numa habitação unifamiliar, em alvenaria aparente, com as juntas preenchidas a
cimento, compondo um pequeno nicho trilobado, virado a E., assente em friso ornado por três rosetas, ladeado
por moldura em campânula, ornada por roseta e rematando em dupla cornija, a inferior interrompida por
pequeno acanto, que forma uma falsa pedra de fecho, sendo a superior de perfil contracurvo. O interior do
nicho encontra-se rebocado e pintado de branco e protegido por vidraça e grade metálica, pintada de branco,
onde se insere a imagem do orago, Santo António com o Menino no braço esquerdo.
Enquadramento: Urbano, embutido numa parede de habitação unifamiliar, em alvenaria de granito aparente,
com as juntas preenchidas a cimento.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18

ALMINHAS DO SENHOR DA PAZ
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027624
Descrição: Alminhas em cantaria de granito aparente, assente em base de cantaria e formando um nicho, virado
a SE., em arco de volta perfeita, atualmente vazio, rematado em empena reta, encimado por cruz latina tosca,
flanqueado por dois pilares, rematados em pirâmide, que enquadram a estrutura. No INTERIOR, em abóbada de
berço, surgem orifícios, que fixariam as imagens que estavam no interior.
Enquadramento: Peri-urbano, assente sobre muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito aparente,
que veda uma zona de pomar.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

ALMINHAS DO SENHOR DA PAZ
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027622
Descrição: Alminhas embutidas num muro em alvenaria rebocada e pintada de branco, compondo um amplo
nicho em arco abatido, virado a SE., emoldurando um de dimensões menores e interior retilíneo, protegido por
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porta metálica e em rede, pintada de preto. No interior, rebocado e pintado de branco, surge a figura de um
Crucificado, composta por cruz e imagem de vulto.
Enquadramento: Urbano, embutido num muro divisório de propriedade, em alvenaria, rebocada e pintada de
branco, estando quase ao nível da via pública, pavimentada a calçada de paralelepípedos de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

ALMINHAS NA MURGANHEIRA
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027625
Descrição: Alminhas em cantaria de granito aparente, constituindo um nicho retilíneo, virado a O., com moldura
pintada de branco, invadindo as pedras que formam o muro, rematada por amplo friso, também pintado de
branco. O nicho encontra-se encerrado por porta metálica pintada de verde, com a zona superior vazada, mas
protegida por rede.
Enquadramento: Urbano, embutido em muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito aparente e
insonsa.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 (conjetural)

CAPELA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013408
Descrição: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, flanqueadas por cunhais
apilastrados, firmados por pináculos piramidais, e rematadas por friso, cornija e beirada simples. Fachada
principal, virada a E., rematando em frontão triangular com cruz latina sobre plinto emoldurado no vértice. É
rasgada por portal de verga reta e moldura simples, protegida por porta de duas folhas de madeira almofadada,
ladeado por dois postigos quadrangulares, protegidos por barras metálicas e com molduras simples de cantaria.
Fachada lateral direita, virada a N., com fresta retilínea e moldura de cantaria, a iluminar a zona do altar-mor.
Fachada posterior em empena, com cruz latina sobre plinto no vértice.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado num alto de um monte, formando um amplo adro, pavimentado a
paralelepípedos de granito, protegido por muro vazado.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

CAPELA DE SANTA LUZIA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013407
Descrição: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, flanquedas por cunhais em cantaria, os da
fachada principal encimados por cunhais piramidais com bola, rematadas por cornija e beirada simples. Fachada
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principal, virada a S., em empena com cruz latina no vértice, rasgada por portal em arco de volta perfeita,
ladeado por duas janelas com o mesmo perfil, encimadas por óculos circulares
Enquadramento: Urbano, isolado, situado entre duas vias públicas, implantadas a cotas distintas, revelando um
forte pendor inclinado do terreno, estando a capela implantada em plataforma artificial, que forma um pequeno
adro, fechado por murete de cantaria, encimado por grades de ferro, com acesso frontal, flanqueado por pilares
rebocados e pintados de branco, que sustentam portão em metal pintado de preto. O adro, pavimentado a
lajeado de granito, possui pequeno canteiro com flores. Nas imediações, situam-se casas de habitação
unifamiliar.
Propriedade: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CAPELA DE SANTA MARINHA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013406
Descrição: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, com telha lusa. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento saliente
em cantaria de granito, flanqueadas por cunhais em cantaria de granito, com as juntas pintadas de branco, e
rematadas em friso e cornija. Fachada principal, virada a E., em empena, alteada relativamente à cornija
primitiva, com cruz latina assente em plinto troncopiramidal, emoldurado superiormente, tendo as hastes a
rematar em botão, possuindo, no lado esquerdo, um pináculo piramidal sobre o cunhal e, no lado oposto,
sineira, formada por dois registos divididos por cornija, o inferior em cantaria de granito aparente, cego, sendo o
superior composto pela sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes, rematadas por cornija,
cruz latina sobre plinto emoldurado, flanqueada por pináculos piramidais. É rasgada por portal de verga reta,
com moldura simples m cantaria, rematado por pequeno friso toreado; é protegido por porta de duas folhas de
madeira. Sobre o portal, junto ao vértice da empena, um nicho, assente em cornija e rematado por cornija,
protegido por portada de madeira envidraçada, contendo a imagem do orago.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em terreno com ligeiro declive, próximo de muro divisório de
propriedade.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18

CAPELA DE SANTO ANDRÉ
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013405
Descrição: Planta longitudinal com cobertura a duas águas, em telha de canudo. Fachada principal, virada a O.,
rebocada e pintada de branco, flanqueada por cunhais apilastrados, e rematada em empena. É rasgada por
portal em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes e com pedra de fecho saliente, protegido por
porta de duas folhas de madeira pintada de verde. Está ladeado por dois óculos circulares, com amplas
molduras de cantaria e encimado por janela quadrilobada e por cartela, assente em voluta
Enquadramento: Peri-urbano, isolado.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural) / 20
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CAPELA DE SÃO PEDRO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013409
Descrição: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
com telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, rematadas em beirada simples. Fachada
principal, virada a NO., em empena, ligeiramente alteada relativamente à cornija do remate, com cruz latina
sobre dado no vértice, flanqueada por cunhais salientes, rebocados e pintados de branco, encimados por
pináculos piramidais com bola. É rasgada por portal de verga reta com moldura irregular, biselada e bastante
ampla na verga, protegida por duas folhas de madeira pintadas de verde. Fachada lateral direita, virada a SO.,
rasgada por pequena fresta emoldurada, que ilumina a zona junto ao altar-mor.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, implantado numa zona de ligeiro declive, em terra batida, envolvido por
terrenos florestais.
Propriedade: Privada: Igreja Católica

CERCA DO MOSTEIRO DE SALZEDAS
IPA: Cerca
NºIPA: 00010331
Descrição: A partir do Convento sobe-se por caminho retilíneo, até ao muro de suporte de um terraço
ajardinado, com função de miradouro, existente num local alto da cerca. Ao longo do percurso encontram-se
alguns degraus dispostos a alguma distância uns dos outros, que ajudam a vencer o declive. Frente ao muro que
suporta o miradouro vira-se à esquerda até se atingir uma abertura nele rasgada. Por essa abertura sobem-se
alguns degraus até um patim que dá acesso à esquerda a uma casa de fresco constituída por gruta coberta com
cúpula esférica abrigando fonte e assentos de pedra laterais, em frente, a um pequeno tanque encimado por
nicho com escultura da Virgem e à direita a dois lanços de escadas, separados por patamar, que conduzem a um
curto terraço fronteiro a uma pequena capela. A capela, dedicada a Jesus, Maria e José, apresenta planta
hexagonal, é coberta por cúpula com pequeno lanternim no vértice. O terraço ajardinado, de planta retangular,
encontra-se rodeado por assentos de pedra corridos a todo o seu perímetro, com espaldares de alvenaria
rebocados e caiados, é atravessado por uma passadeira de lajedo, que une os dois lanços de escadas, e
apresenta em cada um dos seu lados em pequeno tanque oitavado com repuxos de água, enquadrados por
canteiros de arbustos e herbáceas. O segundo lanço de escadas conduz à porta principal da capela que se
encontra situada num adro quadrado de cota um pouco superior, também rodeado de assentos. Frente à
fachada posterior da capela existe um terceiro patamar mais elevado que o adro e separado deste por quatro
alegretes equidistantes que enquadram de um lado dois bancos com espaldar em pedra e do outro, ao centro,
quatro degraus, sendo construídos todos estes elementos em cantaria. Este terraço é também dividido por
pequenos canteiros de arbustos e herbáceas. Na cerca, a Capela do Desterro ou da Sagrada Família, sobre
amplo terreiro, envolvido por muro de cantaria, com acesso por escadas centrais com guardas em cantaria de
granito aparente. No centro, a capela, de planta hexagonal de espaço único e cobertura em cúpula, revestida a
telha de canudo, dividida em seis tramos por contrafortes e possuindo remate em lanternim esférico, com seis
lumes divididos por colunas e com pináculo no topo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com cunhais
apilastrados nos ângulos e remate em friso e cornija. Na fachada principal, virada a S., portal de verga reta, com
moldura simples e flanqueado por pilastras toscanas, rematado por entablamento e frontão interrompido por
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volutas e pináculo, tendo pináculo nos ângulos; encontra-se protegido por porta de madeira pintada de verde e
almofadada. As fachadas imediatas possuem janelas hexagonais com molduras e capialço, protegidas por vidros
simples em caixilhos metálicos.
Época de Construção: Séc. 12

CRUZEIRO DO SENHOR DOS PERSEGUIDOS
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027621
Descrição: Cruzeiro protegido por estrutura fechada, de planta quadrangular simples, com cobertura
homogénea em telhado de quatro águas, em telha de aba e canudo, com as fachadas em cantaria de granito,
em aparelho pseudo-isódomo, com cunhais perpianhos, exceto na fachada posterior, com cunhal simples,
rematadas por friso de madeira e beirada simples. A fachada principal, virada a E., tem acesso por portal de
verga reta, protegido por uma folha em ferro, pintado de branco. No lado direito, cartela em cantaria de
granito, com inscrição incisa: "REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA SENHOR DOS PERSEGUIDOS 30-9-2005". No
INTERIOR, surge uma cruz latina em madeira, com escultura de vulto em madeira policroma do Crucificado,
assente em plinto de cantaria, emoldurado superiormente e com a inscrição "1862".
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona de forte declive, em plataforma artificial, sobre um
grande afloramento granítico, já desbastado. Junto à fachada posterior, desenvolve-se casa de habitação
unifamiliar.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20

CRUZEIRO EM SALZEDAS
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00027615
Descrição: Cruzeiro em granito, assente em dado, sobre o qual surge uma cruz latina de hastes simples, com a
vertical superior de pequenas dimensões, tendo a face principal virada a N.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado junto a muros divisórios de propriedade, em alvenaria de granito,
ladeando o portão de acesso à mesma, em metal.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO EM SALZEDAS
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027618
Descrição: A estrutura que protege o cruzeiro é de planta quadrangular simples, em alvenaria rebocada e
pintada de branco, com remate em cornija de betão e beirada simples, com cobertura homogénea em telhado
de quatro águas, em telha. Fachada principal virada a N., tendo, sobre um degrau que permite aceder ao nicho
interno, o acesso ao interior em arco abatido, protegido por portada de madeira, ornada por duas fiadas de
falsos balaústres. INTERIOR com cobertura de madeira, onde surge um cruzeiro de madeira, em cruz latina, com
remates lanceolados e onde surge pintada a imagem de Cristo.
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Enquadramento: Urbano, adossado a muro divisório de propriedade, junto à via pública e a poste de
abastecimento de eletricidade.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO EM SÃO TORCATO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027619
Descrição: Cruzeiro com estrutura de planta quadrangular simples, com cobertura homogénea em telhado de
quatro águas, com as fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, percorridas por
embasamento e rematadas em beirada simples, bastante pronunciada. Fachada principal virada a N., rasgada
por portal de verga reta, protegido por grade de ferro pintada de branco, formando, na zona superior, uma cruz
latina. No lado esquerdo, uma lápide de granito com a seguinte inscrição: "INAUGURADO A 1-6-2003". INTERIOR
com uma cruz latina de madeira recortada, com as hastes lanceoladas, onde surge um Cristo pintado.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona plana, rodeado por uma zona de olival e pinhal, junto à via
pública, da qual se separa por uma pequena plataforma em lajeado de granito, protegida, frontalmente, por
dois pinocos de impedimento de estacionamento, em cantaria de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO EM VILA POUCA
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027620
Descrição: Cruzeiro protegido por estrutura fechada, de planta quadrangular simples, com cobertura
homogénea em telhado de quatro águas, em telha de canudo, com as fachadas em alvenaria de granito,
rebocadas e pintadas de branco percorridas por embasamento saliente e rematadas por friso de cantaria e
beirada simples. A fachada principal, virada a N., tem acesso por portal em arco abatido, protegido por uma
folha em ferro, com a zona superior vazada e com rede, ladeado por dois postigos retilíneos, e encimada por
cartela em cantaria de granito com os ângulos chanfrados e curvos, ostentando uma inscrição incisa e avivada a
negro: "MR MD.FZ 1947". No INTERIOR, surge uma cruz latina em madeira, com escultura de vulto em madeira
policroma e assente em plinto de cantaria; surge, ainda, um segundo cruzeiro em cruz latina, de madeira, com
vestígios de policromia e da representação do Crucificado.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona plana, rodeado por campo em terra batida, bordejado por
árvores de grande porte, situado junto à via pública, pavimentada a alcatrão.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO NO LUGAR DE MEIXEDO
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00027617
Descrição: Cruzeiro em granito, assente em plataforma quadrangular, composta por três degraus escalonados,
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o inferior com os ângulos chanfrados, onde assenta alto plinto paralelepipédico e uma cruz latina, de hastes
simples, com a face principal virada a S..
Enquadramento: Urbano, isolado, situado junto à via pública, não tendo qualquer tipo de separação da mesma,
junto a um muro de suporte de terras, em alvenaria de granito parcialmente rebocado, o qual dá acesso a uma
habitação unifamiliar.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027613
Descrição: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento de cantaria,
flanqueadas por cunhais em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, firmados por pináculos
piramidais, e rematadas por friso, cornija e beirada simples, com as juntas pintadas de branco. Fachada principal,
virada a E., rematando em frontão triangular, com cruz latina sobre plinto emoldurado no vértice, em frente da
qual surge uma segunda cruz luminosa. É rasgada por portal de verga reta, flanqueado por pilastras toscanas,
encimadas por entablamento e frontão triangular, protegido por porta de duas folhas de madeira almofadada,
ladeado por dois postigos retilíneos, protegidos por barras metálicas e com molduras simples de cantaria.
Enquadramento: Rural, isolada, numa zona elevada. Junto à ermida, surge um Calvário, composto por três
cruzes latinas, executadas em granito, a central mais alta, assentes sobre pequena plataforma retangular, com
repisa no arranque do pé, executados no séc. 20 e virados a S.. Da mesma época, mas virado a E., o cruzeiro que
se encontra adossado à fachada principal da capela, assente em plataforma quadrangular de três degraus,
executada em cantaria de granito, onde assenta um dado simples e uma cruz latina de hastes igualmente
simples.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

ERMIDA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027340
Enquadramento: Rural, isolado.
Propriedade: Privada: Igreja Católica

ERMIDA DE SÃO TORCATO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027614
Descrição: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha lusa. Fachadas percorridas por embasamento saliente em cantaria, flanqueadas por cunhais
apilastrados, firmados por pináculos do tipo balaústre, rematadas em friso, cornija e beirada simples. Fachada
principal, virada a N., rematada em frontão triangular, com empena alteada relativamente ao mesmo, possuindo
cruz latina no vértice, sobre pequeno soco; o frontão é rasgado por nicho em arco de volta perfeita com
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moldura de cantaria, vazio. A fachada é rasgada por portal de verga reta e moldura simples, possuindo na verga
a seguinte inscrição incisa avivada a negro: "ESTA CAPELA DO SENHO DA AGONIA MANDOU FAZER JOAO
CARDOZO DE SALZEDAS NO ANO DE 1816"; é ladeado por dois postigos quadrangulares com molduras
salientes, protegidos por grades metálicas, o da direita com inscrição: "AQUI SE BOTAO ESMOLAS PARA AS
OBRAS DO SENHOR DA AGONIA".
Enquadramento: Rural, isolado, situado em zona de crescimento de vegetação espontânea, com um caminho de
acesso, no lado direito, em terra batida.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19

ESCOLA PRIMÁRIA DE MURGANHEIRA
IPA: Tipo novo plano dos Centenários
NºIPA: 00034425
Descrição: Planta composta por sala de aula, vestíbulo a S. e alpendre desenvolvido na fachada posterior, todos
eles retangulares. Massa horizontal, de volumes escalonados com coberturas em telhados de duas águas na sala
e vestíbulo e de uma no alpendre, este na continuidade do da sala. Fachadas rebocadas e pintadas de branco,
percorridas por embasamento de cantaria, correspondente à caixa de ar com estreitas frestas de arejamento.
Fachada principal virada a E., com sala de aula rasgada por três amplos vãos retangulares, de igual dimensão,
interligados por peitoril de cantaria. Do lado esquerdo surge, superiormente, lápide de mármore com a inscrição
e o mastro da bandeira, em ferro, apoiado em mísula de cantaria. O vestíbulo é fechado por muro e grelhado de
cimento, pintado de branco, possuindo portal de verga reta com jambas de cantaria, precedida por um degrau,
e fechado por portão de ferro. Fachadas laterais cegas e a posterior rasgada, sob o alpendre, apoiado em pilar
quadrado, por duas portas de verga reta sem moldura, uma, disposta frontalmente, comunicante com o
vestíbulo e outra, lateralmente, de acesso aos sanitários. INTERIOR com paredes rebocadas e pintadas de
branco, a sala de aula tem pavimento em tacos de madeira, na parede testeira, ao centro, o quadro de lousa, e,
no ângulo da sala, a salamandra de ferro.
Enquadramento: Rural, isolada, a 493 m de altitude, inserida em terreno amplo, sobranceiro à estrada,
formando recreio descoberto, vedado por muro com acesso frontal, nas imediações da Capela (v.
PT011820050030).
Propriedade: Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20

ESCOLA PRIMÁRIA DE VILA POUCA
IPA: Tipo novo plano dos Centenários
NºIPA: 00034427
Descrição: Planta composta por sala de aula, vestíbulo a SO. e alpendre desenvolvido na fachada posterior,
todos eles retangulares. Massa horizontal, de volumes escalonados com coberturas em telhados de duas águas.
Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento de cantaria, tem respiradores
retangulares estreitos. Fachada principal virada a SE., com sala de aula rasgada por três amplos vãos
retangulares, de igual dimensão, interligados por peitoril de cantaria. O vestíbulo é fechado por muro e grelhado
de cimento, pintado de branco, possuindo porta de verga reta com jambas de cantaria, precedida por um
degrau. Fachadas laterais cegas e a posterior rasgada, sob o alpendre, apoiado em pilar quadrado, por duas
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portas de verga reta sem moldura, uma, disposta frontalmente, comunicante com o vestíbulo e outra,
lateralmente, de acesso aos sanitários. INTERIOR: vestíbulo com pavimento em lajeado, teto de madeira
inclinado e paredes rebocadas e pintadas de branco; do lado esquerdo, abre-se porta para a sala de aula e para o
alpendre e respetivos sanitários. Sala de aula com paredes rebocadas e pintadas de branco e pavimento de
madeira; na parede testeira, ao centro, dispõe-se o quadro de lousa, com estrado de madeira frontal.
Enquadramento: Rural, isolado. Implanta-se no interior da povoação, envolvido por recreio com árvores de
pequeno porte na fachada principal e lateral esquerda, vedado por muro com acesso por portão de ferro.
Propriedade: Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20

ESCOLA PRIMÁRIA EM MEIXEDO
IPA: Tipo novo plano dos Centenários
NºIPA: 00034426
Descrição: Planta retangular correspondente à sala de aula e vestíbulo, e, na fachada posterior, recreio coberto
também retangular e as instalações sanitárias, dispostas separadamente sob o mesmo. Volume único com
cobertura em telhados de quatro águas sobre a sala de aula e vestíbulo e de uma no recreio coberto, na
continuidade das primeiras. Fachadas de um piso, rebocadas e pintadas de branco, percorridas por
embasamento em cantaria de granito aparente, que na fachada principal é rasgado regularmente por frestas de
arejamento estreitas, e rematadas em beirada dupla ou simples. Fachada principal rasgada por portal em arco
de volta perfeita, com moldura larga em cantaria de granito, com porta de madeira; junto ao portal, do lado
direito, surge mísula de perfil curvo sustentando mastro da bandeira em ferro. A sala de aula é rasgada por três
amplos vãos retangulares, de igual dimensão, com caixilharia de madeira, seccionada em três e formando
bandeira, interligados por peitoril de cantaria, e tendo entre os vãos aparelho em cantaria de granito. Fachadas
laterais com pano da sala de aula cego. A fachada posterior do recreio coberto é rasgada, ao centro, por amplo
vão de verga reta, com umbreira esquerda de cantaria; o pano direito, mais saliente, corresponde às instalações
sanitárias, sendo rasgada por quatro janelas quadrangulares, gradeadas. O alpendre tem pavimento cerâmico,
embasamento de cantaria e teto em madeira, de uma água, com travejamento sobre asna e linha de asna
central, assente em mísula de cantaria. INTERIOR com paredes rebocadas e pintadas de branco, acedido por
pequeno vestíbulo, tendo duas portas frontais, uma para pequena sala do professor e outra para o recreio
coberto, e lateralmente para a sala de aula; esta tem zona do aquecimento diferenciado e o quadro disposto
frontalmente.
Enquadramento: Rural, isolado, no interior da aldeia, integra-se em amplo recreio descoberto, vedado por muro,
numa cota inferior relativamente à rua.
Propriedade: Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE SALZEDAS
IPA: Mosteiro masculino
NºIPA: 00004274
Descrição: Mosteiro composto por igreja de planta longitudinal, sacristia, claustros e residência paroquial. A
igreja é composta por três naves escalonadas, transepto e capela-mor, de volumes articulados com disposição
horizontalista das massas, à exceção do alçado principal, com sacristia e dois claustros adossados ao lado S..
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Coberturas de telhados diferenciados de uma, duas e quatro águas. Alçado principal, voltado a O., de três
corpos separados por pilastras, o central ligeiramente recuado, com pórticos de arco abatido encimados, os
laterais, por frontões semicirculares, tendo o central espaldar e cornija encurvados. O segundo nível do alçado é
delimitado por um friso, vendo-se sobre o pórtico principal um frontão curvo interrompido, recebendo um óculo
central de perfil recortado e polilobado e sobre os pórticos laterais, dois óculos ovais encimados por cornijas
triangulares curvas. Remate do conjunto inacabado, com pilastras dos corpos laterais encimadas por pináculos e
urnas. Em plano mais recuado, do lado N., encontra-se a torre sineira com cobertura posterior de quatro águas.
No corpo da nave, contrafortes ladeiam janelões trilobados de base horizontal. Em plano superior, sobre a água
do telhado, contrafortes e janelões de arco abatido iluminam a nave central. O corpo do transepto, ladeado por
pilastras sustentando pináculos, com fenestrações de arco abatido e um grande janelão, virado a N., de arco de
volta inteira, dividido em três, é rematado por frontão de lanço encimado por cruz pétrea. Alçado E. é
fenestrado, com frontão de lanço encimado por cruz. O alçado lateral S. encontra-se adossado às dependências
conventuais. INTERIOR com coro-alto assente em arco em asa de cesto, sendo marcado por moldura de cantaria
contracurvada e protegido por guarda de madeira. A nave central dividida em cinco tramos, definidos por arcos
torais a pleno centro, permitindo a comunicação com as laterais. Assentam em pilares de perfil quadrangular,
unidos por friso e cornija, os quais sustentam igualmente a abóbada de arestas que cobre a nave central. As
laterais, de menor altura, são cobertas por abóbadas de nervuras e possuem altares, formando capelas
intercomunicantes aravés de arco de volta perfeita. No transepto, três absidíolos, dois do lado do Evangelho e
um no lado da Epístola. Arco triunfal a pleno centro. Capela-mor apresenta em cada muro três grandes janelas,
encimadas por concheado e cornija contracurvada, sendo divididas por pilastras. Superiormente, corre friso e
cornija, a que se suceddem janelas, tornando a capela-mor um espaço intensamente iluminado. Retábulo de
talha policromada, cadeiral e anjos tocheiros a ladear o altar-mor. Cobertura em abóbadas de aresta
semelhantes às da nave. A sacristia, do lado da Epístola, abobadada com ogivas apoiadas em duas colunas, tem
comunicação com o antigo dormitório. Do lado do Evangelho, uma porta de acesso a divisão que comunica com
o piso superior, que foi a antiga hospedaria, paralela à igreja e corpo paralelo dos antigos dormitórios com
comunicação em nível superior. Ao alçado S., adossam-se os dois claustros e antigas instalações do mosteiro.
Um dos claustros, o denominado Claustro Grande, é composto, nas quadras, por arcos de volta inteira no
primeiro piso, coberto por abóbadas de ogiva, e galeria superior fechada, com janelas encimadas por frontão
triangular e encimadas por eirado. Este é coberto por abóbadas de berço. Numa das alas, situa-se a sala do
capítulo de planta quadrangular e abóbada de nervuras, revestida por silhares de azulejo padrão. A ala S.
comunica com outro claustro, em estado de ruína, de arcos de volta inteira, assentes em coluna de fuste liso,
desenvolvendo-se, no segundo piso, a residência paroquial. Dependências do antigo mosteiro, em ruínas, e
outras construções incaracterísticas completam o conjunto. No exterior, ao lado do alçado principal, um edifício
de dois pisos, pertencendo ao antigo convento, com pórtico renascentista, sobre o qual se encontra um nicho
rematado por frontão curvo. No exterior, à esquerda um cruzeiro. O acesso ao segundo piso faz-se através de
escada exterior. A meio do imóvel, uma chaminé saliente. A Capela do Desterro é em forma hexagonal, com
panos divididos por pilastras encimadas por pináculos. São rasgados por óculos sextavados. Portal principal com
pilastras, friso, frontão triangular interrompido e pináculos. Cobertura a seis águas, com pequeno lanternim no
centro. Cerca ajardinada, com vários templetes e nichos com imaginária.
Enquadramento: Urbano (igreja) e rural (convento), a meia encosta, no vale do rio Torno e do Varosa,
destacado e separado parcialmente por zona agrária e muro, em zona de interesse paisagístico.
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Propriedade: Privada: Igreja Católica (igreja) / Privada: pessoa singular (dependências monacais: sala do capítulo,
capela do Desterro, cerca e parte agrícola)
Época de Construção: Séc. 12 / 16 / 17 / 18 / 19

PONTE DE VILA POUCA DE SALZEDAS
IPA: Ponte / Viaduto
NºIPA: 00013404
Época de Construção: Séc. 14 / 15 (conjetural)

POVOAÇÃO DE SALZEDAS / ALDEIA DE SALZEDAS
IPA: Monástico-conventual (Ordem de Cister)
NºIPA: 00007243
Enquadramento: Implantado em meia encosta. Localiza-se na Beira Alta, no concelho de Tarouca e pertence à
unidade de paisagem de Pomares de Lamego e Moimenta da Beira. A povoação situa-se a N. do Mosteiro de
Salzedas, delimitado pela Rua da Ramalha, a Praça António Pereira de Sousa e a Rua Senhora do Arco.

QUINTA DA ABADIA VELHA
IPA: Cerca
NºIPA: 00013403
Época de Construção: Séc. 16 / 17

ALMINHAS DA SENHORA DO TERÇO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027631
Descrição: Alminhas protegidas por um alpendre aberto, com estrutura de planta retangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de quatro águas, em cantaria de granito, em aparelho isódomo, rematado
por plinto troncopiramidal, que arranca de pequeno friso, e cruz latina, assente em friso com o intradorso em
arco abatido e dupla cornija, sustentados por quatro colunas, as frontais cilíndricas e as posteriores toscanas,
todas assentes em altos plintos paralelepipédicos, mais estreitos na zona superior, formando uma reentrância.
As faces laterais estão fechadas por grades de ferro pintado de preto, com remate lanceolado, surgindo um
portão na frontal com as mesmas características. No muro, surge um nicho trilobado, virado a E., assente e em
três mísulas, a central de maiores dimensões, rematado por cornija com o mesmo perfil e pingentes, que
encerram um nicho retangular. Encontra-se protegido por vidraças encaixilhadas em estrutura de metal e
encerra a figura da Virgem com o Menino.
Enquadramento: Urbano, adossado a muro divisório de propriedade, implantado em zona plana e elevado
relativamente à via pública por uma plataforma quadrangular de quatro degraus escalonados, possuindo
escadas no lado direito, que ligam a casa de habitação.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18
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ALMINHAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027633
Descrição: Alminhas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, com as juntas preenchidas a
cimento, formada por duas peça, a inferior constituindo um plinto paralelepipédico com a face frontal
emoldurada, tendo, nos extremos, perfil contracurvo, possuindo uma ranhura para caixa de esmolas; o superior
tem remate curvilíneo, com cornija que acompanha este perfil, rasgado por nicho, virado a O., trilobado,
protegido por portada de madeira pintada de branco e vidro simples. No interior, a imagem de vulto do orago.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado em zona de ligeiro declive, ladeado por escadas que levam a zonas de
habitação unifamiliar. Encontra-se junto à via pública, elevado por um degrau de cantaria de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

ALMINHAS DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027632
Descrição: Alminhas em cantaria de granito aparente, assentes em cornija, sobre a qual evolui um nicho
retilíneo, virado a S., com moldura chanfrada, rematada por amplo friso, ambos pintados de branco, que
sustenta um frontão triangular, onde surge uma inscrição incisa: "1941 Santo António". A estrutura possui vários
orifícios. No interior, rebocado e pintado de branco, protegido por porta de uma folha em madeira e duas
vidraças simples, surge a imagem de vulto do orago, policroma, tendo, na parede testeira uma data incisa:
"1914".
Enquadramento: Urbano, embutido em muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito, parcialmente
rebocada a cimento.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 (conjetural)

ALMINHAS DO MENINO JESUS
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027634
Descrição: Alminhas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, com as juntas preenchidas a
cimento, formada por duas peça, a inferior constituindo um plinto paralelepipédico com a face frontal
emoldurada, tendo, nos extremos, perfil contracurvo, possuindo uma ranhura para caixa de esmolas; o superior
tem remate curvilíneo, com cornija que acompanha este perfil, rasgado por nicho, virado a E., em arco de volta
perfeita, protegido por portada de madeira pintada de verde e vidro simples. No interior, a imagem de vulto do
orago, um Menino de vestir.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado em zona de acentuado declive, ladeado por habitação unifamiliar.
Encontra-se junto à via pública, elevado por um degrau de cantaria de granito.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027627
Designação: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, com telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito, em aparelho pseudo-isódomo, com as
juntas preenchidas a cimento, com embasamento saliente e remate em beirada simples, exceto na fachada
principal, em cornija. Fachada principal, virada a O., com remate em empena, com cruz latina no vértice,
possuindo, no lado direito da empena, sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes,
rematada por cruz latina sobre uma esfera. É rasgada por portal de verga reta, dintelado e com arestas
parcialmente biseladas; encontra-se protegido por porta de duas folhas de madeira almofadada.. Fachada
lateral direita, virada a S., rasgada por uma fresta retilínea no local do altar-mor.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado no centro de um largo, rodeado por casas de habitação unifamiliar,
incaracterísticas. Junto à fachada principal, surgem dois bancos de cantaria de granito
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

CAPELA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028955
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de aba e canudo. Fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, rematadas por
friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a N., flanqueada por cunhais apilastrados e salientes,
assentes sobre plintos paralelepipédicos emoldurados, com remate em empena e cruz latina no vértice sobre
elemento volutado. É rasgada por portal em arco apontado, protegido por uma folha de ferro, vazado na zona
superior, com moldura saliente de cantaria e ladeado por seis cartelas, três de cada lado, com os ângulos
truncados. Sobre o portal, surge uma cartela com os ângulso truncados e a inscrição incisa e avivada a negro:
"ANO DE CRISTO 1997". Fachada lateral direita, virada a O. cega. Fachada posterior em empena.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado no alto de um monte, possuindo uma plataforma de cantaria, de
planta retangular, bordejada por pilares, rebocados e pintados de branco, unidos por correntes.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 / 20

CAPELA DE SANTA ANA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027629
Designação: Capela de planta longitudinal, de espaço único, com coberturas homogénea em telhados de duas
águas, com telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, flanqueadas por cunhais em cantaria, de
aparelho isódomo, tendo as juntas pintadas de branco, firmados por pináculos piramidais, rematadas em cornija
e beirada simples. Fachada principal, virada a N., em empena, alteada relativamente à cornija primitiva, truncada
por sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas, com cruz latina no topo, flanqueada por pináculos
de pera. É rasgada por portal de verga reta, com moldura simples e juntas pintadas de branco, protegido por
porta de madeira, de duas folhas.
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Enquadramento: Urbano, isolado, situado numa zona com forte pendor de inclinação, encontrando-se paralela a
uma via pública e com a fachada principal a abrir para outra, de que se separa por um degrau de cantaria, ambas
pavimentadas a calçada de granito aparente. Encontra-se rodeada por casas de habitação unifamiliares,
incaracterísticas.
Propriedade: Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 19

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027626
Designação: Capela de planta longitudinal, com cobertura homogénea em telhado de duas águas, em telha lusa.
Fachada principal em empena rematada por friso de betão e cruz latina sobre plinto paralelepipédico, estando
totalmente revestida a azulejo de padrão monocromo, azul sobre fundo branco. Está rasgada por portal em
arco de volta perfeita com moldura simples em cantaria, ladeado por janelas retilíneas com o mesmo tipo de
modinatura. Sobre o portal, protegido por duas folhas de madeira, um registo de azulejo policromo. No lado
direito, campanário composto por dois registos separados por cornija, o inferior em alvenaria de granito
aparente e cego encimado por sineira em arco de volta perfeita, rematando em empena e com cruz latina no
vértice.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado junto à via pública, pavimentada a calçada de cubos de granito.
No lado direito, surgem várias casas de habitação e, no oposto, várias árvores de médio porte. Possui um
pequeno adro frontal, protegido por muro em alvenaria de granito aparente, com acesso frontal, ladeado por
pilares, rematado por pináculos de bola, sobre pequeno soco; o acesso está protegido por portão de grades
metálicas pintadas de preto.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 20

CERCA DO CONVENTO DE SÃO JOÃO DE TAROUCA
IPA: Cerca
NºIPA: 00010332
Designação: Na cerca, à esquerda do Convento, a Capela de Santo António, de planta retangular simples, de
espaço único, sem cobertura. Fachadas em alvenaria de granito aparente, flanqueadas por cunhais apilastrados,
encimados por pináculos ovalados, de que resta um na fachada principal, rematadas em friso e cornija. Fachada
principal, virada a O., em empena com cruz latina no vértice, sobre pedestal, rasgada por portal de verga reta,
flanqueado por pilastras toscanas, rematado em entablamento e frontão triangular simples; sobre o portal,
surge óculo circular, protegido por cruzeta em ferro. A Capela de Santa Umbelina fica numa zona elevada da
cerca, com acesso por escadas de cantaria, tendo à volta um pequeno adro, protegido por muro em cantaria de
granito. A capela é de planta retangular simples, de espaço único, sendo visível a estrutura da cobertura.
Fachadas em alvenaria de granito com vestígios de reboco, flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por
pináculos de pera. Fachada principal virada a O., com empena contracurva, tendo cruz latina sobre plinto
emoldurado superiormente no vértice, rasgada por portal de verga reta com moldura simples, recortada na
zona superior, dando origem a um frontão interrompido por óculo ovalado.
Época de Construção: Séc. 17 / 18
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ERMIDA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027341
Propriedade: Privada: Igreja Católica

ERMIDA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027342
Propriedade: Privada: Igreja Católica

ERMIDA DE SÃO JOÃO BATISTA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027629
Propriedade: Privada: Igreja Católica

ERMIDA DE SÃO JOSÉ
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027630
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas
com telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com cunhais em cantaria, em aparelho
isódomo, com as juntas pintadas de branco, encimados por pináculos piramidais com bola, rematadas por friso,
cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a N., rematada em empena, elevada acima da cornija, com
cruz latina sobre plinto emoldurado no vértice. É rasgada por portal de verga reta com moldura de cantaria
saliente, tendo as juntas pintadas de branco, protegido por porta de duas folhas de madeira. Fachada lateral
direita virada a O., com fresta retilínea, rasgada na zona do altar-mor.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, no centro de um amplo largo com ligeiro declive, pavimentado a calçada
de cubos de granito, possuindo, por pano de fundo, uma zona florestal, com árvores de grande porte, onde
dominam pinheiros.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

ERMIDA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO / ERMIDA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027344
Propriedade Privada: Igreja Católica

FONTE DE SÃO JOÃO DE TAROUCA
IPA: Tipo espaldar
NºIPA: 00027635
Designação: Fonte de espaldar, em cantaria de granito aparente.
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Enquadramento: Rural, isolado, implantado num terreno com ligeiro declive, em terra batida, estando rodeada
de arbustos e árvores de médio porte, junto ao Rio.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 16 / 20

MOSTEIRO E IGREJA DE SÃO JOÃO DE TAROUCA
IPA: Mosteiro masculino
NºIPA: 00004720
Designação: Mosteiro bastante arruinado, de que restam a igreja, de planta cruciforme de três naves com cinco
tramos, a central mais elevada e as laterais formando capelas intercomunicantes, transepto e capela-mor mais
estreita, de volumes articulados a que se adossam a sacristia e uma torre sineira, quadrada, ambas à fachada
lateral esquerda; no lado N., sobrevive o corpo dos dormitórios e vestígios da cerca, onse se implantam duas
capelas. IGREJA de volumes articulados, com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas na igreja, três
na sacristia e quatro na torre e fachadas em alvenaria e cantaria de granito aparente. Fachada principal em
empena, rematada por cruz latina sobre plinto, seccionado em três panos por dois pilares colossais salientes,
que marcam a divisão interna da nave, com cunhais apilastrados, todos firmados por pináculos piramidais com
bola. Pano central rasgado por portal de verga reta encimado por friso, cornija, nicho retilíneo, flanqueado por
pilastras, contendo a imagem de São João Batista, e as armas da Ordem; está flanqueado por duas pilastras
toscanas sobre plintos paralelepipédicos; o nicho está ladeados por duas janelas retilíneas, assentes e
rematadas por cornija, a superior encimada por frontão interrompido por elemento fitomórfico. Superiormente,
uma rosácea. Os panos laterais são cegos, existindo, no do lado esquerdo, um arcosólio de perfil apontado. No
lado esquerdo, a torre sineira, de dois registos divididos por cornija, o interior cego e o superior com sineira de
volta perfeita na face S., surgindo, na face O., porta de verga reta de acesso através de escadas de cantaria e
guarda metálica. Fachada lateral esquerda, virada a N., com a nave marcada por quatro contrafortes que a
seccionam em cinco panos, rasgados por janelas de volta perfeita. O corpo do transepto apresenta uma janela
de volta perfeita no topo. O corpo da sacristia tem duas janelas retilíneas; junto a ela, torre sineira arruinada,
rasgada por ventanas de volta perfeita. Fachada lateral direita, virada a S., marcada pelos contrafortes, por
janelas de volta perfeita e, no corpo do transepto, por janela semiesférica; no corpo da capela-mor, duas janelas
retilíneas em capialço. Fachada posterior em empena, rasgada por duas janelas retilíneas e molduras simples.
INTERIOR em cantaria de granito aparente, com pavimento em lajeado de granito e cobertura em abóbada de
berço abatido, com arcos formeiros sustentados por mísulas, tendo os panos rebocados e pintados de branco;
encontra-se seccionada, sendo a zona imediata ao portal axial dedicada aos fiéis e a seguinte, correspondente
aos dois últimos tramos, ocupada pelo antigo coro dos monges, com cadeiral de pau santo, composto por 60
assentos, divididos em duas filas e com misericórdias em forma de carranca, marcados por alto espaldar de talha
dourada que emoldura oito pinturas de cada lado, representando abades e papas, encimado por órgão no lado
da Epístola. As naves laterais formam, de cada lado, cinco capelas intercomunicantes, que abrem para a nave
central por arcos apontados bastante estreitos, as três primeiras com oragos e espólio decorativo; possuem
coberturas em abóbadas de berço rebocadas e pintadas de branco e revestimento em azulejo policromo, do
tipo tapete, sendo protegidas por teia de madeira com portadas centrais em balaustrada; são dedicadas ao
Sagrado Coração de Jesus, São João Batista e São Miguel (Evangelho) e a Nossa Senhora da Glória, Virgem, e
São Pedro (Epístola). O transepto tem, no lado do Evangelho, porta de verga reta e remate em friso e cornija,
correspondendo ao antigo acesso às dependências conventuais, apresentando quatro painéis de azulejo
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monocromo, azul sobre fundo branco, figurativo. Junto à porta, o túmulo do conde D. Pedro *2. No topo
oposto, iluminado por ampla janela termal, e tendo retábulo de talha dourado, dedicado ao Desterro. Arco
triunfal de volta perfeita, assente em pilastras toscanas, encimado pelas armas de Portugal e tendo, no lado do
Evangelho, uma capela com acesso por arco apontado, assente em impostas salientes, dedicada a São Bento; no
lado da Epístola, uma capela colateral, dedicada a São Bernardo, com pavimento em lajeado e cobertura em
abóbada de berço, rebocada e pintada de branco, tendo retábulo de talha dourada. Capela-mor elevada por um
degrau, com cobertura em abóbada de berço, ornada por grotescos e, painel central, com a representação de
um raio. Nas paredes, quatro painéis de azulejo figurativo, monocromo, azul sobre fundo branco, com cenas
alusivas à Ordem de Cister. Sobre três degraus, o retábulo-mor de talha dourada e planta côncava, de um eixo
definido por seis colunas torsas ornadas por pâmpanos e duas pilastras, assentes em plintos paralelepipédicos e
consolas, que se prolongam em quatro arquivoltas, três delas torsas, unidas no sentido do raio, formando o
ático; ao centro, tribuna de volta perfeita, contendo trono expositivo; altar em forma de urna, ornado por
cartela recortada. No transepto, surge uma porta de verga reta de acesso à sacristia, composta por dois tramos,
totalmente revestida a azulejo de figura avulsa, com pavimento em ladrilho e cobertura em falsas abóbadas de
arestas, decorada com grotescos e pelo escudo da Ordem de Cister. Possui arcaz de pau-santo, encimado por
espaldar pintado e oratório central. No lado N. da igreja, é visível o corpo arruinado dos DORMITÓRIOS, em
alvenaria de granito aparente e cunhais apilastrados, revelando a existência de dois pisos, o superio rasgado
regularmente por janelas de sacada, retilíneas, sobre óculos elípticos, com provável função de arejamento. Os
topos apresentam empena contracurvada, rematada por cruzes latinas. A CERCA era ampla, implantada em
encosta suave, disposta em socalcos, revelando vestígios do antigo sistema hidráulico, composto por galerias
abobadadas, a casa da tulha, o moinho, e três capelas, a de Santa Catarina, quase arruinada, a de Santo António
e de Santa Umbelina, esta junto à Fonte da Carranca. A Capela de Santa Umbelina é de planta longitudinal
simples, com paredes rebocadas, percorridas por embasamento saliente, flanqueadas por cunhais apilastrados,
encimados por pináculos e rematadas em cornija. Fachada principal em empena recortada, rasgada por portal
de verga reta e moldura recortada, encmado por frontão triangular interrompido, encimado por óculo com
moldura simples, de cantaria.
Enquadramento: Rural, isolado, situado na encosta da Serra de Leomil, num grande vale ao fundo do qual corre
o Rio Varosa. A fachada principal encontra-se protegida por um adro delimitado por murete e gradeamento,
com acesso através de um portão em ferro, assente em dois pilares rematados por pináculos. O interior do adro
apresenta vários canteiros de buxo, contendo plantas ornamentais, com caminho central em terra batida.
Propriedade Pública: estatal
Época de Construção: Séc. 12 / 17 / 18 / 20

PONTE ROMÂNICA DE SÃO JOÃO DE TAROUCA
IPA: Ponte / Viaduto
NºIPA: 00014870
Enquadramento: Sobre o Rio Barosa.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVIÃES E UCANHA
ABADIA VELHA DE SALZEDAS / RUÍNAS ROMÂNICAS DE SALZEDAS
IPA: Mosteiro masculino
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NºIPA: 00004302
Designação: Observa-se as fundações da igreja, mostrando uma planta de três naves, transepto saliente e
pilares assimétricos na base. No lado E. situa-se a zona da cabeceira composta por três absidíolos escalonados e
de planta retangular. Na área do transepto, no lado SE., identificam-se vestígios de escada em caracol que
permitiria o acesso ao nível superior. Do mesmo lado localiza-se a comunicação com as dependências claustrais.
Descobrem-se bases decoradas e arranques de meias colunas, também ornamentadas, que se adossavam aos
muros. Existem pedras sigladas dispersas pela área da abadia.
Enquadramento: Rural. Localiza-se a meia-encosta, na margem direita do Rio Varosa, encontrando-se rodeado
por vinhas, em zona de interesse paisagístico.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 12

ALMINHAS DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027582
Designação: Alminhas em cantaria de granito, rebocada e pintada de branco, formada por dois monólitos, o
inferior constituindo um plinto paralelepipédico emoldurado superiormente, e o superior com remate
troncopiramidal, rasgado por nicho, virado a NE., em arco de volta perfeita, com moldura saliente; encontra-se
protegido por porta metálica pintada de cinza, formando uma caixilharia de vidraças. No lado direito, possui
uma lanterna pendurada. No interior, rebocado e pintado de branco, a imagem de vulto do orago, sustentando
o Menino no braço esquerdo.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado num largo em terra batida, junto a muro divisório de propriedade,
em alvenaria de tijolo, rebocado a cimento.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CÂMARA MUNICIPAL DE UCANHA
IPA: Casa da câmara, tribunal e cadeia
NºIPA: 00029092
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

CAPELA DA SENHORA QUEIMADA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013401

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028965
Designação: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, m telha lusa. Fachada principal, virada a N., em cantaria de granito aparente, com aparelho pseudoisódomo, rematada em empena truncada por plinto, embutido no muro, e cruz latina, de hastes simples, tendo,
sobre os cunhais, pináculos piramidais. É rasgada por portal em arco de volta perfeita com as juntas formadas
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pelas aduelas do arco, protegido por duas folhas de madeira pintadas de verde, ladeadas por dois postigos
retangulares e encimado por pequena fresta.
Enquadramento: Urbano, isolado, rodeado por muros divisórios de propriedades, tendo, no lado esquerdo, uma
via pública, bastante estreita, pavimentada a calçada de cubos de granito. Surge em zona de pendor inclinado,
vencido por escadaria central em cantaria.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA SALVAÇÃO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013397

CAPELA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013398

CAPELA DE SÃO BENTO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013399.
Enquadramento: Junto, túmulo escavado na rocha.

CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027581
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único exteriormente, com cobertura homogénea em telhado
de duas águas, tendo o interior diferenciado em nave e capela-mor, visível exteriormente, pelo facto desta se
encontrar rebocada e pintada de branco. Fachadas em alvenaria de granito aparente, em aparelho isódomo,
flanqueadas por cunhais perpianhos, os da fachada principal com pináculos piramidais com bola, rematada em
cornija e beirada simples. Fachada principal virada a SE., rematada em empena, truncada por sineira, em arco de
volta perfeita, assente em impostas salientes e rematada em cornija, pináculos e cruz latina. É rasgada por
portal de verga reta com moldura simples, ladeado por dois postigos retilíneos, assentes em peitoril moldurado,
e encimado por óculo circular, composto por duas peças; o portal está protegido por duas folhas de madeira.
Fachada lateral esquerda, virada a SO., rasgada por porta travessa de verga reta dintelada e pequena fresta; na
zona da capela-mor, um ampla janela retilínea.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado num amplo largo, pavimentado a alcatrão.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

CAPELA DE SÃO JOSÉ
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028968
Designação: Capela de planta longitudinal composta por nave e capela-mor mais larga, com cobertura
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homogénea em telhado de duas águas, em telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente,
rematadas em beirada simples. Fachada principal, virada a N., rematada em empena, tendo, sobre os cunhais,
pináculos piramidais. É rasgada por portal em arco de volta perfeita com as juntas formadas pelas aduelas do
arco, protegido por duas folhas de madeira, ladeadas por dois postigos retangulares, protegidos por grades
metálicas e encimado por pequeno óculo, rasgado num monólito.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, ladeado por muros divisórios de propriedades, abrindo diretamente para
uma via pública, pavimentada a calçada de cubos de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

CAPELA DE SÃO MARCOS
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028964
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, com telha de aba e canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com cunhais em cantaria de
granito aparente, os da fachada principal firmados por pináculos piramidais, e rematadas em beirada simples.
Fachada principal, virada a N., em empena truncada por pequeno plinto e cruz latina simples, rasgado por portal
em arco de volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do arco, encimada por janela retilínea com
moldura simples; o portal encontra-se protegido por porta de madeira. No lado esquerdo, uma estrutura
metálica sustenta uma sineta.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado numa calçada, pavimentada a cubos de granito, de forte pendor
de inclinação, tendo, no lado esquerdo a calçada e, no lado direito, umas escadas de acesso ao topo da mesma,
possuindo casas de habitação unifamiliar neste lado. O acesso ao portal é feito por dois degraus em cantaria.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 / 20

CAPELA DO SENHOR DA BOA VIAGEM
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028967
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo com os cunhais
perpianhos, rematadas por beirada simples. Fachada principal, virada a N., com remate em empena e cruz latina
no vértice, tendo pináculos piramidais sobre os cunhais. É rasgada por portal de verga reta, protegido por uma
folha de ferro pintado de verde, vazado na zona superior. Sobre o portal, surge uma cartela com uma data
inscrita 25/8/86. Fachada lateral esquerda cega e parcialmente embutida no terreno envolvente. Fachada
posterior em empena.
Enquadramento: Peri-urbano, implantado em terreno de forte declive, junto a campos de cultivo e florestais,
tendo uma casa no lado direito, estando junto à via pública, pavimentada a alcatrão, com a qual confina
diretamente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19
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CASA DO PAÇO / CASA DA HONRA DE GOUVIÃES
IPA: Casa de honra
NºIPA: 00013395

CASA MANUELINA NO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA
IPA: Casa
NºIPA: 00029096
Época de Construção: Séc. 16

CEMITÉRIO DE UCANHA
IPA: Cemitério
NºIPA: 00029095
Propriedade Pública: municipal

CRUZEIRO DO SENHOR DA AGONIA
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00013396
Designação: Estrutura de planta quadrangular simples, com cobertura homogénea a quatro águas, em cantaria,
com cruz latina no vértice, sobre pequeno plinto, com fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho
isódomo, com as juntas preenchidas a cimento, percorridas por embasamento saliente. Fachada principal,
virada a S., com acesso por porta em arco abatido, protegida por porta de uma folha metálica, com grades na
zona superior, pintada de verde, ladeada por pequeno nicho apontado. No INTERIOR, cruzeiro em madeira, de
cruz latina, com escultura de Cristo, de vulto e policroma.
Enquadramento: Rural, isolado, situado junto a um pinhal, confinando com a via pública, estando mais elevado
que ela, possuindo duas passagens laterais, ladeadas por canteiros em alvenaria de granito aparente, contendo
plantas. Junto ao caminho medieval.
Propriedade Privada: Igreja Católica

CRUZEIRO NO CEMITÉRIO DE SALZEDAS
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00027616
Designação: Cruzeiro em granito, assente em dado, com a face principal, virada a S., emoldurada, sobre o qual
surge uma cruz latina de hastes oitavados.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado junto a uma zona de vegetação, indicando a existência do cemitério.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028966
Designação: Planta longitudinal simples de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
com telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, com as juntas pintadas de branco,
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rematadas em friso e beirada simples. Fachada principal, virada a O., com embasamento saliente e remate em
empena, elevada relativamente ao remate, com cruz latina oitavada, assente em dado emoldurado
superiormente, estando flanqueada por cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais. Encontra-se
rasgada por portal de verga reta e moldura saliente, protegido por uma folha de ferro pintado de verde, tendo a
zona superior vazada. Fachada lateral esquerda, virada a N., cega.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, situado junto a muro divisório de propriedade agrícola, implantado na via
pública, pavimentada a alcatrão, da qual se eleva através de um degrau de cantaria.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18 (conjetural)

ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028966
Designação: Planta longitudinal simples de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
com telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, com as juntas pintadas de branco,
rematadas em friso e beirada simples. Fachada principal, virada a O., com embasamento saliente e remate em
empena, elevada relativamente ao remate, com cruz latina oitavada, assente em dado emoldurado
superiormente, estando flanqueada por cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais. Encontra-se
rasgada por portal de verga reta e moldura saliente, protegido por uma folha de ferro pintado de verde, tendo a
zona superior vazada. Fachada lateral esquerda, virada a N., cega.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, situado junto a muro divisório de propriedade agrícola, implantado na via
pública, pavimentada a alcatrão, da qual se eleva através de um degrau de cantaria.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18 (conjetural)

ESCOLA PRIMÁRIA E CANTINA DE SALZEDAS
IPA: Tipo plano dos Centenários
NºIPA: 00034423
Designação: Planta retangular de massa simples, com cobertura homogénea em telhado de duas águas, nas
salas de aula. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento de cantaria, possuindo,
na principal e posterior, frestas de arejamento, e rematadas em cornija de betão e beirada simples. Fachada
principal, com duas salas de aulas contíguas, cada uma rasgada por três amplos vãos retangulares, de igual
dimensão, unidos por peitoril de cantaria, com caixilharia de madeira formando quadrícula e bandeira superior,
interligados por nembo em alvenaria, com as juntas pintadas de branco. Ao centro surge, superiormente, o
mastro da bandeira, em ferro, apoiado em mísula de cantaria. Nos topos, abre-se portal de arco de volta perfeita
com moldura larga em cantaria e pedra de fecho mais saliente, precedidos por três degraus; possuem portas de
madeira. INTERIOR com paredes rebocadas e pintados, tetos planos, os vestíbulos com acesso às salas de aula
que têm, nos ângulos internos, as salamandras de aquecimento e, nas paredes testeiras, os quadros de lousa
Enquadramento: Urbano, isolado.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20
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ESCOLA PRIMÁRIA E CANTINA ESCOLAR DE UCANHA
IPA: Tipo novo plano dos Centenários
NºIPA: 00029538
Designação: Conjunto composto por escola e cantina. ESCOLA de planta retangular, composta por duas salas de
aulas no corpo principal, e uma sala de aula no corpo lateral a SO., e vestíbulo a NE., com fachadas recuadas
relativamente ao corpo princpal, que se prolongam para a fachada posterior, onde se ligam às casas de banho,
com corpos retangulares. Massa horizontal, de volumes escalonados com coberturas em telhados de duas
águas nas salas e vestíbulos e de uma nas casas de banho, no prolongamento das primeiras. Fachadas
rebocadas e pintadas de branco, exceto a lateral e parte da posterior do vestíbulo, em alvenaria de granito
aparente com as juntas pintadas de branco, percorridas por embasamento em alvenaria de granito, e remates
em beirada simples. Fachada principal virada a SE., com as duas salas de aulas contíguas, cada uma rasgada por
três amplos vãos retangulares, de igual dimensão, unidos por peitoril de cantaria, com caixilharia de madeira
formando quadrícula, interligados por nembo rebocado. Ao centro surge superiormente o mastro da bandeira,
em ferro, apoiado em mísula de cantaria. Corpo a SO., recuado, com uma sala de aula, rasgada por três amplos
vãos retangulares, de igual dimensão, unidos por peitoril de cantaria, com caixilharia de madeira formando
quadrícula e do lado mais próximo do corpo principal, abre-se vão de verga reta com portão de ferro, com pano
de muro capeado e grelhado de cimento, pintado de branco. O vestíbulo, recuado, é fechado por muro de pano
capeado e grelhado de cimento, pintado de branco; lateralmente tem portão de ferro de verga reta de acesso à
sala de aula e outra aos sanitários posteriores. Fachadas laterais cegas terminadas em empena, a lateral virada a
NE. possui placa de mármore com inscrição "MOP / DGEMN / ESCOLA PRIMÁRIA / 1938". A posterior possui os
panos rebocados e pintados de branco, sendo rasgado por vão rectílineos. INTERIOR com paredes rebocadas e
pintadas de branco. Salas de aula tendo no ângulo posterior o sistema de aquecimento e, na parede testeira, o
quadro de lousa central. CANTINA de planta retangular irregular, composta por dois corpos, com volumes
articulados, de desenvolvimento horizontal, e coberturas diferenciadas em telhados de duas águas. Fachadas de
um piso, rebocadas e pintadas de branco, com exceção da fachada principal do corpo mais avançado e da
chaminé, em granito aparente e as juntas pintadas de branco, percorridas por embasamento de cantaria, e
terminadas em cornija de betão sobreposta por beirada simples. Fachada principal, voltada a SE., cujo corpo do
lado esquerdo, mais baixo, revestido a placas de cantaria, é rasgado frontalmente por arco de volta perfeita, de
aduelas dispostas em cunha; interiormente o alpendre tem pavimento em lajes de granito. O pano da direita,
correspondente ao refeitório, é rasgado por três janelas de peitoril, retangulares, de igual dimensão com
caixilharia de madeira, formando quadrícula, com friso inferior em cantaria. Fachada lateral esquerda rasgada
por duas janelas, sem moldura, de verga reta, correspondente à cozinha e à despensa. Fachada lateral direita,
cega, marcado a meio por chaminé saliente e bastante sobrelevada. Fachada posterior de dois panos, o da
esquerda, correspondendo ao refeitório, abrem-se três frestas, bastante altas, sem moldura, retangulares,
dispostas horizontalmente, de igual dimensão, no da direita, abre-se uma porta de verga reta, precedida por
dois degraus.
Enquadramento: Rural, isolado, no limite exterior da vila, numa cota bastante inferior relativamente à estrada.
Implantam-se em posição de alinhamento uma em relação à outra, separadas, em amplo recreio descoberto, em
terra batida, pontuado de oliveiras e pinheiros, vedado por muro de alvenaria de granito, com portão de ferro
fronteiro às fachadas principais.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20
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FONTE EM UCANHA
IPA: Chafariz / Fonte
NºIPA: 00029094
Propriedade Pública: municipal

FONTE NOVA EM UCANHA
IPA: Chafariz / Fonte
NºIPA: 00029093
Propriedade Pública: municipal

HOSPITAL DE UCANHA / JUNTA DE FREGUESIA DE UCANHA
IPA: Hospital
NºIPA: 00029097
Propriedade Pública: municipal

IGREJA PAROQUIAL DE GOUVIÃES / IGREJA DE SANTA MARIA MADALENA
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00013394
Designação: Planta longitudinal composta por nave, capela-mor ligeiramente mais estreita e sacristia adossada à
fachada lateral esquerda, com cobertura homogénea em telhado de duas águas, em telha de canudo. Fachadas
em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, flanqueada por cunhais apilastrados no corpo da nave,
e rematadas em cornija e beirada simples Fachada principal, virada a N., em empena contracurva, alteada
relativamente à cornija, interrompida por sineira em arco de volta perfeita, rematada por cornija, pináculos
piramidais e cruz latina. É rasgada por portal em arco de volta perfeita com moldura de cantaria, protegida por
porta de duas folhas. Fachada lateral direita, virada O., rasgada por porta travessa de verga reta e moldura
simples, possuindo duas janelas, uma na nave e outra na capela-mor, ambas em capialço. Fachada posterior em
empena com cruz latina no vértice, sobre plinto emoldurado, com cunhais piramidais sobre os cunhais simples,
sendo rasgada por pequena fresta.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado num largo pavimentado a calçada de cubos de granito. Junto à
fachada lateral esquerda, ergue-se árvore de grande porte. Frontal à igreja, casa de habitação unifamiliar.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)

IGREJA PAROQUIAL DE SALZEDAS / CAPELA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00013402
Propriedade Privada: Igreja Católica

IGREJA PAROQUIAL DE UCANHA / IGREJA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00003804
Designação: Planta composta por nave única e capela-mor retangulares, com sacristia adossada a N., de planta
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sensivelmente quadrada e torre sineira, quadrada, adossada a S., no mesmo plano da fachada principal.
Volumes articulados com cobertura diferenciada de duas águas no corpo da igreja e de uma na sacristia.
Fachada principal voltada a O. com os panos delimitados por pilastras, a do lado esquerdo encimada por
pináculo. Porta de lintel reto com três degraus. Remate em empena com cornija simples, interrompida no
vértice por ornato encimado por cruz de cantaria, com extremidades rematadas em flores quadrifoliadas.
Sineira à direita, com três níveis separados por frisos, apresentando vão circular vazio, correspondente ao
antigo relógio no nível médio e ventana desprovida de sino no superior. À esquerda, em plano recuado, corpo
da sacristia com porta e sete degraus. Fachada lateral esquerda, a N., com dois panos encimados por pináculos,
tendo, no da sacristia, porta e janela e, no correspondente à nave, vestígio de vão. Fachada lateral direita, a S.,
com o pano da sineira mais elevado, à esquerda, é rasgada por porta em arco de volta inteira, moldurada,
sobrepujada por pseudo-arquitrave com cornija reta. Janela de lintel reto, existindo um com o mesmo perifil no
pano da capela-mor. No INTERIOR, nave antecedida de três degraus semicirculares, lageada, exceto nas áreas
dos antigos taburnos ( hoje com soalho e guias de granito serrado ). Teto com falsa abóbada em arco abatido,
com caixotões pintados, figurativos; tirantes aparentes, pintados. No lado do Evangelho, pia batismal à entrada.
Na parede do lado da Epístola, rasga-se janelão alto, à esquerda, surgindo púlpito com base e degraus em
cantaria e guarda com balaústres de madeira torneada. Porta lateral da igreja em arco de volta perfeita. Parede
do arco triunfal ( este de volta perfeita ) é totalmente revestida com talha dourada, enquadrando os altares
laterais. Parede da entrada principal possui guarda-vento e degraus de acesso ao coro-alto de madeira, tendo
guarda com balaústres de madeira. Na capela-mor, pavimento lajeado, desnivelado por meio de um degrau a
cerca de um terço da profundidade, integrando um túmulo com inscrições, iluminada por janelão na parede S. e
cobertura em abóbada em arco abatido, com caixotões pintados, figurativos. Retábulo-mor em talha dourada
com dois nichos laterais e trono central. Porta de comunicação com a sacristia na parede N.. Nesta destacam-se
o lavabo na parede O. junto à porta de ligação ao exterior ( cemitério ) e o arcaz em madeira. Acesso interior à
torre sineira através de porta na parede O.; escada helicoidal levando ao compartimento dos sinos, existentes
em duas das quatro ventanas.
Enquadramento: Aglomerado rural (v. PT011820080017). Destaca-se na envolvente e implanta-se numa
plataforma sensivelmente plana, sobranceira ao Rio Varosa e na margem direita do mesmo, que inclui, ainda, o
cemitério, contíguo à fachada N. do templo, e o adro murado, que o envolve a O. e S.. Junto à fachada principal
do imóvel, um enfiamento privilegiado abrange a Ponte / Torre da Ucanha (v. PT011820080001), parte do núcleo
urbano e as arborizadas colinas do planalto da Nave, em que se insere a região.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 17 / 18

LAGAR DE UCANHA
IPA: Lagar
NºIPA: 00014278

PELOURINHO DE UCANHA
IPA: Sem remate
NºIPA: 00002580
Designação: Estrutura em cantaria de granito, composta por soco octogonal de quatro degraus octogonais
lisos. Coluna com fuste oitavado de faces igualmente lisas, apresentando base quadrada chanfrada nos ângulos.
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Aproximadamente a meio do fuste observa-se um anel rebordante, formado por duas molduras, uma plana e
outra curvilínea. Sobre esse elemento, vê-se uma epígrafe quase ilegível. O fuste mostra um remate idêntico à
base. O capitel, de inspiração jónica, é composto por volutas angulares, salientado-se numa das faces o escudo
com as armas reais. Sobre o capitel, apoia-se a mesa, formada por moldura, com os quatro lados de recorte
côncavo.
Enquadramento: Urbano, ergue-se, isolado, a meia encosta, organizando pequeno largo resultante do
alargamento da rua principal, e única, da antiga Vila do Couto de Salzedas (v. PT011820080017). Destaca-se a
Casa da Câmara e Cadeia, ocupando um dos gavetos, bem como uma casa com varanda em madeira. Este
espaço é contíguo ao largo onde se situa a Capela da Senhora da Ajuda.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

PONTE DE GOUVIÃES
IPA: Ponte / Viaduto
NºIPA: 00013400

PONTE E TORRE DE UCANHA
IPA: Tipo arco
NºIPA: 00003805
Designação: Ponte de planta longitudinal, simples e regular. Inclui cinco arcos quebrados, sendo o arco central
de bastante maior altura e largura. O tabuleiro inclinado forma um ângulo obtuso, possuindo parapeito. É
dotada de dois talhamares a montante. A torre mostra planta quadrada, cobertura homógenea com telhado de
quatro águas e conta três pisos. No alçado E. observa-se o arco a pleno centro, formando túnel abobadado. Ao
lado conserva-se uma epígrafe em letra gótica, com o báculo abacial, enquadrada por cercadura em arco
conopial. O arco é sobrepujado por nicho de volta inteira com imagem de Nossa Senhora e seteira lateral. No
piso superior abre-se uma janela mainelada com arco conopial e moldura decorada. No último piso existe um
balcão com matacães e vigias laterais superiores, junto à cobertura, solução repetida nos restantes alçados. No
lado O. o arco pleno é encimado por seteira e uma outra janela mainelada em arco quebrado, esta revelando um
labor mais sóbrio. Enquanto isso, no alçado S., ao nível do segundo piso, rasga-se a porta em arco quebrado,
com patamar apoiado em três cachorros. O alçado N. é cego nos dois primeiros registos. O espaço interno
restringe-se a um compartimento amplo em cada um dos pisos, com acesso através de uma escada de tiro em
madeira. As janelas maineladas possuem conversadeiras. O piso superior mostra o forro em madeira mostrando
a estrutura do telhado de quatro águas, assim como as grelhas de madeira que protegem as denominadas vigias
laterais.
Enquadramento: Periurbano. Lançada sobre o rio Varosa ou Barosa, constitui o elemento de união entre dois
núcleos urbanos pertencentes a diferentes freguesias, Ucanha e Gouviães. Sobre a ponte, a torre ergue-se
isolada na margem direita, marcando a entrada no Couto do Mosteiro de Salzedas (v. PT011820050011), de que a
Vila de Ucanha era cabeça (v. PT011820080017). Zona de assinalável interesse paisagístico: a linha de água,
correndo em vale aberto, surge bordejada por amieiros, salgueiros e azenhas. Este rio Varosa conta ainda com
as pontes medievais de Mondim da Beira (v. PT011820040008) e de São João de Tarouca.
Propriedade Pública: estatal
Época de Construção: Séc. 12 (conjetural) / 15
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POVOAÇÃO DE UCANHA / VILA DE UCANHA DO COUTO DE SALZEDAS
IPA: Monástico-conventual (Ordem de Cister)
NºIPA: 00004304
Designação: Formação urbana linear estruturada por uma única via, cujo elemento matricial é constituído pela
ponte fortificada. Denominada Rua Principal, Rua Direita ou simplesmente Rua, por se tratar da única, apresenta
uma orientação E. / O., perpendicular ao rio e às curvas de nível, desenvolvendo-se numa extensão aproximada
de 500 m. A sua largura oscila entre os 4 e os 10 m, consoante as numerosas inflexões produzidas pela difícil
adaptação à base topográfica, impondo um acentuado declive que atinge cerca de 75 m de desnível. Seccionada
transversalmente por duas estradas municipais, é composta por três troços, cuja sequência poderá ter um
sentido cronológico. A designação de cada um deles revela a sua situação topográfica e o elemento construtivo
de referência. O primeiro troço é nomeado Fundo da Rua ou Rua da Torre, tendo como ponto de partida a
ponte e respetiva torre, junto da qual se esboça um largo, onde se ergueu o hospital ou albergaria. A via
principal bifurca na direção da Igreja Matriz (v. PT011820080015), que se encontra resguardada pelo adro
murado e pelo cemitério, destacando-se com a torre sineira na silhueta urbana. O segundo troço, a que se
poderia chamar Meio da Rua, equivale à Rua do Pelourinho ou Rua da Senhora da Ajuda. Trata-se de uma zona
onde o espaço construído é mais denso, surgindo duas incipientes paralelas e respetivas travessas, polarizadas
em função do duplo alargamento da rua produzindo o Largo do Pelourinho e o Largo da Senhora da Ajuda. O
primeiro, resultado do alargarmento da via no lado N., mostra o pelourinho (v. PT011820080004) quase ao
centro, junto à Casa da Câmara e Cadeia, que define o gaveto. Na sua imediata contiguidade abre-se o Largo da
Ajuda, formado pelo alargamento da via para o lado oposto. O seu espaço é ocupado pelo volume isolado da
capela, cuja fachada abre para a rua em plano diagonal. O terceiro troço, o Cima da Rua ou Rua de Santo
António, revela uma massa construída mais rarefeita, sendo o fim da Rua / Vila marcado pela Capela de Santo
António, de diminutas dimensões. No conjunto da povoação observa-se que a rua é interrompida por travessas,
aberturas redutíveis a pequenos becos e quelhas de acesso aos campos de cultivo. Os muros divisórios das
propriedades, assim como os canais de granito dos sistemas de rega, prologam visualmente essas linhas e
compartimentam o espaço envolvente. Os muros em alvenaria de granito garantem ainda a contenção do
alinhamento viário, que o espaço construído não confirma, denunciando antes a impossibilidade de uma clara
definição de quarteirões. A casa unifamiliar, tendo como tipo de base a casa rural beirã, caracteriza de modo
genérico o espaço edificado. Apresentando quase sempre dois pisos, confirma-se a reserva do piso térreo para
as lojas, refletindo um uso agrícola dissimulado na função residencial, enquanto o segundo piso, onde se localiza
a cozinha, se destina à habitação. Identificam-se casas com escada externa e, mais correntemente, casas com
escada interna. Destacam-se em especial as varandas em madeira refletindo algumas especificidades
construtivas, formais e cromáticas (uso do vermelho, azul e verde) que contribuem para matizar a sobriedade
dos alçados. A composição é mais ou menos regular, recorrendo por regra à abertura de portas no piso térreo e
janelas ou varandas no andar superior. Os vãos, de lintel reto, não têm moldura, que aparece apenas nas casas
mais abastadas, como na única casa brasonada (Rua da Torre). Salienta-se um número significativo de vãos
biselados e mais pontualmente molduras em meia-cana e em arco conopial. No remate da frontaria regista-se o
recurso frequente aos frechais ritmados por contrafeitos, simulando uma cornija. Constituem detalhes
construtivos que enriquecem a imagem do espaço construído, tal como a presença pontual de trapeiras e
chaminés tronco-piramidais.
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Enquadramento: Localiza-se na Beira Alta, no concelho de Tarouca e pertence à unidade de paisagem de
Pomares de Lamego e Moimenta da Beira. A povoação desenvolve-se entre os 450 e 550 m. de altitude,
implantada ao longo da encosta que desce em direção ao Rio Varosa (ou Barosa). A zona do vale, enquadrada
pelas colinas arborizadas da Serra de Santa Helena, apresenta significativo interesse paisagístico. O curso de
água é bordeado por salgueiros, amieiros e algumas azenhas. Entre a ponte de Ucanha (v. PT011820080001) e a
ponte nova observa-se uma ínsua, usada como praia fluvial. O vale, bastante aberto, proporciona o
aproveitamento de lameiros e campos de milho, bem como vinhas e olivais, estes últimos ocupando um
patamar superior. O conjunto construído atinge a margem oposta, pertencente já à freguesia de Gouviães. Nos
limites do aglomerado, e em especial ao longo das estradas transversais à via principal, regista-se o impacto de
construções dispersas dissonantes. Situada a cerca de 5 km de Tarouca, Ucanha marca a entrada do antigo
couto do Mosteiro de Salzedas (v. PT011820050011). Ainda no limite da freguesia conserva-se as ruínas da
Abadia Velha de Salzedas (v. PT011820080010).
Época de Construção: Séc. 13 / 15

SOLAR DOS BORGES E MACHADOS
IPA: Casa nobre
NºIPA: 00029098
Época de Construção: Séc. 17 / 18

UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRANJA NOVA E VILA CHÃ DA BEIRA
ALMINHAS EM FORMILO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027595
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, assentes em plinto, onde assenta estrutura ovalada,
rasgada por um pequeno nicho virado a O., em arco abatido, atualmente vazio, a qual remata em cornija, de
onde evolui uma cobertura cónica com cruz latina no vértice.
Enquadramento: Urbano, assente sobre muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito aparente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

ALMINHAS EM FORMILO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00027596
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, em aparelho pseudo-isódomo, formadas por duas
peças, a inferior constituindo uma amplo plinto, rematado por cornija, e a zona superior composta pelas
alminhas, rematadas em empena com cornija, onde se rasga um nicho, virado a E. em arco de volta perfeita,
protegido por grade de ferro e uma de madeira pintada de azul, com vidro simples. No interior, na parede
testeira, possui uma cruz latina pintada.
Enquadramento: Urbano, adossado a um ângulo de uma habitação unifamiliar, com a base em alvenaria de
granito aparente e a zona superior rebocada e pintada de amarelo. Encontra-se junto à via pública, pavimentada
a alcatrão.
Propriedade Privada: Igreja Católica
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Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

ALMINHAS EM VILA CHÃ
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028979
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, com as juntas preenchidas a
cimento, constituídas por uma ampla base em cantaria de granito, rematada em tabuleiro, sobre a qual surge
um a estrutura das alminhas propriamente dita, formando um bloco de cantaria, rematado em empena, com
cornija, marcada por uma cruz latina de hastes chanfradas no vértice; possui cunhais salientes, rematados por
cornija, onde assentam pináculos de óvulo, sobre plinto côncavo. O nicho, virado a O., é em arco de volta
perfeita, com moldura saliente e encontra-se protegido por porta metálica, vazada na zona superior, ornada por
volutas; sobre o nicho, uma cartela com uma data incisa e avivada a negro: "1925". No interior, em cantaria de
granito aparente, a imagem do orago.
Enquadramento: Urbano, implantado numa plataforma artificial, envolvida por grades metálicas, com pilares de
cantaria nos ângulos. O espaço que lhe é reservado, encontra-se ajardinado.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

ALMINHAS NO LUGAR DA FONTE
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028978
Designação: Alminhas em cantaria de granito, formando um bloco monolítico, onde foi talhado um nicho, virado
a S., em arco de volta perfeita, atualmente vazio, existindo vestígios de ter possuído um remate.
Enquadramento: Urbano, adossado a casa de habitação unifamiliar e sobre um muro divisório de propriedade,
em alvenaria de granito, rebocada e pintada, estando ladeado por rede, que aumenta a dimensão do muro.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

CALVÁRIO DE VIA CHÃ DA BEIRA
IPA: Calvário
NºIPA: 00027595
Designação: Conjunto composto por um cruzeiro em granito, assente em dado, sobre o qual surge uma cruz
latina de hastes simples, com a face principal virada a O., com 241 cm. O Calvário encontra-se virado a O. e é
composto por três cruzes latinas, a central mais elevada (280 cm), tendo as demais 241 cm, em cantaria de
granito com hastes simples, assentes sobre socos do mesmo material.
Enquadramento: Rural, isolado, situado no alto de um monte, numa zona de vegetação espontânea e pontuada
por afloramentos graníticos, junto a algumas árvores de médio porte, maioritariamente pinheiros. O Calvário
encontra-se sobre afloramento granítico.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20
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CALVÁRIO EM FORMILO
IPA: Calvário
NºIPA: 00027590
Designação: No caminho ascensional até ao Calvário, surge um cruzeiro assente em três degraus duplamente
almofadados, onde assenta uma cruz latina de hastes simples, tendo um sulco gravado formando um cruz latina
de menores dimensões, na face principal, virada a SO., com 98 cm. No topo do caminho, surge um Calvário,
composto por duas cruzes latinas simples, em cantaria de granito e sobre plintos, que centram um alpendre
quadrangular, assente em duas colunas toscanas e com cobertura piramidal em cantaria de granito, com uma
cruz no vértice. Na parede testeira, uma cruz de madeira, com o Cristo pintado.
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona de vegetação espontânea, rodeado por pinhal, com acesso
por caminho de terra batida irregular, pontuado por pedras de diversos portes.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CALVÁRIO EM GRANJA NOVA
IPA: Calvário
NºIPA: 00027593
Designação: Calvário virado a E., composto por plataforma retangular única, onde assentam os três cruzeiros, o
central ligeiramente maior, e assente em soco, com a zona superior côncava, sobre o qual surge um plinto
trocopiramidal de faces convexas, com cruz latina simples; os cruzeiros laterais possuem plintos e cruzes latinas
semelhantes.
Enquadramento: Rural, isolado, no topo de um monte, com acesso por escadório, surgindo sobre uma ampla
plataforma pavimentada a calçada de granito, bordejada por árvores de grande porte e possuindo algumas
mesas e bancos em cantaria de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014867
Propriedade Privada: Igreja Católica

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO CARMO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014868
Designação: Planta longitudinal composta por nave, capela-mor mais estreita e sacristia adossada ao lado
esquerdo da estrutura, com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas, que se prolongam em aba
sobre a sacristia. Fachadas em alvenaria de granito, rebocada e pintada de branco, flanqueada por cunhais em
cantaria de granito aparente, com as juntas pintadas de branco, com pináculos piramidais na fachada principal,
rematadas em cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a SO., em empena, alteada relativamente ao
remate original, truncada por sineira, assente em cornija, em arco de volta perfeita, sustentado por impostas
salientes, rematado por cornija e cruz latina no vértice. É rasgada por portal de verga reta com moldura simples
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em cantaria, encimado por janela com o mesmo perfil; o portal é protegido por duas folhas de madeira. Fachada
lateral esquerda, virada a NO., marcada pelo corpo da sacristia, a meia empena, tendo, na face SO., porta de
verga reta e moldura simples de cantaria. O corpo da nave é rasgado por porta travessa em arco abatido e por
janela com o mesmo perfil.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona de ligeiro declive, pavimentado de um dos lados a
calçada de cubos de granito e no oposto a alcatrão. Tem, no lado direito, casas de habitação unifamiliar e, no
oposto, muro que veda propriedade. No lado direito da fachada principal, cruzeiro assente sobre plinto
emoldurado nos extremos, rebocado e pintado de branco, onde surge uma cruz latina simples.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027589
Designação: Planta longitudinal simples, com cobertura homogénea em telhado de duas águas. Fachada
principal, virada a S., em empena, mais alta que o nível da cobertura, com cruz latina no vértice, rasgada por
portal em arco de volta perfeita, flanqueado por colunas toscanas que sustentam friso e um frontão triangular,
sobre o qual surge uma pedra de armas, com escudo esquartelado, envolvido por elmo e paquife; o portal
encontra-se protegido por porta de duas folhas de madeira almofadada e ladeado por dois postigos
quadrangulares, protegidos por grades pintadas de azul. No lado direito, campanário de dois registos, o inferior
cego e superior com sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes, rematada por cornija e
cruz latina.
Enquadramento: Urbano, implantado em zona de forte declive, com um pequeno adro frontal, protegido por
grades metálicas pintadas de azul, com portão lateral, no topo de uma escadas de cantaria.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO MONTE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014882
Designação: Planta retangular simples, com cobertura homogénea em telhado de duas águas invertidas, em
telha de canudo, no ângulo das quais, descentrado, surge uma ampla cruz latina em cantaria. Fachadas em
alvenaria de tijolo e betão, rebocadas e pintadas de branco, rematadas em friso também rebocado e pintado de
branco. Fachada principal antecedida por alpendre, sustentado por parede no lado S. e por três pilares no lado
N., protegido por grades metálicas pintadas de branco.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, em zona elevada, com vista sobre a povoação, rodeado por via pública,
pavimentada a calçada em cubos de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20
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CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013419
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, em telha de canudo. Fachada principal, virada a O., em cantaria de granito aparente, em aparelho
isódomo, rematada em empena com duplo friso e cornija, truncada por sineira sobre cornija, em arco de volta
perfeita, assente em impostas salientes e rematada por cornija e cruz latina, de hastes trilobadas, sobre plinto
emoldurado. Sobre os cunhais, perpianhos, plinto do tipo balaústre, encimado por pirâmides. É rasgada por
portal de verga reta com moldura simples saliente, protegido por duas folhas de madeira, encimado por óculo
quadrilobado.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona de ligeiro declive, envolvido por vias públicas
pavimentadas a calçada de cubos de granito e casas de habitação unifamiliar.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00030551
Designação: Planta longitudinal, de massa simples e volume único com cobertura homogénea em telhados de
duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com exceção da fachada principal em granito com as
juntas pintadas a preto e terminadas em cornija sobreposta por beirada simples. Fachada principal virada a SO.,
com pilastras toscanas nos cunhais, coroadas por pináculos de pera sobre plintos paralelepipédicos, e terminada
em empena, de friso e cornija,com cruz latina ao centro, tribolada, sobre plinto, possui sineira, em arco de volta
perfeita sobre pilares almofadados, albergando sino, e terminando em empena. É rasgada por portal de verga
abatida, em madeira, composta por duas folhas com quatro almofadas, apresenta simulacro de arco de volta
inteira na esterotomia da pedra. Fachada lateral esquerda cega e a oposta rasgada por janelade verga abatida,
de capialço, na zona do retábulo. Fachada posterior cega e terminada em empena. INTERIOR com pavimento
em lajes de granito, paredes rebocadas e pintadas de branco e teto de perfil curvo, de madeira, pintado de azul
celeste. Na parede testeira possui três altares albergando imaginária e, sob essas, mesa de altar
paralelepipédica.
Enquadramento: Urbano, isolado. Insere-se em plataforma, sobrelevada relativamente à estrada, adaptado ao
declive do terreno.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

CAPELA DE SÃO MAMEDE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013421
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, em telha de canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, com as juntas preenchidas a cimento,
flanqueadas por cunhais de aparelho isódomo irregular, rematadas por beirada simples. Fachada principal,
virada a O., rematada em empena com cruz latina, de hastes chanfradas, no vértice. É rasgada por portal em
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arco abatido, com moldura simples saliente, protegido por duas folhas de metal pintado de verde, ladeada por
um postigo no lado direito. Sobre o portal, surge uma cartela pitada de negro com a inscrição: "CAPELA DE SÃO
MAMEDE". Fachada lateral esquerda, virada a S., cega.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado numa zona plana, rodeada por vegetação espontânea, próximo de
zona florestal.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 10 / 17

CAPELA DE SÃO PEDRO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013420
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, em telha de aba e canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, flanqueadas por cunhais em
cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, com as juntas pintadas de branco, firmados por pináculos
piramidais, e rematadas por friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a E., rematando em
empena com cruz latina sobre plinto emoldurado no vértice. É rasgada por portal em arco abatido e moldura
simples, possuindo, sobre a verga, pequena moldura em toro e pedra de fecho que termina em três pingentes,
protegida por porta de duas folhas de metal almofadado e pintado de verde, ladeado por dois postigos em arco
abatido, protegidos por barras metálicas pintadas de verde e com molduras simples de cantaria.
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona rodeada por árvores de grande porte. Adossado à fachada
principal, no lado esquerdo, banco de cantaria.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 10 / 18 (conjetural)

CAPELA PARTICULAR EM FORMILO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027597
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito, em aparelho isódomo, rematadas por cornija e beirada
simples. Fachada principal, virada a S., com remate em empena, alteada relativamente à cornija, possuindo cruz
latina de hastes simples, sobre plinto paralelepipédico emoldurado superiormente, no vértice; encontra-se
flanqueada por cunhais apilastrados e salientes, formados por cunhais piramidais com bola. É rasgada por portal
de verga reta, flanqueado por pilastras toscanas que sustentam entablamento e frontão triangula; o portal
encontra-se protegido por duas folhas de madeira pintada de azul e almofadadas. No lado esquerdo, pequena
sineta montada em estrutura de ferro.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado num terreno em ligeiro declive, rodeado por casas de habitação
Possui um adro protegido por pilares de cantaria e grades, sustentado, no lado esquerdo, por muro que vence o
declive do terreno. Encontra-se rodeado por casas de habitação unifamiliares.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 17 / 18 - Construção da capela.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R10 – História e Património
49

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

CASA MUSEU JOAQUIM RIBEIRO DE ALMEIDA
IPA: Casa
NºIPA: 00015766

CHAFARIZ EM GRANJA NOVA
IPA: Tipo centralizado
NºIPA: 00030554
Designação: Tanque de planta recortada, composto por lajes, de ângulos salientes e marcados por sulcos
verticais, e bordo plano, possuindo na face principal placa de mármore com a inscrição, DGSU JFGN 1950. Ao
centro, sobre plinto paralelepipédico, de faces lisas, ergue-se pilar quadrangular, de linhas retas, com as faces
marcadas por sulcos verticais; faces frontal e posterior iguais, com silhar retangular avançado, estas duas faces
têm ainda, a meio, bica torneira sobre círculo sobreposto. As faces laterais são o inverso das anteriores, com
silhar retangular recuado enquadrado por duas molduras rectílineas; a rematar surge candeeiro de ferro forjado
e vidro. Sob as bicas, existem duas réguas metálicas dispostas paralelamente entre o pilar e o bordo do tanque,
para suporte do vasilhame.
Enquadramento: Urbano, isolado. Na proximidade, ergue-se a Igreja Matriz (v. PT011820030051)
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO DO SENHOR DA SALVAÇÃO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027606
Designação: Cruzeiro virado a NE., protegido por um alpendre aberto, com estrutura de planta retangular
simples, com cobertura homogénea em telhado de quatro águas, com telha de aba e canudo. A estrutura é
composta por parede testeira em alvenaria de granito aparente, e por dois pilares de cantaria, parcialmente em
betão, o qual constitui a estrutura da cobertura. No INTERIOR, surge uma cruz latina com 173 cm, em cantaria de
granito, assente em alto plinto paralelepipédico, com a face frontal pintada com uma cruz verde e o Crucificado.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona de forte declive, rodeado por árvores de grande porte,
maioritariamente pinheiros, e vegetação espontânea, estando junto à Estrada Municipal, de que se separa por
um pequeno muro e por vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO EM FORMILO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00027594
Designação: Cruzeiro protegido por um alpendre fechado, com estrutura de planta quadrangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de quatro águas, em cantaria de granito, em aparelho isódomo, rematado
por plinto emoldurado e cruz latina com as hastes em botão, possuindo parede testeira e assente, na frontal,
virada a O., em duas colunas cilíndricas, sobre plintos paralelepipédicos, de arestas biseladas, que sustentam
tabuleiro e amplo friso e cornija, os quais servem de remate à estrutura; a face frontal possui portal de ferro, de
duas folhas, pintadas de castanho. No INTERIOR, rebocado e pintado de branco e com pavimento em lajeado de
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R10 – História e Património
50

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

granito, surge, uma cruz latina com 173 cm, em cimento, pintada de castanho, a imitar o Santo Lenho, onde
surge a imagem de vulto e policroma de Cristo, assente em alto plinto troncopiramidal, em alvenaria de granito
aparente.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona plana, rodeado de amplo campo, bordejado por árvores de
grande porte, maioritariamente pinheiros. O campo encontra-se parcialmente fechado por muro alto, em
alvenaria de granito, sobre o extremo do qual se vê uma cruz latina.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 20

CRUZEIRO EM GRANJA NOVA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00027592
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plataforma quadrangular de dois degraus escalonados,
onde assenta plinto troncopiramidal com as faces ligeiramente convexas, encimado por cruz latina de hastes
emolduradas. Tem a face principal virada a S. e a altura de 270 cm.
Enquadramento: Urbano, adossado a muro divisório de propriedade, em alvenaria rebocada e pintada de
branco, encimado por rede. Surge junto à via pública, sobre o passeio público, pavimentado a calçada de
granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO EM SANTA CATARINA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00027591
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plataforma quadrangular de um degrau, onde assenta
plinto troncopiramidal com as faces convexas, encimado por cruz latina de hastes simples. Tem a face principal
virada a N. e a altura de 270 cm. Na face posterior deste, a alguma distância, surgem, embutidas num
afloramento granítico, talhado com degraus, umas alminhas formadas por nicho retilíneo, protegido por porta
de uma folha em ferro pintado de branco, com a zona superior vazada, elaborando losangos e círculos,
possuindo, no interior, uma cruz com um Crucificado de vulto.
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona de pinhal, onde abundam vários afloramentos graníticos.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO CARMO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027583
Designação: Capela de planta longitudinal composta por nave e capela mais estreita, com coberturas
diferenciadas a duas águas, a da capela-mor mais baixa, em telha de canudo, possuindo torre sineira adossada
ao lado direito, com cobertura em coruchéu bolboso e rematada em friso, cornija e pináculos piramidais com
bola. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por pináculos
de pera, rematadas em cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a S., em empena com cruz latina no
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vértice, assente sobre plinto e dado emldurados. É rasgada por portal em arco abatido com moldura simples,
rodeado por elementos volutados, que criam um falso espaldar contracurvo, rematado por cornija curva; está
protegido por duas folhas de madeira e ladeado por postigos retangulares, cm molduras recortadas em
cantaria. No lado direito e ligeiramente recuada, a torre sineira, de dois registos divididos por friso e cornija, o
inferior cego e rebocado e pintado de branco, tendo o superior em cantaria aparente, em aparelho isódomo,
rasgada por sineiras em arcos de volta perfeita. Fachada lateral esquerda, virada a O., rasgada por porta
travessa de verga reta e moldura simples em cantaria, e por duas janelas retilíneas e em capialço emoldurado,
uma na nave e outra na capela-mor.
Enquadramento: Rural, isolado, situado no topo de um monte, rodeado por um espaço pavimentado a calçada
de cubos de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 / 19

ERMIDA DE SANTA CATARINA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027588
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas
em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, rematadas em beirada simples. Fachada
principal virada a O., em empena truncada por plinto e cruz latina, tendo os cunhais em cantaria de granito
aparente, com as juntas pintadas de preto, que sustentam uma cornija e friso. É rasgada por portal em arco de
volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do arco, ladeada por postigo retilíneo com moldura
simples em cantaria; o portal é protegido por porta de madeira de duas folhas.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado num terreno plano, confinando com a via pública pavimentada a
cubos de granito, estando rodeada de arbustos e árvores de médio porte. No lado esquerdo da fachada
principal, cruzeiro, composto por plataforma retangular, onde assenta plinto troncopiramidal, de lados
convexos, e cruz latina simples, datável do séc. 18.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural) / 20

ERMIDA DE SANTA CRUZ
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027586
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de aba e canudo.
Fachadas em alvenaria de granito, rebocado a cimento, com cunhais perpianhos, em cantaria, e rematadas em
beirada simples. Fachada principal, virada a O., em empena com cruz latina sobre plinto no vértice, rasgada por
portal de verga reta, com moldura simples de cantaria, protegido por duas folhas de madeira, ladeado por dois
pequenos postigos retilíneos. Fachada lateral direita virada a S., cega.
Enquadramento: Rural, isolado, envolvido por terrenos de vegetação espontânea, que estão a invadir a própria
capela.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)
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ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027587
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
com telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto a principal, em cantaria de granito
aparente, em aparelho isódomo, com as juntas pintadas de preto, percorridas por embasamento saliente e
rematadas por friso e cornija, possuindo, nos ângulos, pináculos de pera. Fachada principal, virada a S.,
rematada em empena, com cruz latina de hastes trilobadas no vértice, assente em plinto paralelepipédico
emoldurado superiormente. É rasgado por portal em arco abatido com moldura de cantaria, envolvido pelas
aduelas em arco de volta perfeita do primitivo portal; está protegido por duas folhas de madeira almofadada.
No lado direito da empena, surge uma sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes,
rematando em empena. Fachada lateral esquerda, virada a O., cega. Fachada posterior cega, em empena com
cruz latina trilobada no vértice.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado em zona com ligeiro declive, constituindo um adro pavimentado a
cubos de granito. Junto à fachada principal, uma plataforma de cantaria, sobre a qual surgem, a ladear o portal,
dois vasos com flores.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural) / 18

ESCOLA PRIMÁRIA DE GRANJA NOVA
IPA: Tipo novo plano dos Centenários
NºIPA: 00030552
Designação: Planta composta por duas salas de aulas, com vestíbulos laterais, que se prolongam para a fachada
posterior, onde se ligam às casas de banho, com corpos retangulares. Massa horizontal, de volumes
escalonados com coberturas em telhados de duas águas nas salas e vestíbulos e a uma nas casas de banho, no
prolongamento das primeiras, rematadas em beirada simples. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto
as laterais e parte das posteriores dos vestíbulos, em alvenaria de granito aparente com as juntas pintadas de
branco, percorridas por embasamento em cantaria de granito, correspondente à caixa de ar que a SE. tem
respiradores retangulares estreitos, e terminadas em cornija de betão. Fachada principal virada a SE., com salas
de aulas contíguas, cada uma delas rasgada por três amplos vãos retangulares, de igual dimensão, unidos por
peitoril de cantaria, com caixilharia de madeira formando quadrícula, interligados por nembo rebocado. Ao
centro surge superiormente o mastro da bandeira, em ferro, apoiado em mísula de cantaria e lápide em
mármore, inscrita. Os vestíbulos, mais recuados, são fechados por muro, grelhados de cimento, pintados de
branco, possuindo lateralmente vão de verga reta, com moldura saliente, fechados por portão de ferro, de
acesso à sala de aula e uma outra aos sanitários posteriores; possui pavimento em cimento, formando
quadrícula. Fachadas laterais cegas terminadas em empena; a posterior possui o alpendre apoiado em pilar e o
corpo dos sanitários rebocados e pintados de branco, rasgados por portas retilíneas encimadas por vão jacente
com grelhagem de cimento. INTERIOR com paredes rebocadas e pintadas de branco. As salas de aula têm no
ângulo posterior o sistema de aquecimento e, na parede testeira, o quadro de lousa central. Os sanitários têm
pavimento de cimento.
Enquadramento: Urbano, isolado.
Propriedade Pública: municipal
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Época de Construção: Séc. 20

FONTE EM VILA CHÃ DA BEIRA
IPA: Chafariz / Fonte
NºIPA: 00013422

IGREJA DE GRANJA NOVA / IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA
IPA: Igreja
NºIPA: 00014866
Designação: Planta longitudinal composta de nave única e capela-mor, indiferenciados, retangulares, e sacristia,
retangular, adossada à fachada lateral direita. Volumes escalonados com coberturas diferenciadas com telhados
de duas águas, rematadas em beirada simples. Fachadas terminadas em friso e cornija, com pilastras toscanas
nos cunhais sobrepujadas por fogaréus. Fachada principal virada a O., terminada em empena truncada por dupla
sineira, com vãos em arco de volta perfeita, sobre pilares, albergando sino rematada por cornija coroada por
cruz latina sobre acrotério ladeada por pináculos. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, sobre pilastras,
encimado por friso e cornija e sobrepujado por janela retangular moldurada. Fachadas laterais e posterior
rebocadas e pintadas de branco, rasgadas por vãos de verga reta. Fachada posterior com capela-mor, terminada
em empena, coroada por cruz latina sobre acrotério.
Enquadramento: Urbano, isolado.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18

IGREJA PAROQUIAL DE GRANJA NOVA / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00027598
Designação: Planta longitudinal composta por nave e capela-mor mais estreita, com cobertura homogénea em
telhado de duas águas, em telha de canudo. Fachadas em alvenaria de granito, rebocada e pintada de branco,
flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por pináculos de pera sobre plintos paralelepipédicos,
rematadas em friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a O., em empena truncada e alteada por
sineira dupla, com as duas ventanas em arco de volta perfeita, assentes em impostas salientes, rematadas por
cornija e frontão interrompido por volutas e cruz latina sobre plinto paralelepipédico e esfera. É rasgada por
portal em arco de volta perfeita com moldura de cantaria e assente em pilastras toscanas, rodeado por uma
segunda moldura mais ampla, rematando em friso e cornija, onde assenta um janelão retilíneo, com caixilharias
metálicas e vidros simples, encimado por duplo nicho de remate em ângulo. Fachada lateral esquerda, virada a
N., com porta travessa de verga reta e moldura simples, ladeada por duas janelas retilíneas em capialço,
surgindo uma terceira no corpo da capela-mor.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado numa zona em cota inferior à principal via pública, com acesso
por escadas no lado direito, adossadas à fachada principal. As demais fachadas confinam com vias públicas mais
baixas, pavimentadas a alcatrão.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18
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IGREJA PAROQUIAL DE VILA CHÃ DA BEIRA / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00013418
Designação: Planta longitudinal com cobertura em telhados de duas águas, em telha de canudo. Fachada
principal, virada a O., em alvenaria de granito, rebocada e pintada de branco, percorrida por embasamento de
cantaria, flanqueada por cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais com bola, possuindo remate
em empena em cortina, com friso e cornija, alteada por um segundo friso em cantaria; a cornija interrompe-se
para dar lugar a um plinto emoldurado que sustenta uma cruz latina, floreada. É rasgada por portal de verga
reta, flanqueado por pilastras toscanas, que sustentam entablamento e cornija, onde repousa um janelão
retilíneo e com moldura simples. No lado esquerdo e ligeiramente recuada, a torre sineira, de dois registos
separados por friso e cornija, o inferior cego e o superior rasgado por ventanas em arco de volta perfeita,
rematando em friso, cornija e pináculos piramidais nos ângulos, tendo cobertura em coruchéu bolboso.
Cobertura em caixotões.
Enquadramento: Urbano, confinando com a via pública, pavimentada a calçada em cubos de granito. Em frente
ao adro, surge um muro em alvenaria de granito, sobre o qual assenta um cruzeiro, com plinto paralelepipédico,
embutido no muro, com hastes emolduradas, formando uma cruz latina, com os extremos terminando em
almofadado, datável do séc. 18 / 19 e tendo 214 cm.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 17 / 18 / 20

OFICINA DE FUNDIÇÃO SINEIRA EM GRANJA NOVA
IPA: Oficina
NºIPA: 00020604

RECOLHIMENTO FEMININO EM GRANJA NOVA
IPA: Recolhimento feminino
NºIPA: 00027599
Designação: Planta retangular simples, composta pela antiga zona de recolhimento, em torno de um claustro, e
uma capela dedicada a Nossa Senhora das Mercês. Na fachada principal, a data "1713".
Enquadramento: Urbano.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 18

ESCOLA PRIMÁRIA DE GRANJA NOVA
IPA: Tipo novo plano dos Centenários
NºIPA: 00030552
Designação: Planta composta por duas salas de aulas, com vestíbulos laterais, que se prolongam para a fachada
posterior, onde se ligam às casas de banho, com corpos retangulares. Massa horizontal, de volumes
escalonados com coberturas em telhados de duas águas nas salas e vestíbulos e a uma nas casas de banho, no
prolongamento das primeiras, rematadas em beirada simples. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto
as laterais e parte das posteriores dos vestíbulos, em alvenaria de granito aparente com as juntas pintadas de
branco, percorridas por embasamento em cantaria de granito, correspondente à caixa de ar que a SE. tem
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respiradores retangulares estreitos, e terminadas em cornija de betão. Fachada principal virada a SE., com salas
de aulas contíguas, cada uma delas rasgada por três amplos vãos retangulares, de igual dimensão, unidos por
peitoril de cantaria, com caixilharia de madeira formando quadrícula, interligados por nembo rebocado. Ao
centro surge superiormente o mastro da bandeira, em ferro, apoiado em mísula de cantaria e lápide em
mármore, inscrita. Os vestíbulos, mais recuados, são fechados por muro, grelhados de cimento, pintados de
branco, possuindo lateralmente vão de verga reta, com moldura saliente, fechados por portão de ferro, de
acesso à sala de aula e uma outra aos sanitários posteriores; possui pavimento em cimento, formando
quadrícula. Fachadas laterais cegas terminadas em empena; a posterior possui o alpendre apoiado em pilar e o
corpo dos sanitários rebocados e pintados de branco, rasgados por portas retilíneas encimadas por vão jacente
com grelhagem de cimento. INTERIOR com paredes rebocadas e pintadas de branco. As salas de aula têm no
ângulo posterior o sistema de aquecimento e, na parede testeira, o quadro de lousa central. Os sanitários têm
pavimento de cimento.
Enquadramento: Urbano, isolado.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20

FONTE EM VILA CHÃ DA BEIRA
IPA: Chafariz / Fonte
NºIPA: 00013422

IGREJA DE GRANJA NOVA / IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA
IPA: Igreja
NºIPA: 00014866
Designação: Planta longitudinal composta de nave única e capela-mor, indiferenciados, retangulares, e sacristia,
retangular, adossada à fachada lateral direita. Volumes escalonados com coberturas diferenciadas com telhados
de duas águas, rematadas em beirada simples. Fachadas terminadas em friso e cornija, com pilastras toscanas
nos cunhais sobrepujadas por fogaréus. Fachada principal virada a O., terminada em empena truncada por dupla
sineira, com vãos em arco de volta perfeita, sobre pilares, albergando sino rematada por cornija coroada por
cruz latina sobre acrotério ladeada por pináculos. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, sobre pilastras,
encimado por friso e cornija e sobrepujado por janela retangular moldurada. Fachadas laterais e posterior
rebocadas e pintadas de branco, rasgadas por vãos de verga reta. Fachada posterior com capela-mor, terminada
em empena, coroada por cruz latina sobre acrotério.
Enquadramento: Urbano, isolado.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18

IGREJA PAROQUIAL DE GRANJA NOVA / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00027598
Designação: Planta longitudinal composta por nave e capela-mor mais estreita, com cobertura homogénea em
telhado de duas águas, em telha de canudo. Fachadas em alvenaria de granito, rebocada e pintada de branco,
flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por pináculos de pera sobre plintos paralelepipédicos,
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rematadas em friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a O., em empena truncada e alteada por
sineira dupla, com as duas ventanas em arco de volta perfeita, assentes em impostas salientes, rematadas por
cornija e frontão interrompido por volutas e cruz latina sobre plinto paralelepipédico e esfera. É rasgada por
portal em arco de volta perfeita com moldura de cantaria e assente em pilastras toscanas, rodeado por uma
segunda moldura mais ampla, rematando em friso e cornija, onde assenta um janelão retilíneo, com caixilharias
metálicas e vidros simples, encimado por duplo nicho de remate em ângulo. Fachada lateral esquerda, virada a
N., com porta travessa de verga reta e moldura simples, ladeada por duas janelas retilíneas em capialço,
surgindo uma terceira no corpo da capela-mor.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado numa zona em cota inferior à principal via pública, com acesso
por escadas no lado direito, adossadas à fachada principal. As demais fachadas confinam com vias públicas mais
baixas, pavimentadas a alcatrão.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAROUCA E DÁLVARES
ALMINHAS DA SENHORA DO ALÍVO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028953
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, constituindo uma estrutura de
planta retangular, em cantaria, com cobertura homogénea plana e as fachadas rematadas em cornija. A fachada
principal, virada a N., possui porta de verga reta, protegida por uma folha de metal pintado de verde, com a
zona superior vazada por ripas e com vidro simples; sobre esta, uma cartela com os ângulos chanfrados e
curvos. Sobre a cobertura, surge um pináculo de óvulo assente em base côncava.
Enquadramento: Urbano, adossado a um ângulo de um muro divisório de propriedade, em alvenaria, rebocada e
pintada de amarelo e branco, ao qual se adossa, no lado esquerdo, um chafariz, com pequeno espaldar
trapezoial e bica que verte para tanque hemisférico. Situa-se junto à via pública, elevado por um degrau de
cantaria de granito, que se adapta a um ligeiro declive do terreno; de ambos os lados do degrau, dois vasos
pintados de branco e vermelho, com plantas.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

ALMINHAS DE SANTA APOLÓNIA
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028951
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, constituídas por uma ampla base em cantaria de
granito, que se embebe no muro, rematada em cornija, sobre a qual surge um soco e a estrutura das alminhas
propriamente dita, formando um bloco de cantaria, rematado em empena curva, com friso e truncada por cruz
latina, assente em pequeno soco, possuindo as hastes trilobadas. O nicho, virado a E., é em arco de volta
perfeita, com moldura saliente e encontra-se protegido por porta metálica pintada de branco, vazada na zona
superior, ornada por volutas. No interior, em cantaria de granito aparente, a imagem do orago.
Enquadramento: Urbano, assente em muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito aparente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
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Época de Construção: Séc. 18 / 19 (conjetural)

ALMINHAS DE SANTA BÁRBARA
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028952
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, formada por dois monólitos, o inferior constituindo um
plinto paralelepipédico e o superior com nicho, virado a N., em meia elipse, protegido por porta metálica
pintada de verde, formando grades. No interior, a imagem de vulto do orago.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado num amplo largo em terra batida, rodeado de pinhais. Junto às
alminhas, uma floreira de cimento, contendo flores.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

ALMINHAS DO SENHOR DOS AFLITOS
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028949
Designação: Alminhas embutidas num afloramento granítico, cujo espaço aberto foi parcialmente fechado por
alvenaria de granito aparente, com as juntas argamassadas e pintadas de branco, onde surge um nicho retilíneo,
virado a S., envolvido por moldura de cantaria pintada de branco, recortada superiormente e rematada por cruz
latina emoldurada. A porta encontra-se protegida por uma folha em ferro pintado de bege, com a zona superior
vazada por ripado vertical. Na verga, surge um painel de azulejo com 3x2, policromo e envolvido por barra,
figurando o "Aparecimento de Nossa Senhora de Fátima aos Pastorinhos".
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona de pinhal, onde abundam vários afloramentos graníticos, em
zona de forte declive e com acesso por caminho de terra batida.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 (conjetural)

ALMINHAS EM ARGUEDEIRA
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028950
Designação: Alminhas em cimento pintado de branco, formando um nicho virado a E., com remate angular e
com moldura com o mesmo perfil, pintada de cinza. INTERIOR pintado de branco, possuindo, na parede, um
pintura representando um Crucificado, encimado pelas letras "IHS".
Enquadramento: Rural, adossado a muro divisório de propriedade, em alvenaria de granito, parcialmente
invadido por vegetação.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20
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ARCO DA PARADELA
IPA: Marco de couto
NºIPA: 00005011
Designação: Arco de granito, apontado, apoiado em bases de secção retangular e embasamento artificial
horizontal.
Enquadramento: Rural, meia encosta, harmonizado, isolado, delimitado parcialmente por muro.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 12 / 13 (conjetural)

CALVÁRIO EM MONTE DO CORVO
IPA: Calvário
NºIPA: 00028935
Designação: Calvário composto por três cruzeiros, virados a N., o central de maiores dimensões (260 cm), tendo
os demais 240 cm, assentes em dados em alvenaria de granito, consolidada com argamassa de cimento, onde
assentam as cruzes, com hastes simples, também em granito.
Enquadramento: Rural, adossado a muro divisório de propriedade florestal. Encontra-se junto à via pública, sem
qualquer elemento a separá-la da mesma.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CALVÁRIO NO MONTE DE SANTA TECLA
IPA: Calvário
NºIPA: 00028936
Designação: Calvário composto por três cruzeiros, virados a E., o central de maiores dimensões (360 cm), tendo
os demais 345 cm, assentes em plintos paralelepipédicos, com as faces frontais, viradas a E, emolduradas e
recortadas, onde assentam as cruzes, com hastes simples, também em granito.
Enquadramento: Rural, isolado, no topo de um alto monte, com acesso por escadório, surgindo sobre uma
ampla plataforma pavimentada a cimento e a ladrilho cerâmico.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CAPELA DA SENHORA DOS PRAZERES
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014873
Designação: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por faixa pintada de
cinza, exceto a principal, revestida a cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, com cunhais simples
firmados por pináculos piramidais com bola e rematadas por cornija e beirada simples. Fachada principal, virada
a O., em empena truncada por sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes, rematada por
cornija com cruz latina no topo, ladeada por pináculos piramidais com bola. É rasgada por portal em arco de
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volta perfeita, com três arquivoltas, assentes em impostas salientes e colunelos; encontra-se protegido por
porta de duas folhas de madeira pintada.
Enquadramento: Peri-urbano, situado numa amplo parque, em zona elevado, mas plana, relvado e pontuado
por candeeiros de iluminação pública, árvores e pequenos arbustos.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028919
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, rematadas por friso e cornija. Fachada
principal, virada a N., em empena alteada relativamente à cornija original, com cruz latina de hastes chanfradas,
assente em plinto paralelepipédico emoldurado. No lado esquerdo, possui amplo campanário, de dois registos,
o inferior cego e o superior marcado pela sineira, em arco de volta perfeita, assente em impostas saliente e
possuindo remate contracurvo com cruz latina no topo. É rasgada por portal de verga reta dintelado, encimado
por nicho em arco de volta perfeita, sobre pequena cornija e com remate angular; o portal, protegido por duas
folhas de madeira, é ladeado por dois postigos quadrangulares, com molduras de cantaria, o do lado direito
encimado por alminhas em cantaria, de formato irregular, onde se rasga nicho em arco de volta perfeita
emoldurado, possuindo vestígios de policromia.
Enquadramento: Urbano, adossado a muro divisório de propriedade, econtrando-se virado à via pública,
pavimentada a calçada de cubos de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027580
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de tijolo, rebocadas e pintadas de branco, rematadas em
cornija de cantaria. Fachada principal, virada a S., com remate em empena, alteada relativamente à cornija e
com cruz latina no vértice. É rasgada por portal de verga reta, bastante amplo, com moldura de cantaria e
protegido por duas folhas de madeira e vidro martelado, com cruzes latinas pintadas. Fachadas laterais e
posterior cegas, esta em empena. INTERIOR rebocado e pintado de branco.
Enquadramento: Urbano, adossado ao muro que divide o cemitério paroquial, rebocado e pintado de branco,
capeado a cantaria. À capela vai dar um caminho em cimento, bordejado por campas jacentes.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DA LIVRAÇÃO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028956
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito, rebocadas e pintadas de branco, exceto a principal
em alvenaria de granito aparente, com as juntas preenchidas a cimento, percorridas por embasamento de
cantaria e com cunhais em cantaria de granito, rematadas por friso, cornija e beirada simples. Fachada principal,
virada a E., com remate em empena, alteada relativamente à cornija, possuindo cruz latina de hastes lobuladas
no vértice, assente sobre plinto demasiado volumoso, emoldurado nos extremos. É rasgada por portal em arco
apontado, assente em impostas salientes e em pilastras de cantaria, possuindo moldura saliente e estando
protegido por duas folhas de ferro pintado de verde e vazado, formando um falso tímpano na zona superior,
onde surge a inscrição: 1910/MM". Fachada lateral esquerda, virada a S., rasgada, na zona do altar-mor, por
óculo circular, emoldurado e assente em friso de cantaria, protegido por grades metálicas. Fachada posterior
em empena.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, situado num terreno em terra batido, encontrando-se paralela à via
pública, pavimentada a alcatrão. Na fachada posterior, ergue-se uma habitação unifamiliar, incaracterística. O
terreno envolvente encontra-se mais elevado, descendo-se para a capela por um degrau, possuindo, fronteira
ao portal, um pequeno espaço, lajeado a cantaria de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 / 20

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028962
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito, em aparelho isódomo, flanqueadas por cunhais
apilastrados, encimados por pináculos piramidais com bola, rematadas por cornija e beirada simples. Fachada
principal, virada a E., com remate em empena, alteada relativamente ao primitivo remate em cornija, possuindo
cruz latina de hastes simples, sobre plinto paralelepipédico emoldurado superiormente, no vértice. É rasgada
por portal de verga reta, com moldura simples de cantaria, rematado por friso e cornija, protegido por porta de
duas folhas em madeira pintada de verde, formando almofadados.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado num terreno em forte declive, rodeado por casas de habitação,
estando flanqueada por duas calçadas, pavimentadas a paralelepípedos; possui ampla escadaria de acesso,
flanqueada por guardas em cantaria de granito aparente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17

CAPELA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028959
Designação: Planta longitudinal, composta por nave e torre sineira adossada ao lado direito com cobertura
homogénea em telhado de duas águas, com telha de canudo na nave e, na torre, em coruchéu piramidal,
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rebocado e pintado de branco e com cruz latina no vértice. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto a
fachada principal com cantaria de granito aparente em aparelho isódomo, com as juntas pintadas de branco,
com cunhais em cantaria de granito aparente, e rematadas em cornija e beirada simples. Fachada principal,
virada a S., em empena, alteada relativamente ao remate primitivo, truncada por pequeno plinto e cruz latina
simples, rasgado por portal de verga reta, com moldura em cantaria, protegido por duas folhas de madeira,
pintadas de verde, encimado por pequena cartela e óculo quadrilbado. No lado direito, a torre sineira, rebocada
e pintada de branco, de dois registos divididos por cornija, com cunhais também de cantaria e remate em cornija
e pináculos piramidais com bola nos ângulos. No primeiro registo, surgem, inferiormente, dois arcos abatido,
que servem de passagem para a fachada lateral direita, encimado o principal por registo de azulejo de perfil
recortado, monocromo, azul sobre fudo branco, representando o orago. Na face virada a E., surge óculo
quadrilobado, que ilumina as escadas de acesso às sineiras, em número de quatro, em arco de volta perfeita e
com moldura de cantaria saliente.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado numa zona de forte pendor de inclinação, assente em plataforma
horizontalizada artificialmente, formando um adro, com muro divisório e que sustenta o terreno, em alvenaria
de granito, argamassasa, encimafo por balaústres, com acesso frontal, flanqueado por dois pilares, os quais
acedem a escadas.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural) / 20

CAPELA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028957
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas em alvenaria de granito, flanqueadas por cunhais perpianhos e rematadas por
cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a O., com remate em empena, alteada relativamente à
cornija, e truncada por sineira em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes, rematando em cornija
contracurva e cruz latina simples. É rasgada por portal de verga reta, com moldura simples saliente, em cantaria
e o portal encontra-se protegido por uma folhas de madeira pintada de verde. Fachada lateral direita, virada a
S., rasgada por uma pequena fresta junto à zona do altar-mor.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado num terreno em ligeiro declive, rodeado por casas de habitação e
pela via pública, pavimentado a alcatrão. Possui um pequeno adro frontal, elevado relativamente à via, em
cantaria de granito e protegido por gradeamento de ferro pintado de preto, ao qual se acede por um degrau
exterior, também em cantaria. A ladear o portal, dois vasos com flores.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 17 / 18 - provável construção da capela.

CAPELA DE SANTA HELENA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014879
Designação: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, em telha de canudo. Fachadas percorridas por embasamento saliente em cantaria de granito e
rematadas por cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a N., em alvenaria de granito aparente,
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rematando em empena com cruz latina no vértice, sobre plinto paralelepipédico emoldurado, alteada por um
muro de cantaria aparente, em aparelho isódomo, formando uma empena reta. É rasgada por portal de verga
reta e moldura simples, protegida por porta de duas folhas pintadas de verde, ladeado por dois postigos
quadrangulares, protegidos por barras metálicas.
Enquadramento: Rural, isolado, no topo de um monte, com acesso por caminhos de terra batido e rodeado por
uma plataforma pavimentada a cubos de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

CAPELA DE SANTA LUZIA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014877
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento saliente
em cantaria de granito, flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais, e rematadas
por friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a N., rematando em empena e rasgada por portal
de verga reta e moldura simples, protegida por porta de duas folhas de madeira almofadada, ladeado por dois
postigos quadrangulares, protegidos por barras metálicas e com molduras simples de cantaria.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, implantado numa pequena elevação, com vista sobre a povoação,
rodeado por vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

CAPELA DE SANTA TECLA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014876
Propriedade Privada: Igreja Católica

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028963
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de quatro
águas. Fachadas em alvenaria de granito, rebocadas e pintadas de branco, percorridas por uma faixa pintada a
cinza, flanqueadas por cunhais em cantaria em aparelho isódomo, encimadas por pináculos piramidais com bola,
e rematadas por cornija e beirada simples. Todas os elementos em cantaria possuem as juntas pintadas de
branco. Fachada principal, virada a O., em empena com cruz latina no vértice. É rasgada por portal em arco de
volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do arco, protegida por duas folhas de madeira, flanqueado
por duas janelas em arco de volta perfeita com molduras simples e com caixilhos metálicos e vidro martelado,
encimado por óculo circular com moldura simples. Fachada lateral direita, virada a S., com sineira em arco de
volta perfeita, rematada por cornija, pináculos piramidais e cruz latina central.
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Enquadramento: Urbano, isolado, mplantado numa zona de ligeiro declive, rodeado por vias públicas,
pavimentadas a calçada de cubos de granito, tendo acesso por escadaria de quatro degraus de cantaria, que
vence o desnível do terreno.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027636
Designação: Planta longitudinal, com cobertura em telhado de duas águas, em telha de canudo. Fachadas em
cantaria de granito aparente, em aparelho pseudo-isódomo, flanqueada por cunhais de cantaria, firmados por
pináculos piramidais, rematada por pequena cornija de betão e beirada simples. Fachada principal, virada a N.,
em empena, alteada relativamente ao original, com cruz latina, de hastes oitavadas e lanceoladas, sobre plinto
emoldurado, no vértice. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, com moldura simples de cantaria, sendo
possível visualizar a primitiva moldura, composta pelas aduelas do arco num nível superior; encontra-se
encimado por dois postigos quadrangulares, com molduras simples de cantaria. Fachada lateral esquerda,
virada a E., com sineira sobre a empena, em arco de volta perfeita, assente em impostas salientes, rematada por
cornija, com cruz latina no vértice, flanqueado por pináculos. Fachada lateral direita, virada a O., rasgada por
porta travessa em arco de volta perfeita com as molduras formadas pelas aduelas do arco, a um nível superior.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado numa zona de forte declive, rodeado por casas de habitação
unifamiliar, incaracterísticas. Possui escadas de acesso ao portal axial e à fachada lateral direita.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural) / 20

CAPELA DE SÃO MARTINHO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028923
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas. Fachadas em alvenaria de granito, rebocada e pintada de branco, flanqueadas por cunhais em cantaria,
firmados por pináculos piramidais sobre altos plintos paralelepipédicos, rematadas em cornija e beirada simples.
Fachada principal, virada a N., em empena com cruz latina luminosa no vértice, rasgada por portal em arco de
volta perfeita com moldura de cantaria, ladeado por duas frestas com arcos de volta perfeita e moldura de
cantaria simples, encimado por óculo em losango.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado numa zona elevada relativamente à via pública, com acesso por
um portão metálico, ladeado por muro de alvenaria, rebocado e pintado de branco, com floreiras, de onde
pendem algumas plantas arbustivas. No topo de uma escadaria, surge a capela. No lado direito, casa de
habitação unifamiliar.
Propriedade Privada: Igreja Católica
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CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014878
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único com cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento saliente de
cantaria, flanqueadas por cunhais apilastrados, em aparelho isódomo, rematadas por friso, cornija e beirada
simples. Fachada principal, virada a O., rematada em empena com cruz latina no vértice, rasgada por portal em
arco abatido, com moldura simples, encimada por friso toreado, que sustenta cornija curva interrompida em
volutas, para emoldurar um pináculo; o portal encontra-se protegido por duas folhas de madeira, ladeado por
dois postigos retilíneos em arco de volta perfeita e moldura simples, e encimado por nicho em arco de volta
perfeita, transformado em vão. Fachada lateral direita, virada a S., com janela retilínea e moldura simples, a
iluminar a zona do altar-mor.
Enquadramento: Urbano, isolado, no centro de uma rotunda, pavimentada a calçada de granito. Nas
imediações, erguem-se edifícios de habitação multifamiliar.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18

CAPELA DE SÃO TIAGO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014875
Designação: Planta longitudinal composta por nave e alpendre aberto, com cobertura homogénea em telhado
de quatro águas, em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, exceto a principal em alvenaria
de granito aparente, flanqueadas por cunhais perpianhos irregulares, em cantaria de granito aparente, e
rematadas por friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a O., rematando em empena, rasgada
por portal em arco de volta perfeita e moldura formada pelas aduelas do arco, ladeada por postigo no lado
direito, com moldura irregular. Possui alpendre assente em dois pilares oitavados, assentes em soco e plinto
paralelepipédico simples. No interior, no lado esquerdo, púlpito circular, com guarda plena. Fachada lateral
direita, virada a S., cega.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, implantado numa zona plana sobre pequena elevação, confinando com a
via pública, de que se separa por um degrau de granito, encontrando-se em cota inferior, com acesso por
degraus, ladeados por duas floreiras. Na zona lateral, surge um amplo adro, pavimentado a paralelepípedos de
granito, protegido por muro vazado.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

CAPELA DO SENHOR DE MATOSINHOS
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028922
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, com os cunhais salientes e em aparelho
isódomo, rematadas por friso de cantaria e beirada simples. Fachada principal, virada a O., com remate em
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empena com cruz latina no vértice. É rasgada por portal de verga reta, com moldura de cantaria saliente e
protegido por uma folha de ferro pintado de verde, vazado na zona superior.
Enquadramento: Peri-urbano, junto a campos de cultivo e à via pública, pavimentada a alcatrão, com a qual
confina diretamente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CAPELA DO SENHOR DO BONFIM
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028954
Designação: Planta retangular simples, com cobertura homogénea em telhado de duas águas, com telha de aba
e canudo. Fachadas em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de branco, percorridas por faixa pintada de
negro, rematadas em friso de betão e beirada simples. Fachada principal em empena, com cruz latina no vértice,
de hastes lanceoladas, com acesso por amplo portal em arco de volta perfeita, protegida por uma folha de
metal, vazado na zona superior, ornado por volutas. Fachadas laterais cegas, sendo a posterior também cega,
em empena.
Enquadramento: Urbano, junto a um muro divisório de propriedade, onde se veem várias árvores e uma casa de
habitação unifamiliar. Encontra-se junto à via pública, elevada por um degrau em alvenaria e rebocado a
cimento.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 (conjetural)

CAPELA DO SENHOR DO MONTE
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014874
Propriedade Privada: Igreja Católica

CAPELA DO SENHOR DO SOCORRO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028961
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito, em aparelho isódomo, exceto a principal, rebocada e
pintada de branco, rematadas por beirada simples. Fachada principal, virada a E., com remate em empena,
alteada relativamente ao primitivo remate em friso e cornija, possuindo cruz latina de hastes simples, sobre
plinto paralelepipédico emoldurado superiormente, no vértice; encontra-se ladeada por cunhais apilastrados,
em cantaria de granito com aparelho isódomo, encimados por pináculos piramidais. É rasgada por portal de
verga reta, com moldura simples de cantaria, rematado por friso e cornija, protegido por porta de duas folhas
em madeira.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado num terreno em ligeiro declive, rodeado por zona florestal e por
vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18 (conjetural)
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CASA COM JANELA QUINHENTISTA EM DÁLVARES
IPA: Casa
NºIPA: 00027389
Propriedade Privada
Época de Construção: Séc. 16

CASA DA QUINTA DE CRAVAZ
IPA: Casa abastada
NºIPA: 00015767

CASA DA TORRE / CASA DOS GOUVEIA
IPA: Casa
NºIPA: 00014871
Designação: Ruínas nos jardins.

CASA DO PAÇO DE DÁLVARES / PAÇO DE ALVARES / CASA DO PAÇO / PAÇO DA HONRA DE ALVARES
IPA: Casa de honra
NºIPA: 00003803
Designação: Planta longitudinal em U, composta por corpos cronologicamente distintos, fechado para o lado
direito com um muro de granito aparelhado, formando um pátio interior. Coberturas diferenciadas de 4 águas
no paço primitivo e inexistentes nos edifícios adossados. Anexos ao flanco SO e a NO do edifício inicial,
encontram-se 2 edifícios de época posterior, formando 2 alas articuladas. O paço primitivo, a SE, organiza-se em
2 níveis, com o frontespício delimitado por vãos de ritmia irregular. Existência de 9 cachorros desnivelados que
indiciam 2 épocas de construção. No piso térreo, a meio da fachada, encontra-se a entrada principal, um portal
em arco de volta quebrada biselado, ladeado à direita por um vão de porta e à esquerda por uma janela, ambos
retangulares e com as arestas chanfradas. No 2º piso, de realçar a janela de sacada retangular com base da
varanda em granito e gradeamento em ferro. A fachada posterior deste conjunto, correspondente ao edifício
situado a NO., tem um só piso (devido à diferença de cota do terreno), denotando-se ainda a existência de um
vão de porta *1. A NE., existem 2 corpos semelhantes, correspondentes às fachadas laterais do paço primitivo e
do edifício adossado a NO., com 2 pisos e ligados pelo muro que fecha o U da planta. A SO. e contígua à estrada,
a fachada lateral esquerda do paço, ainda se vendo 2 janelas retangulares, uma delas horizontal e gradeada,
outra cavada num bloco de granito. No pátio interior localizam-se os acessos aos segundos pisos dos corpos. De
acesso ao 2º piso do paço primitivo, uma escada exterior de um lance em granito. De acesso ao 2º piso dos
corpos anexos, uma escada alpendrada, de 2 lances e patim de espera, também de granito. No interior do paço
primitivo registam-se no piso térreo paredes divisórias de granito aparelhado, com portas retangulares. No 2º
piso, vêm-se conversadeiras junto às janelas, alguns nichos e uma parede, de época posterior, em tabique. O
pavimento é composto por vigamento e tabuado em madeira.
Enquadramento: Rural, isolado. Ergue-se sobre uma pequena elevação, sobranceiro à estrada e orientado a SE.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 12 / 13
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CASA DOS AZEREDO
IPA: Casa nobre
NºIPA: 00014872
Designação: Pedra de armas. Capela com cobertura em madeira, de alfarje.
Época de Construção: Séc. 16

CASA E CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Casa
NºIPA: 00028917
Designação: Casa de planta retangular simples, com capela adossda ao lado esquerdo, com cobertura
homogénea em telhado de quatro águas. CASA com fachada principal rebocada e pintada de branco, possuindo
dois pisos, o inferior com vãos de respiração jacentes, possuindo molduras simples de cantaria, encimados por
janelas de peitoril com molduras simples e caixilharias de madeira e vidro simples. CAPELA de planta longitudinal
simples, com fachada principal em cantaria de granito aparente, de aparelho isódomo, com empena reta, sendo
rasgada por portal em arco de volta perfeita e moldura simples, encimado por uma cruz cerâmica, estando
protegido por porta de duas folhas de madeira e ladeado por postigos quadrangulares, em capialço, com grades
de ferro pintadas de preto e portadas de madeira interiores.
Enquadramento: Urbano, isolado.
Propriedade Privada.
Época de Construção: Séc. 19

CASA E CAPELA DE SANTO ANTÓNIO EM CRAVAZ
IPA: Casa
NºIPA: 00027345
Designação: Casa com capela dedicada a Santo António.
Propriedade Privada.

CASA E CAPELA DE SÃO LUÍS, REI DE FRANÇA
IPA: Casa abastada
NºIPA: 00028958
Designação: Casa de planta retangular simples, com capela adossada no lado esquerdo. CASA em alvenaria de
granito aparente, com cunhais apilastrados e rematada em cornija e beirada simples. Evolui em dois pisos, o
superior rasgado por janelas retilíneas, com molduras simples, de cantaria saliente. No lado esquerdo, a CAPELA
adossada, de planta longitudinal simples, de espaço único e cobertura homogénea em telhado de duas águas,
em telha de canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, rematadas por friso, cornija e beirada simples.
Fachada principal, virada a S., flanqueada por cunhais apilastrados e salientes, assentes sobre socos e firmados
por pináculos piramidais com bola; tem remate em empena e cruz latina no vértice sobre plinto emoldurado
superiormente. É rasgada por portal em arco abatido, protegido por uma folha de ferro, vazado na zona
superior, com moldura simples e saliente, de cantaria, encimado por pequeno friso em toro, de onde evoluem
elementos em cantaria que terminam em voluta e centram uma pequena cartela com a inscrição "M.C.O. 1933";
está encimado por janela com os extremos curvos e moldura saleinte.
Enquadramento: Urbano, implantado junto à via pública, pavimentada a cubos de granito.
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Propriedade Privada
Época de Construção: Séc. 18 / 20

CRUZEIRO DE SANTO ANTÓNIO
IPA: Tipo coluna e cruz
NºIPA: 00028937
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito assente em plinto galbado, sobre o qual se eleva um pilar
emoldurado, mais largo na zona superior onde surge um nicho vazio, em arco de volta perfeita, encimado por
cornija e por cruz latina oitavada, exceto no pé da haste vertical, quadrada. Encontra-se virado a E. e tem 270
cm.
Enquadramento: Urbano, isolado, no topo de uma pequena elevação, assente sobre afloramento granítico e
rodeado por uma zona de vegetação espontânea. Nas imediações, surgem várias casas de habitação.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 / 19 (conjetural)

CRUZEIRO DE SÃO SALVADOR DO MUNDO
IPA: Tipo alpendrado com coluna e cruz
NºIPA: 00028948
Designação: Cruzeiro protegido por um alpendre aberto, com estrutura de planta quadrangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de quatro águas, em cantaria de granito, em aparelho isódomo, rematado
por plinto emoldurado e cruz latina com as hastes em botão, assente em friso e duplo cornija, sustentados por
quatro pilares toscanos, sobre plintos paralelepipédicos, rematadas por pináculos piramidais. No INTERIOR,
surge plinto emoldurado, onde assenta um coluna oitavada e capitel de colchete, encimada por cruz latina com
a escultura de vulto do Crucificado, formando um conjunto com 370 cm, virado a S..
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, implantado em zona de forte declive, surgindo sobre plataforma artificial
plana, que forma um pódio, com acesso frontal por escadas. Encontra-se envolvido por várias habitações
unifamiliares e, no lado direiro, corre uma via ascendente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

CRUZEIRO DO SENHOR DA LIVRAÇÃO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028945
Designação: Cruzeiro protegido por estrutura fechada, de planta retangular simples, com cobertura homogénea
em telhado de quatro águas, em cantaria de granito, com as fachadas em cantaria de granito, percorridas por
embasamento saliente, possuindo cunhais salientes, assentes em altos plintos paralelepipédicos, e rematada
em dupla cornija. A fachada principal, virada a E., tem acesso por porta de verga reta, protegida por uma folha
metálica, pintada de verde e branco, com a zona superior vazada, formando duas bandas de linhas onduladas.
No INTERIOR, surge, uma cruz latina monolítica, em cantaria de granito, assente sobre plinto e tendo vestígios
de policromia e da imagem de Cristo.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona em declive, rodeado por árvores de grande porte,
maioritariamente pinheiros e vegetação espontânea.
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Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19

CRUZEIRO DO SENHOR DA PORTELADA
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028944
Designação: Cruzeiro protegido por um alpendre aberto, com estrutura de planta retangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de três águas, com telha de aba e canudo, assente em vigamento de
madeira, possuindo parede testeira, em alvenaria, aparente, com os cunhais em perpianho irregular, e em dois
pilares de cantaria, sobre plintos do mesmo materia. As faces laterais possuem um muro baixo, em alvenaria de
granito. No INTERIOR, com cobertura em forro de madeira encerada e pavimento em lajeado, surge, virada a
NE., uma cruz latina com 258 cm, em cantaria de granito, assente em plataforma retangular e plinto
paralelepipédico, emoldurado em almofada superiormente, possuindo a cruz pintada de castanho, a imitar o
Santo Lenho, onde surge a figura de Cristo, uma cartela pintada e um nicho insculpido na base, emoldurado e
com remate em ângulo.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona plana, rodeado de árvores de grande porte e de vegetação
espontânea e de pequenos muros divisórios da propriedade.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO DO SENHOR DO ALÍVIO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028942
Designação: Cruzeiro potegido por um alpendre aberto, com estrutura de planta retangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de duas águas, com telha de canudo, assente em vigamento de madeira
possuindo parede testeira, em alvenaria, rebocada e pintada de branco, e em dois pilares, também rebocados e
pintados da mesma tonalidade. As faces laterais encontram-se protegidas por grades de ferro de verde e
dispostas a um terço da altura, surgindo, na zona frontal, virada a O., um portão de uma folha. No INTERIOR,
uma cruz latina com 300 cm, em cantaria de granito, pintada de branco, sustentada por dado, emoldurado
superiormente, tendo um pequeno bossel e as hastes lanceoladas, possuindo a imagem de Cristo em vulto, de
madeira policroma, encimado por filactera em bronze.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona de forte declive, junto a uma casa de habitação
unifamiliar, rodeado de árvores de grande porte.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO DO SENHOR DOS AFLITOS
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028946
Designação: Cruzeiro protegido por estrutura fechada, de planta quadrangular simples, com cobertura
homogénea em telhado de quatro águas, em cantaria de granito, com as fachadas em cantaria de granito, em
aparelho isódomo, possuindo vestígios de ter possuído reboco e pintura, com cunhais salientes, firmados por
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pináculos de pera, rematadas por cornija, levemente curva na fachada principal. A fachada principal, virada a E.,
tem acesso por portal em arco abatido com moldura saliente, protegido por duas folhas em ferro, pintado de
preto, com a zona superior vazada por elementos ziguezagueantes. No INTERIOR, surge uma cruz latina
monolítica, em cantaria de granito e emoldurada, possuindo vestígios de um Crucificado pintado e filactera,
sobre o qual foi colocada uma escultura de vulto em madeira policroma do Crucificado, assente em plinto de
cantaria, emoldurado superiormente e com edícula na face principal.
Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona plana, protegido por muro de suporte de terras,
encontrando-se numa zona elevada da povoação, sendo possível visualizar as várias construções da mesma a
partir do local. Tem acesso por caminho em terra batida.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18

CRUZEIRO EM CASTANHEIRO DO OURO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028941
Designação: Cruzeiro potegido por um alpendre com estrutura de planta quadrangular simples, com cobertura
homogénea em telhado de quatro águas, com telha de aba e canudo. A cobertura assenta em quatro pilares de
granito, em aparelho isódomo, protegidos lateralmente por grades metálicas e, na zona frontal, virada a S., por
portão metálico de duas folhas. No INTERIOR, uma cruz latina com 260 cm, em cantaria de granito, sustentada
por pequeno dado, emoldurado superiormente e com as hastes lanceoladas, possuindo a imagem de Cristo em
vulto, de madeira policroma.
Enquadramento: Urbano, adossado a uma parede de habitação unifamiliar, em alvenaria de granito, rebocada e
pintada, ladeado pela porta de verga reta de acesso à mesma e, no lado oposto, por canteiro com vegetação
arbustiva, encontrando-se virado à via pública, pavimentada a alcatrão.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO EM QUINTELA
IPA: Tipo coluna e cruz
NºIPA: 00028938
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito assente em plataforma quadrangular de quatro degraus
escalonados, onde surge um plinto paralelepipédico, com os extremos marcados por cornija e com as faces
emolduradas; sobre este, uma coluna toscana, encimada por tabuleira, onde surge um dado, uma esfera e a cruz
latina emoldurada e com a haste travessa lanceolada. Encontra-se virado a O. e tem 400 cm.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado no centro de um amplo largo, rodeado por casas e edifícios de
habitação.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19
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CRUZEIRO EM QUINTELA
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028939
Designação: A estrutura que protege o cruzeiro é de planta quadrangular simples, com cobertura homogénea
em telhado de duas águas, em cantaria, com estrutura em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo,
com os cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais com bola, sobre cornija pouco saliente. Fachada
principal virada a N., rematando em empena com plinto e cruz latina no vértice, rasgada por amplo arco de volta
perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do arco, assente em impostas salientes. O INTERIOR em cantaria
de granito aparente, com aparelho isódomo e as juntas pintadas de branco, possui cobertura em abóbada de
berço e tem uma cruz latina de madeira com a representação de Cristo pintada.
Enquadramento: Urbano, adossado a edifício de habitação, protegido por gradeamento em ferro, com remate
lanceolado e portão central, ao qual se acede por caminho descendente.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 18

CRUZEIRO EM SANTA HELENA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028933
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plataforma quadrangular de um degrau, onde assenta
plinto paralelepipédico, com rebordo na zona superior, encimado por cruz latina de hastes simples, a vertical
possuindo uma cartela. Tem a face principal virada a E. e mede 355 cm. Enquadramento: Rural, isolado, situado
no topo de um monte, com uma vista desafogada sobre o vale e outros montes fronteiros. Está rodeado de
vegetação espontânea e algumas pedras de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO EM SENHOR DOS VALES
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028925
Designação: Cruzeiro em granito, virado a NE., assente diretamente no solo, formando uma pequena base mais
larga, na haste vertical, emoldurada, criando uma edícula em arco de volta perfeita. Ambas as hastes são
emolduradas e falta a zona superior da haste vertical, criando uma cruz em tau, 163 cm; ambas apresentam
vestígios de policromia.
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona de vegetação espontânea, junto a um muro divisório de
propriedade, em alvenaria insonsa.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 / 19 (conjetural)
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CRUZEIRO EM TEIXELO
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028932
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plinto paralelepipédico, encimado por cruz latina de
hastes simples, a vertical possuindo uma cartela emoldurada e em arco de volta perfeita. Tem a face principal
virada a E. e mede 250 cm.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado junto à via pública, pavimentada a terra batida, bordejada por muros
divisórios de propriedade e casas de habitação unifamiliar. Surge sobre afloramento granítico.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO EM VILA CHÃ DO MONTE
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028928
Designação: Cruzeiro em granito, assente em plinto troncopiramidal, possuindo uma pequena edícula em arco
de volta perfeita, vazia, compondo uma cruz latina, de hastes simples, com a face principal virada a E. e tendo
199 cm de altura.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado junto a uma via pública, não tendo qualquer tipo de separação da
mesma, inserido num muro baixo divisório de propriedades, em alvenaria insonsa de granito. Este cerca uma
ampla zona de pasto, sendo visíveis algumas casas unifamiliares incaracterísticas, no fundo do mesmo.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO EM VILA CHÃ DO MONTE
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028931
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plataforma quadrangular de um degrau, parcialmente
enterrado no terreno, sobre o qual surge alto plinto paralelepipédico, vazado por nicho quadrangular vazio,
encimado por cruz latina de hastes simples, a vertical possuindo uma cartela quadrada e saliente. Tem a face
principal virada a N. e mede 224 cm.
Enquadramento: Rural, isolado, situado junto à via pública, pavimentada a alcatrão, bordejada por muros
divisórios de propriedade, um deles em betão e outro em grades metálicas. Surge junto a uma árvore cortada
recentemente.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO EM VILARINHO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028940
Designação: Cruzeiro com estrutura de planta retangular simples, com cobertura homogénea em laje. Tem as
fachadas em cantaria de granito aparente, com aparelho isódomo, a principal virada a O., parcialmente aberta e
rematando em cornija. Possui, na zona inferior, grades metálicas em ripado. No interior, cruz latina em cantaria
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de granito, sustentada por amplo plinto, troncopiramidal, com 182 cm e a figura de Cristo pintada, envolvido por
moldura verde e fundo branco, tendo a inscrição "NS" - Nosso Senhor.
Enquadramento: Urbano, adossado a uma parede de habitação unifamiliar, em alvenaria de granito aparente,
ladeado por amplas escadas de acesso à mesma, encontrando-se virado à via pública, da qual se separa por dois
degraus toscos em cantaria de granito, a qual se acha pavimentada a alcatrão.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO NA RUA TAVEIRA CARDOSO
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028934
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plataforma quadrangular de um degrau, onde assenta
plinto paralelepipédico emoldurado e com os extremos salientes, encimado por cruz latina de hastes
emolduradas. Tem a face principal virada a O. e a altura de 299 cm.
Enquadramento: Urbano, adossado a muro divisório de habitação, em alvenaria rebocada e pintada de branco.
Surge junto à via pública, sobre o passeio público.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO NA SERRA DE SANTA HELENA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028927
Designação: Cruzeiro em granito, em cruz latina, com a haste vertical mais larga na base, servindo de
sustentação, apresentando-se não afeiçoada, imitando o aspeto de um elemento lenhoso; tem a face principal
virada a E. e tem 190 cm de altura.
Enquadramento: Rural, isolado, situado no topo de um monte, com uma vista ampla sobre toda a zona
envolvente e o vale, implantado sobre um afloramento granítico.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 (conjetural)

CRUZEIRO NO LARGO DA CÂMARA
IPA: Tipo alpendrado com coluna e cruz
NºIPA: 00028947
Designação: Cruzeiro protegido por um alpendre aberto, com estrutura de planta quadrangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de quatro águas, em cantaria de granito, em aparelho isódomo, rematado
por plinto emoldurado e cruz latina com as hastes em botão, assente em friso e duplo cornija, sustentados por
quatro colunas cilíndricas, sobre dados, rematadas por pináculos do tipo balaústre. No INTERIOR, surge
plataforma de dois degraus escalonados, onde assenta um coluna de fuste oitavado e capitel de colchete,
encimada por cruz latina, com a escultura de vulto do Crucificado, formando um conjunto com 352 cm, virado a
E..
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Enquadramento: Urbano, isolado, implantado em zona de forte declive, surgindo sobre plataforma artificial
plana, elevada sobre o largo, protegida por pequeno muro e pavimentada a calçada de paralelepípedos de
granito. O largo encontra-se envolvido por várias habitações unifamiliares.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

CRUZEIRO NO LUGAR DE HOMEM MORTO
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028930
Designação: Cruzeiro em granito, assente em dado, encimado por cruz latina de hastes simples, a vertical
possuindo uma cartela com inscrição delida e a data "1939". Tem a face principal virada a N..
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa ampla planície coberta de pasto e bordejada por vegetação
espontânea, do tipo arbustivo.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

CRUZEIRO NO LUGAR DO COUTO
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028926
Designação: Cruzeiro em granito, assente diretamente no solo, em cruz latina, com duas hastes de arestas
biseladas, com a altura de 68 cm e a face principal virada a SO..
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona de vegetação espontânea, sobre um muro divisório de
propriedade, em alvenaria insonsa.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20 (conjetural)

CRUZEIRO NO LUGAR DO COUTO
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028943
Designação: Cruzeiro protegido por um alpendre aberto, com estrutura de planta retangular simples, com
cobertura homogénea em telhado de duas águas, com telha de aba e canudo, assente em vigamento de
madeira, possuindo parede testeira, em alvenaria, aparente, com os cunhais em perpianho irregular, e em dois
pilares de madeira, sobre plintos de cantaria de granito. No INTERIOR, com cobertura em forro de madeira de
mogno encerada, surge, virada a E., uma cruz latina com 156 cm, em cantaria de granito, assente em plinto
paralelepipédico, com as faces côncavas e emoldurado superiormente, possuindo a cruz, em cunha e com as
hastes terminadas em retângulos. Possui uma cruz de madeira de menores dimensões e uma cartela
emoldurada.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em zona plana, rodeado de árvores de grande porte e de vegetação
espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20
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CRUZEIRO NO SÍTIO DA QUEIMA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028929
Designação: Cruzeiro em granito, assente em dado, com a face frontal marcada por edícula retilínea, com os
ângulos superiores curvos, encimado pela cruz latina tosca e de hastes largas, com a haste vertical mais larga na
base, onde surge uma segunda edícula, com remate angular. Tem a face principal virada a N. e tem 162 cm de
altura.
Enquadramento: Rural, isolado, situado junto a um muro baixo divisório de propriedades, em alvenaria insonsa
de granito, integrando grandes lajes de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

ERMIDA DE CRISTO REI
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028921
Designação: Capela de planta longitudinal composta por nave, com sacristia e sineira adossadas ao lado direito,
as primeiras com cobertura homogénea em telha de canudo e a torre com cobertura a uma água. Fachadas em
cantaria de granito aparente, com os silhares almofadados, dando um ar rústico, rematadas em cornija e beirada
simples. Fachada principal, virada a N., em empena, rasgada por portal de verga reta, protegido por duas folhas
de madeira pintadas de verde e almofadadas, ladeado por duas janelas retilíneas com portadas do mesmo tom e
protegido por grades metálicas. Fachada lateral direita, virada a O., com sacristia em meia empena cega, e torre
sineira com muro em esbarro, cego e com enorme cruz latina metálica na face virada a N..
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em meia encosta, em plataforma horizontalizada artificialmente,
rodeado de árvores e afloramentos graníticos. Sobre a capela, surge o morro superior do monte, sobre o qual
surge uma enorme estátua de Cristo.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028920
Designação: Capela de planta longitudinal, composta por nave e torre sineira, adossada ao lado esquerdo, de
planta retangular, com coberturas diferenciadas em telhados de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de
branco, percorridas por embasamento pintado de negro, com cunhais em cantaria de granito e rematadas em
friso de betão pintado de branco. A fachada principal, virada a O., remata em empena, sendo rasgada por portal
em arco de volta perfeita, emoldurado a cantaria, ladeado por duas janelas com o mesmo perfil e modinatura,
encimado por óculo em losango, também emoldurado a cantaria. No lado esquerdo, a torre sineira, rasgada,
inferiormente por janela em arco de volta perfeita com moldura de cantaria, que ilumina o acesso, possuindo
três ventanas, a central mais alta, todas em arcos de volta perfeita; na empena esquerda, uma enorme cruz
latina.
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Enquadramento: Peri-urbano, isolado, implantado em zona de pinhal, com acesso por estrada alcatroada,
possuindo um amplo adro, fechado por muro em alvenaria rebocada e pintada de branco, encimado por grades
metálicas pretas, formando cruzes gregas. O adro encontra-se pavimentado a calçada.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 20

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028918
Designação: Planta hexagonal, de espaço único, com cobertura homogéna em cúpula, revestida a telha de
canudo, dividida em seis tramos por contrafortes e possuindo remate em laternim esférico, com seis lumes
divididos por colunas e com pináculo no topo. Fachadas em alvenaria de granito, com as juntas pintadas de
branco, com cunhais apilastrados nos ângulos, firmados por pináculos do tipo balaústre, inferiormente ornados
por gomos, e remate em friso e cornija, encimadas por cruz latina, assente sobre plinto e volutas. Na fachada
principal, virada a SO., portal de verga reta, com moldura simples e flanqueado por pilastras toscanas, rematado
por entablamento e frontão interrompido por volutas e nicho ovalado, ornado por acantos e concheado, tendo,
no interior, a imagem do orago; encontra-se protegido por porta em ferro pintada de verde com a zona superior
vazada. As fachadas imediatas possuem janelas retangulares com molduras e capialço, protegidas por vidros
simples em caixilhos metálicos. No lado direito, surge um anexo, encimado por sineira em arco de volta perfeita,
rematado por cornija e elementos volutados.
Enquadramento: Urbano, isolado, situado num adro protegido por muro de cantaria aparente, capeado e
possuindo pilares almofadados, encimados por esfera.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18

ERMIDA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027579
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas águas
em telha de canudo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, flanqueadas por cunhais em cantaria de granito,
em aparelho isódomo, firmados por pináculos piramidais, e rematadas em cornija e beirada simples. Fachada
principal virada a E., em empena, ligeiramente alteada relativamente à cornija primitiva, com cruz latina
incaracterística no vértice. É rasgada por portal de verga reta, com moldura simples, ladeado por postigos
retilíneo com moldura simples em cantaria; o portal é protegido por porta de madeira de duas folhas. Fachada
lateral esquerda, virada S., é cega. Fachada posterior cega, com empena encimada por cruz latina sobre plinto.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado num terreno com ligeiro declive, em terra batida, estando rodeada
de arbustos e árvores de médio porte. Na fachada principal, possui dois bancos corridos laterais, que centram
um degrau de acesso ao interior. O local foi o iício da povoação de Dálvares e possuía um castro, já muito
adulterado; em 1272, D. Afonso III passa carta de foral, para povoa o Castro Rei.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17
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ERMIDA DE SÃO PEDRO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028924
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, em telha de canudo. Fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, rematadas em
friso e beirada simples. Fachada principal virada a O., em empena com cruz latina no vértice, de hastes oitavadas
e floreadas. É rasgada por portal em arco abatido, com moldura simples em cantaria, encimada por óculo
circular; o portal encontra-se protegido por porta de uma folha de madeira almofadada.
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona plana e elevada, com acesso por caminho de terra batida,
tendo a zona frontal à capela pavimentada a calçada de cubos de granito. Junto à fachada principal, um pinoco
de cantaria, talvez um elemento de couto.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18

ERMIDA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00028960
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de quatro
águas, em telha de aba e canudo. Fachadas em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, flanqueadas
por cunhais perpianhos, e rematadas por cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a NO., em empena
reta, elevada na zona central por uma cornija que serve para sustentar uma estrutura metálica, de onde se
dependura uma sineta. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas do
arco na zona superior, protegida por duas folhas de madeira pintada de verde, flanqueado por dois postigos
quadrados, protegidos por barras metálicas. Fachada lateral esquerda, virada a NE., cega.
Enquadramento: Rural, isolada, numa zona de ligeiro declive, junto a uma pequena casa e rodeada por
vegetação espontânea pouco desenvolvida. No lado direito erguem-se afloramentos graníticos.
Propriedade Privada
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

ERMIDA DO SENHOR DOS VALES
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027637
Designação: Planta quadrangular simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de quatro
águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento saliente, pintado de amarelo,
flanqueadas por cunhais em cantaria de granito aparente com as juntas pintadas de branco, rematadas em friso
e beirada simples. Fachada principal, virada a E., em empena reta, rasgada por portal em arco abatido, com
moldura em cantaria de granito com as juntas pintadas de branco, possuindo na pedra de fecho, uma inscrição
incisa e avivada a negro: "PADRE M.P. CABRAL M.G. ASSUNÇÃO"; o portal encontra-se protegido por duas
folhas de madeira pintadas. No lado esquerdo, possui um ligeiro nicho. Fachada lateral direita, virada a S., cega.
INTERIOR com as paredes rebocadas e pintadas de branco. Na parede testeira, um altar, sobre a qual surgem,
pintados, dois vasos com flores, que envolvem uma cruz de madeira pintada de verde, em cruz latina, com a
figura de Cristo, encimado por filactera pintada e, na base da haste vertical, uma cartela com a inscrição "Nosso
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Senhor dos Vales"; assenta em plinto paralelepipédico de madeira e também pintado de verde, rematado por
cornija, onde surge a imagem da Virgem e a inscrição "Nossa Senhora da Conceição.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em terreno com ligeiro declive, rodeado de árvores de grande porte
e vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18

ERMIDA DO SENHOR DOS VALES
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00027637
Designação: Planta quadrangular simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de quatro
águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento saliente, pintado de amarelo,
flanqueadas por cunhais em cantaria de granito aparente com as juntas pintadas de branco, rematadas em friso
e beirada simples. Fachada principal, virada a E., em empena reta, rasgada por portal em arco abatido, com
moldura em cantaria de granito com as juntas pintadas de branco, possuindo na pedra de fecho, uma inscrição
incisa e avivada a negro: "PADRE M.P. CABRAL M.G. ASSUNÇÃO"; o portal encontra-se protegido por duas
folhas de madeira pintadas. No lado esquerdo, possui um ligeiro nicho. Fachada lateral direita, virada a S., cega.
INTERIOR com as paredes rebocadas e pintadas de branco. Na parede testeira, um altar, sobre a qual surgem,
pintados, dois vasos com flores, que envolvem uma cruz de madeira pintada de verde, em cruz latina, com a
figura de Cristo, encimado por filactera pintada e, na base da haste vertical, uma cartela com a inscrição "Nosso
Senhor dos Vales"; assenta em plinto paralelepipédico de madeira e também pintado de verde, rematado por
cornija, onde surge a imagem da Virgem e a inscrição "Nossa Senhora da Conceição.
Enquadramento: Rural, isolado, implantado em terreno com ligeiro declive, rodeado de árvores de grande porte
e vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 / 18

HOSPITAL SUBREGIONAL DE TAROUCA / CENTRO DE SAÚDE DE TAROUCA
IPA: Hospital
NºIPA: 00021122

IGREJA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA
IPA: Misericórdia
NºIPA: 00003784
Designação: Planta longitudinal, composta por nave única, capela-mor e corpo adossado longitudinalmente, à
esquerda. Disposição horizontalista das massas, com cobertura homogénea de telhado de 2 águas. Fachada
principal com pórtico em arco a pleno centro e emoldurada por pilastras e arquitrave, encimado por óculo de
grandes dimensões. Remate em empena triangular com cornija que se prolonga para o corpo adossado onde no
cunhal esquerdo se sobrepõe uma sineira em granito com 2 pináculos e cruz de ferro. Cunhais com pináculos e
nos topos da cumeeira cruz em granito assente sobre base quadrangular. Fachada do lado direito de pano
interrompido por contraforte e com cruzeiro adossado. Fachada de tardoz cega tendo adossada construções
incaracterísticas. Fachada do lado esquerdo, correspondente ao corpo adossado com uma porta e uma janela e
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cimalha de cantaria de construção posterior à original da igreja. INTERIOR: nave única com piso em lages
graníticas, paredes forradas a azulejo polícromo do séc. 17 e teto de madeira em caixotões. Do lado do
Evangelho uma varanda com balaustrada em madeira, apoiada em 2 colunas, rasga a parede da nave. Do lado da
Epístola uma porta para acesso ao púlpito, este com guarda em madeira. Um altar lateral em talha dourada com
colunas peseudo-salomónicas e arco ladeado por anjos encontra-se no corpo da capela-mor à qual se tem
acesso por escadaria de 3 degraus. Altar-mor em talha dourada composto por quatro painéis, representando a
Anunciação, a Visitação, Crucificação e Ressurreição, e dois nichos separados por colunas.
Enquadramento: Urbano a meia encosta, destacado e harmonizado; isolado e flanqueado parcialmente por
muro. Insere-se no conjunto urbano onde se destaca a Igreja de São Pedro (v. PT011820070006).
Propriedade Privada: Misericórdia
Época de Construção: Séc. 16 / 17

IGREJA PAROQUIAL DE DÁLVARES / IGREJA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00014864
Designação: Planta longitudinal, com cobertura em telhados de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de
branco, exceto a principal, em cantaria de granito aparente, em aparelho pseudo-isódomo. Fachada principal,
virada a O., em empena truncada por dupla sineira assente em cornija e com dois arcos de volta perfeita,
assentes em impostas salientes, rematando em dupla cornija e friso, com estrutura metálica no topo, para uma
sineta, atualmente vazia. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, com a moldura formada pelas aduelas
do arco superiormente. No lado esquerdo, rasga-se ampla janela retangular, sobre cornija. Fachada lateral
esquerda, virada a N., com escadas de acesso a porta de verga reta, que liga ao coro-alto.
Enquadramento: Urbano, confinando com uma estreita via pública, pavimentada a calçada de cubos de granito.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural) / 18

IGREJA PAROQUIAL DE TAROUCA / IGREJA DE SÃO PEDRO
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00006681
Designação: Planta longitudinal, composta, de volumes horizontais articulados e cobertura com telhados de 2
águas. Embasamentos marcados de forma escalonada, adaptando-se ao terreno. Fachada principal orientada a
O., com escadaria de degraus semicirculares de acesso ao portal principal, composto por 2 pares de colunas, de
plintos e fustes lisos, e de capitéis decorados que suportam 2 arquivoltas de arco apontado. Em plano superior,
3 cachorros e por cima janelão retangular de verga reta. Cornija acompanha a empena, com pináculos nos
ângulos e cruz papal no remate. Alçado lateral direito, a S., com escadaria que acede à sacristia e ao coro-alto,
através de alpendre. Segue-se o corpo saliente da sacristia e sala superior denominada Casa da Fábrica. 3
janelões retangulares rasgam o muro e surge cachorrada sob a cornija. Alçado E. com corpo central cego,
marcado por pilastras e encimado por cruz latina no vértice da empena. No corpo da sacristia e da sala da Casa
da Fábrica, em plano mais recuado, 2 janelões de diferentes perfis e remate em cornija. Alçado N. tem corpo em
plano mais avançado para suporte do acesso ao campanário, que se faz através do coro-alto. No lado esquerdo,
portal com escadaria que se destaca do muro, composto por 3 pares de colunelos e 4 arquivoltas de arco
quebrado. Corpo da capela-mor em plano mais recuado, com 2 fenestrações retangulares. Cachorrada sob
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R10 – História e Património
80

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

cornija. Campanário triangular com 2 sineiras simétricas e uma de menor dimensão, centralizada e em plano
superior. INTERIOR: Igreja de nave única, coro-alto, capela-mor e sacristia, adossada no lado da Epístola.. Alçado
S. com porta principal, coro-alto de madeira, assente em 2 colunas que embebem em 2 pias de água benta, e
iluminado por fenestração retangular. Lado do Evangelho com porta lateral de arco rebaixado e arcossólio com
vestígios de pintura mural e túmulo. No lado da Epístola, implementa-se batistério, púlpito de bacia
quadrangular e guarda de madeira e altar lateral policromado. Teto de madeira em caixotões. Arco triunfal a
pleno centro, ladeado por 2 altares de talha policromada. 1 degrau dá acesso à capela-mor, onde, no lado do
Evangelho, despontam 2 janelas retangulares em capialço. Do lado fronteiro, janela retangular e porta para a
sacristia. Retábulo de talha dourada, com tribuna. Teto de caixotões e apainelados policromados, decorado com
iconografia petriana. Sacristia com 3 janelas retangulares, mantendo entaipada uma antiga porta, comunicante
com a capela-mor. Porta para o exterior e piso superior.
Enquadramento: Urbano, a meia encosta, isolado, junto à Igreja da Misericórdia (v. PT011820070016), sobre
plataforma elevada, com adro adjacente e acesso por portões gradeados.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 13 / 14 / 16 / 17

NÚCLEO URBANO DA CIDADE DE TAROUCA
IPA: Monástico-conventual (Ordem de Cister)
NºIPA: 00028082
Enquadramento: Localiza-se na Beira Alta, na região do Douro e pertence à unidade de paisagem de Pomares de
Lamego e Moimenta da Beira. O concelho é composto por 7 freguesias: Gouviães, Granja Nova, Tarouca,
Mondim da Beira, Salzedas, S. João de Tarouca, Ucanha e Várzea da Serra. Encontra-se delimitado a O. pelo
município de Lamego, a N. pelo de Armamar, a E. por Moimenta da Beira e a S. por Castro Daire. Localiza-se na
zona de transição entre as Beiras e o Alto Douro, apresentando uma paisagem envolvente diversificada. Na
envolvente do núcleo destaca-se o Mosteiro e Igreja de São João de Tarouca (v. PT011820060009), Torre e
Ponte de Ucanha (v. PT011820080001), Pelourinho de Ucanha (v. PT011820080004), Pelourinho de Mondim de
Cima (v. PT011820040002), Ponte românica de Mondim da Beira (v. PT011820040008), Mosteiro e Igreja de
Salzedas (v. PT011820050011), Igreja Matriz de Ucanha / Igreja de São João Evangelista (v. PT011820080015),
Pelourinho de Ucanha (v. PT011820080004).
Época de Construção: Séc. 13

PELOURINHO DE TAROUCA
IPA: Tipo pinha
NºIPA: 00002393
Designação: Estrutura em cantaria de granito, composta por soco circular assente em plataforma quadrangular,
de fuste oitavado e capitel octogonal com rebordo toral saliente e faces lisas para cima. Remate em forma de
cone com motivos vegetalistas composto por oito rosetas. Superiormente a superfície cónica é decorada com
oito folhas imbrincadas
Enquadramento: Urbano, encontra-se na adega de uma casa particular a servir de suporte ao pavimento do
primeiro piso.
Propriedade Privada: pessoa singular
Época de Construção: Séc. 16 (conjetural)
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POSTO MÉDICO E DE SOCORROS DE TAROUCA
IPA: Centro de saúde
NºIPA: 00020164

SOLAR DOS MELOS
IPA: Casa nobre
NºIPA: 00014865
Designação: Possui pedra de armas e capela algo adulterada.
Época de Construção: Séc. 17

FREGUESIA DE VÁRZEA DA SERRA

ALMINHAS EM SÃO SEBASTIÃO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00028975
Designação: Alminhas embutidas num muro em cantaria de granito, em aparelho isódomo, com as juntas
preenchidas a cimento, compondo um nicho, atualmente vazio, virado a E. e com remate em ângulo e moldura
saliente, possuindo, lateralmente, duas meias pilastras, assentes em plintos mais largos e com capitéis mais
largos, havendo vestígios de nove orifícios que correspondiam aos locais onde se fixava a antiga grade.
Enquadramento: Urbano, embutido numa parede de habitação unifamiliar.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

ALMINHAS EM VÁRZEA DA SERRA
IPA: Alminhas
NºIPA: 00013394
Designação: Alminhas em cantaria de granito aparente, formada por duas peça, a inferior constituindo um plinto
paralelepipédico emoldurado nos extremos, e o superior com remate curvilíneo, com cornija que acompanha
este perfil, rasgado por nicho, virado a S., contracurvo e com moldura saliente; encontra-se protegido por porta
metálica pintada, formando uma malha de rede. Sobre o nicho, surge uma cartela. No interior, pintura a óleo
representando o orago.
Enquadramento: Peri-urbano, embutido num muro divisório de propriedade, onde existe uma casa de habitação
devoluta e vários arbustos e árvores de grande porte.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

ALMINHAS NO LUGAR DO SANTINHO
IPA: Alminhas
NºIPA: 00003804
Designação: Alminhas embutidas num muro em cantaria de granito, em aparelho isódomo, compondo um nicho
virado a O., em arco de volta perfeita, atualmente vazio, e envolvido por volutas incisas.
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Enquadramento: Urbano, encastrado num muro divisório de propriedade.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA SERRA
IPA: Casa da câmara
NºIPA: 00013413

CAPELA DE SANTA BÁRBARA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014880
Designação: Capela de planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de
duas águas, em telha de canudo. Fachadas rematadas por cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a
S., em cantaria de granito aparente, em aparelho isódomo, rematando em empena com cruz latina no vértice,
sobre plinto paralelepipédico emoldurado. É rasgada por portal em arco de volta perfeita, com a moldura
formada pelas aduelas do arco, protegida por duas folhas de madeira pintada, ladeada por dois postigos
quadrangulares, protegidos por barras metálicas.
Enquadramento: Rural, isolado, no topo de um monte, rodeado por uma plataforma pavimentada a cubos de
granito, com acesso por escadaria central, formando um adro, protegido por muretes de cantaria, onde se
erguem duas árvores de grande porte.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 17 (conjetural)

CAPELA DE SANTO ANTÃO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013410
Designação: No lado direito do portal, um cruzeiro com 150 cm, composto por duas ordens de plintos
paralelepipédicos, o inferior em cantaria de granito aparente e o superior, mais estreiro, rebocado e pintado de
branco, sobre o qual surge cruz latina com as hastes lobuladas, possuindo, na face frontal, policromia, a imitar o
Santo Lenho, e a pintura do Crucificado, com filactera superior. INTERIOR com paredes rebocadas e pintadas de
branco. Retábulo-mor de talha policroma, de planta reta e um eixo definido por quatro colunas grupadas, com
fuste torso e percorrido por folhagem, possuindo capitéis coríntios e base única, ornada por folhas.
Época de Construção: Séc. 17

CAPELA DE SÃO LOURENÇO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00014881
Propriedade Privada: Igreja Católica
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CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013415
Designação: Planta longitudinal simples, de espaço único, com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, com telha de aba e canudo. Fachadas em alvenaria de granito aparente, percorridas por embasamento
de pedra insonsa, com cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais sobre altos plintos
paralelepipédicos emoldurados superiormente, e rematadas em cornija e beirada simples. Fachada principal,
virada a E., em empena com cruz latina sobre plinto no vértice, rasgada por portal de verga reta, protegido por
duas folhas de madeira. Fachada lateral direita, virada a S., cega. Fachada posterior em empena cega, com um
plinto no vértice.
Enquadramento: Peri-urbano, embutido num muro Rural, isolado, situado numa zona de ligeiro declive, rodeado
por vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 (conjetural)

CAPELA DO SENHOR DA BOA SENTENÇA
IPA: Capela / Ermida
NºIPA: 00013411

CONJUNTO DE ESPIGUEIROS EM VÁRZEA DA SERRA
IPA: Espigueiro
NºIPA: 00013417

CRUZEIRO DE NOSSA SENHORA DA BOA SENTENÇA
IPA: Tipo alpendrado com cruz
NºIPA: 00028973
Designação: Cruzeiro com estrutura de planta retangular simples, com cobertura homogénea em telhado de
quatro águas côncavas, em cantaria de granito e truncadas por cornija circular, sobre a qual surge cruz latina
com as hastes florenciadas sobre plinto paralelepipédico. Tem as fachadas em cantaria de granito aparente, em
aparelho isódomo, rematadas em cornija. Fachada principal virada a O., com os cunhais salientes e rematada por
pináculos do tipo balaústre, rasgada por portal em arco canopial, rematado por cornija com o mesmo perfil,
protegido por grade de ferro pintada de verde, com ripas verticais na zona superior. No lado direito, um
pequeno nicho com remate angular. INTERIOR com uma cruz latina em cantaria de granito, com as hastes
trilobadas, emoldurada por entrelaçado, possuindo a figura de Cristo pintada.
Enquadramento: Urbano, adossado a uma Capela com a mesma invocação, implantado em zona plana, no
ângulo formado pela sacristia e pela nave. Encontrando-se virado à via pública, da qual se separa por um degrau
e por dois corpos cilíndricos em cantaria de granito, que protegem a entrada e evitam o estacionamento no
local.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18
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CRUZEIRO NA RUA DO ADRO
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028972
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em alto soco de planta quadrangular de um degrau, onde
assenta plinto paralelepipédico, com os extremos emoldurados, encimado por cruz latina de hastes simples, a
vertical possuindo uma cartela saliente, formando nicho em arco de cortina, vazio. Tem a face principal virada a
N. e a altura de 230 cm.
Enquadramento: Urbano, adossado ao muro de uma casa, em alvenaria rebocada e pintada de branco, sendo
ladeado por um pequeno canteiro em alvenaria de granito, onde surge plantado arbusto. Encontra-se virado
para a via pública sem nenhum elemento que o separe da mesma.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 (conjetural)

CRUZEIRO NA VÁRZEA DA SERRA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028969
Designação: Cruzeiro em granito, em cruz latina, assente diretamente no solo, com duas hastes simples, com a
face principal virada a N..
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa zona elevada, sobre a povoação de Várzea da Serra, num local
onde surgem alguns terrenos, divididos por muros de alvenaria de tijolo, rebocados a cimento e sobre uma zona
de vegetação espontânea.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

CRUZEIRO NO LUGAR DE TIRADA
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028970
Designação: Cruzeiro em granito, assente em dado cúbico, encimado por tabuleiro almofadado, que sustenta
uma crua latina de hastes simples, com a face principal, virada a E..
Enquadramento: Rural, isolado, situado numa pequena planície, com vegetação espontânea, junto a uma casa
de habitação.
Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 18 / 19 (conjetural)

CRUZEIRO NO MONTE
IPA: Tipo cruz
NºIPA: 00028971
Designação: Cruzeiro em cantaria de granito, assente em plataforma quadrangular de um degrau, onde assenta
plinto paralelepipédico, encimado por cruz latina de hastes simples, a vertical possuindo uma cartela saliente,
formando nicho, protegido por vidraça e grades pintadas de branco. Tem a face principal virada a N..
Enquadramento: Rural, isolado, situado no topo de um monte, com uma vista desafogada sobre o vale e outros
montes fronteiros. Está rodeado de vegetação espontânea e algumas pedras de granito.
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Propriedade Privada: Igreja Católica
Época de Construção: Séc. 19 / 20 (conjetural)

ESCOLA PRIMÁRIA EM VÁRZEA DA SERRA
IPA: Tipo plano dos Centenários
NºIPA: 00027346
Designação: Escola de dois pisos e quatro salas.
Propriedade Pública: municipal
Época de Construção: Séc. 20

FONTE DA BAJORCA
IPA: Chafariz / Fonte
NºIPA: 00013416

IGREJA PAROQUIAL DE VÁRZEA DA SERRA / IGREJA DE SÃO MARTINHO / IGREJA NOVA
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00013412
Designação: Planta longitudinal composta por nave e duas torres sineiras adossadas, a primeira com cobertura
em telhado de duas águas, em telha lusa, e as sineiras com coruchéus bolbosos. Fachadas principal em cantaria
de granito aparente, em aparelho isódomo, com o corpo da nave rematando em empena, com cruz latina no
vértice, rasgada por alto portal de volta perfeita e moldura de cantaria, encimado por três janelas com o mesmo
perfil, que abrem para uma sacada de cantaria, assente em quatro mísulas e com guarda balaustrada. As torres
flanqueiam a fachada, com três ordens de cunhais apilastrados, firmados por pináculos piramidais e rematadas
em friso e cornija, evoluindo em três registos divididos por cornijas, o inferior rasgado por porta de verga reta e
moldura simples e por um óculo emoldurado; o segundo registo possui óculo emoldurado e o terceiro as
ventanas em arco de volta perfeita, com moldura de cantaria saliente.
Enquadramento: Urbano, abrindo para a via pública.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18 / 20

IGREJA PAROQUIAL DE VÁRZEA DA SERRA / IGREJA DE SÃO MARTINHO / IGREJA VELHA
IPA: Igreja paroquial
NºIPA: 00013414
Designação: Planta longitudinal composta por nave e capela-mor, tendo sineira adossada à fachada lateral
direita, com cobertura em telhado de duas águas, em telha de aba e canudo, na nave e capela-mor, e em
coruchéu piramidal, revestido a telha de aba e canudo. Fachadas em cantaria de granito, em aparelho isódomo,
flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por pináculos de pera sobre plintos paralelepipédicos,
rematadas em friso, cornija e beirada simples. Fachada principal, virada a S., em empena contracurva, alteada
relativamente ao remate primitivo, interrompida por um feixe de acantos e volutas que sustentam o plinto e a
cruz latina, de hastes floreadas. É rasgada por portal de verga reta, com moldura de cantaria e flanqueado por
pilastras toscanas, que sustentam um friso e frontão curvo, interrompido por óculo circular. No lado direito,
recuada, a torre sineira, rematada em friso e cornija, com pináculos piramidais com bola, evoluindo em dois
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registos, separados por friso e cornija, o inferior cego e o superior com sineiras em arco de volta perfeita,
assentes em pilastras.
Enquadramento: Peri-urbano, isolado, com pequeno adro frontal, sustentado por muro em cantaria de granito,
com acesso por escadas. Ao lado, cemitério.
Propriedade Privada: Igreja Católica (Diocese de Lamego)
Época de Construção: Séc. 18

PELOURINHO DE VÁRZEA DA SERRA
IPA: Tipo bloco
NºIPA: 00004227
Designação: Estrutura em cantaria de granito, composta por soco octogonal de dois degraus, o primeiro quase
na totalidade encoberto pelo empedrado das vias. Coluna oitavada de base quadrada, cujos ângulos se
chanfram formando o oitavado do fuste, com 3 m de altura. No seu primeiro terço, sulco circundante para ferro
de sujeição. Assenta diretamente no fuste o remate, tabuleiro de forma quadrada com faces de dupla moldura
plana. Ao centro, ergue-se peça de forma paralelepipédica com bordos alteados nos quatro ângulos formando
concavidade na parte superior. Nela assente uma esfera de pedra achatada. Numa das faces, insculpe-se uma
cartela de contornos curvilíneos, com as armas nacionais.
Enquadramento: Urbano em superfície plana, destacado, harmonizado, isolado, em pequeno largo na
confluência de vias públicas, em zona de interesse paisagístico. Em frente ao pelourinho, um banco de laje
granítica.
Propriedade Pública: estatal
Época de Construção: Séc. 16 / 17 (conjetural)

Fonte: Inventário da Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais
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3.4.

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

Tabela 3 - Listagem dos Sítios Arqueológicos

Ucanha
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
O topónimo "Abadia Velha" designa ainda hoje uma zona da margem
direita do rio Varosa, situada a escassas centenas de metros do mosteiro
cisterciense de Santa Maria de Salzedas. Trabalhos agrícolas puseram a
descoberto em 1969 os alicerces de uma Igreja de três naves e transepto
saliente, datável dos finais do século XII. As intervenções arqueológicas
realizadas entre 1994 e 1996 permitiram verificar que a nave possui, pelo

Abadia Velha

Igreja

menos, 5 tramos transversais e que o edifício deveria ter um comprimento
total superior a 45m. A cabeceira é composta por uma ábside principal e
dois absídolos laterais. Na área da abadia e seu couto têm sido
identificados sítios provavelmente relacionados com as estruturas
monásticas: moinho, caminhos, núcleos de povoamento. A 50 m a sul da
igreja foi identificado um fordo de tegula que terá funcionado até ao
período medieval.

Abadia Velha

Sepultura

Sepultura escavada na rocha.

Ucanha

Calçada

Consta de uma única via que foi construída a partir da Ponte Fortificada.
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Dálvares
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
Junto à escola primária de Dálvares, na encosta E de Santa Bárbara, foram

Corujeira

Habitat

detetados alguns fragmentos de tegulae. Não se detetaram vestígios de
estruturas do mesmo período cronológico.
Num pomar situado junto ao cemitério foram detetados alguns
fragmentos de tegulae. Foi identificada uma coluna e uma base esculpidas
em granito, e reutilizadas como material de construção num dos muros

Paço Dálvares

Habitat

que sustentam os socalcos do pomar. Os poucos fragmentos cerâmicos
detetados não permitiram desenhar uma área específica de dispersão de
materiais para lá da localização da coluna e dos poucos fragmentos
observados.
No topo do cabeço, no qual se localiza a capela de Santa Bárbara,
incluíndo a área onde se implanta o marco geodésico do Castelo,
registaram-se vestígios de um povoado fortificado. Identificaram-se duas
linhas de muralha: a exterior assinalada por um talude e grande

Santa Bárbara

Povoado
fortificado

concentração de pedra miúda, abrange um vasto perímetro, e a interior
de aspeto diferente é composta por blocos de maiores dimensões, de
formas irregulares mas bem unidos, delimitando um espaço restrito em
volta da atual capela. Nunca foram aqui realizadas quaisquer tipo de
intervenções, mas a cerâmica recolhida à superfície, em trabalhos
anteriores, aponta para uma ocupação pré e proto-histórica, não sendo de
excluir uma posterior ocupação medieval.

Mondim da Beira
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
Sobranceiro à povoação de Sanfins, no alto do cabeço onde começa a
descida para Mondim, construiu-se uma importante fortificação castreja
da qual ainda restam vestígios das fundações das casas. O castro foi
intensamente romanizado como se concluí dos achados arqueológicos.

Mondim da

Povoado

Em 1996 sofreu uma ligeira ameaça de destruição devido a abertura de

Beira

Fortificado

um caminho florestal. No caminho aberto na encosta Este apareceram
fragmentos cerâmicos de época Proto-Histórica, enquanto que no lado
Sul, junto ao topo da elevação, a remoção das terras foi feita a maior
profundidade tornando visíveis vários troços da muralha e do que parece
ser um torreão semicircular.

Mondim da
Beira
Monte Ladário

Ponte

Povoado

Ponte românica, com cavalete e um único e amplo arco de volta perfeita.
Povoado localizado no Monte Ladário. A deposição dos materiais é
secundária devendo estes ser provenientes do topo do monte.
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Granja Nova
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
Ponte em pedra, desativada, que atravessa a Ribeira de Santiais. A ponte
é composta por tabuleiro formado por lajes de granito que assentam

Ponte das
Tábuas

sobre dois talhamares. Associada a esta ponte encontram-se os vestígios
Ponte

de uma calçada seriamente afetada pela estrada atual. Junto à ponte
detetou-se um marco de propriedade com a data de 1830 esculpida.
Desconhece-se a cronologia da calçada e da ponte, esta última
certamente de construção medieval.

São João de Tarouca
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
Tumulus em pedra, possível cairn, à base de blocos e lajes, por vezes

Paúlas 1

Monumento

integrando o afloramento de base; mede 9m de diâmetro e 0,30m de

megalítico

altura; na parte central observam-se duas, possivelmente três, lajes muito
deslocadas.
Tumulus de planta circular, com 7m de diâmetro e 0,30m de altura; na
parte central observam-se três lajes soltas, subrectangulares, duas das

Paúlas 2

Monumento

quais medem 1,15m de comprimento e 0,45m de largura (a terceira

megalítico

encontra-se parcialmente enterrada, mas mede também 0,45m de
largura); terão integrado possível cista; o tumulus foi construído com
blocos e lajes de granito; trata-se de um cairn.
Encosta voltada a E na proximidade de uma linha de água. Na zona ainda

Quintião

Habitat

se deteta a prática agrícola pelo plantio do milho. Vista privilegiada para o
planalto da Nave. Atualmente serve como zona de despejo de detritos.
O mosteiro de São João de Tarouca foi construído na segunda metade do
século XII, sendo o primeiro mosteiro cisterciense implantado em
Portugal. Sofreu diversas alterações ao longo dos tempos,
nomeadamente no séc. XVII e que resultaram na edificação de novos
espaços conventuais. No interior do edifício encontra-se um valioso

S. J. de
Tarouca

conjunto de obras de arte. A intervenção arqueológica permitiu
Mosteiro

determinar que a zona a Sul da Igreja apresenta-se pouco relevante desse
ponto de vista, assim como da área situada junto à cabeceira da Igreja,
devido a uma anterior destruição de níveis estratigráficos; a área fronteira
a entrada principal da Igreja, revelou interesse ao nível da caracterização
dos alicerces da fachada e das diferentes fases de construção; finalmente
a área situada a Norte da Igreja, situa-se na zona dos antigos edifícios
conventuais, dos quais se conservaram alguns alicerces.
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Salzedas
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
O Mosteiro de Santa Maria de Salzedas é datado como cisterciense numa
bula de 1196, apesar de documentos dos anos 1155 e 1161 referirem uma
observância da regra de São Bento. A igreja do mosteiro, originalmente de
planta de cruz latina, foi sagrada em 1225, possuindo três naves de cinco

Mosteiro de
Santa Maria de

tramos e transepto saliente. As modificações ocorridas no século XVII e
Mosteiro

Salzedas

XVIII destruíram, na cabeceira da igreja, as quatro capelas laterais
semicirculares, bem como a fachada original. Os restantes edifícios
monásticos situam-se a sul da igreja e foram profundamente alterados
durante

as

reformas

ocorridas

durante

os

referidos

séculos,

nomeadamente a construção de um novo claustro, a remodelação do
claustro medieval e as diversas transformações dos restantes espaços.

Tarouca
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
No sítio do Padrão, perto de Teixelo, Tarouca há um miliário inédito,

Padrão

Miliário

segundo informação oral do Dr. I. Curado. O mesmo informou que na
direção de Tarouca, há um troço de calçada romana.
Pequeno esporão debruçado sobre a Ribeira de Tarouca, com bom

Santa Bárbara

Povoado

domínio da paisagem. Apresenta vestígios de um pequeno talude, na
zona mais acessível do morro. Recolheram-se algumas cerâmicas de cariz
medieval.
O sítio localiza-se num esporão, sobre um vale de acesso à vila de Tarouca,
é ladeado por duas linhas de água bastante encaixadas, sendo este o
único acesso a essas linhas de água. Foram identificadas duas linhas

Santa Helena

Castelo
Roqueiro

defensivas delimitadoras de um espaço que não apresenta vestígios de
ocupação habitacional. As linhas de muralha situam-se no local de melhor
acesso ao esporão. No lado em que este se desenvolve em escarpa não
existem muralhas. Pode-se classificar este síto como um castelo roqueiro
do século X ou XI, construído por população de uma pequena povoação
para sua defesa.

Santa Helena

Monumento
megalítico

Tumulus de planta aparentemente sub-circular, medindo cerca de 16-12 m
de diâmetro e cerca de 1,50 m de altura, com restos de revestimento
pétreo superficial por toda a área correspondente à mamoa.
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Várzea da Serra
Designação

Tipo de Sítio

Descrição
Tumulus de planta aparentemente sub-circular, medindo cerca de 28-22m

Folgosa 2

Monumento

de diâmetro e 2,50 m de altura, com restos de revestimento pétreo

megalítico

superficial, na parte central observa-se uma depressão típica de ações de
violação não sendo visível qualquer esteio.

Folgosa 3

Arte rupestre

Fossetes gravadas por picotagem e abrasão localizado a cerca de 20 m do
monumento de Folgosa 2. Registam-se, igualmente, sinais de polimento.
Tumulus relativamente baixo (0,95m) com revestimento pétreo

Folgosa 4

Monumento

superficial denso, apresenta planta sub-circular, medindo cerca de 12 m

megalítico

(N-S) e 10 m (E-O) de eixo maior e menor. Não são visíveis esteios e
encontra-se implantado a meia encosta.
Tumulus relativamente baixo (0,70m) com revestimento pétreo

Folgosa 5

Monumento

superficial denso, apresenta planta sub-circular, medindo cerca de 8 m (N-

megalítico

S) e 7 m (E-O) de eixo maior e menor. Não são visíveis quaisquer esteios e
encontra-se implantado a meia encosta.
Na vertente nascente de uma das cumeadas da elevação de Testos
destaca-se no terreno uma mamoa, em dimensão e estruturamento. A
mamoa forma um anel circular a subcircular de pedras graníticas de
médias dimensões, alternadas de outras mais pequenas, adoçando-se em
parte ao afloramento rochoso, com um diâmetro geral, no eixo Norte-Sul,
de 11.50 metros e, no eixo Este-Oeste, de 12 metros. O interior do Tumulus

Testos 1

Mamoa

encontra-se violado contendo perto de 1.50 m de profundidade e um
diâmetro de 3.10x3.20 m. Um murete corta a estrutura a nascente,
contendo medidas de 0,90 m de altura e cerca de 0,60 m de largura,
murete de edificação posterior que se desenvolve no exterior em
alinhamento, tendo o interior sido reaproveitado para outras utilizações.
O terreno envolvente encontra-se, porém, culcado pelas lavras mecânicas
oriundas do plantio recente de eucaliptal que revolveram o solo até à
estrutura danificando o subsolo original.
Na meia encosta nascente da elevação granítica de testos, junto a um
carreiroi vicinal beneficiado como pista de acesso aos aerogeradores de
frente sul/leste do Parque Eólico de Testos II, encontra-se um montículo
de pedras e terra formando uma mamoa. Este vestígio estrutural
encontra-se em bom estado de conservação uma vez que a parcela de

Testos 2

Mamoa

terreno de onde emerge não se encontra lavrada. A flora germinada
constitui-se por denso mato rasteiro autóctone, o que possibilita, por
outro lado uma certa ocultação da estrutura. A mamoa, de formato
circular a subcircular, constituí-se de pedras graníticas pequenas e médias
na sua dimensão, enucleadas e recobertas de terra, realçando-se no
terreno a uma altura de cerca de 0,70 m, contendo um diâmetro de 9,80
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m no eixo N-S e um diâmetro de 8,50 m no eixo E-N, vislumbrando-se,
ténue a depressão central.
Aglomerado de blocos de granito não afeiçoados de médias dimensões,
Testos 3

Mamoa

que parece constituir uma mamoa. Esta estrutura apresenta uma planta
circular com um diâmetro de cerca de 10 metros.

Vila Chã da Beira
Designação

Tipo de
Sítio

Descrição
Possível estátua menir ou marco de limites concelhios, edificado num
bloco de granito. É possível ver gravados na sua face Norte uma cruz dos
templários ou de malta, uma criz, quatro datas (que não são totalmente

Lameira Longa

Marco

decifráveis, apenas uma - 1829) e algo elegível. A face nascente apresenta
quatro cruzes e uma inscrição ilegível, a face poente apresenta três
cruzes. No topo tem gravada uma cruz, selando este elemento,
totalizando assim 10 cruzes. Tem como medidas aproximadas de: altura
1,40 m (pedra à superfície); largura (topo) 1,05 m e fundo 1,30 m
Localiza-se na Lameira longa, em ponto sobre-elevado, ocupando uma
posição dominante, em bacia depressionária, com amplo domínio visual
sobre o vale que se desenvolve a E. Trata-se de um tumulus de planta subcircular, com aproximadamente 13 m (N-S) e 12 m (E-O) de eixos menor e

Lameira Longa 1

Dólmen

maior, mas é provável que atinja um pouco mais, talvez 15 m de diâmetro.
O tumulus será cerca de 1m de altura, um dos esitios da câmara, que se
apresenta completo, eleva-se acima do tumulus cerca de 0,60 m; câmara
megalítica de planta poligonal, fechada, formada por sete esteios, com
eixo maior orientado segundo a direção O.NO - E.SE, no estado atual esta
diagonal mede cerca de 1,60 m.
Localiza-se num ponto sobre-elevado, entre linhas de água; ocupa posição
dominante, em bacia depressionária e com amplo domínio visual. Trata-se
de um tumulus de planta sub-circular, com aproximadamente 18m (N-S) e
17m (E-O) de eixos maior e menor, e cerca de 1m de altura; o esteio de
maior altura sobre-elevasse cerca de 1m acima do tumulus; câmara

Lameira Longa 2

Dólmen

megalítica, de que se observam 4 estios in situ; a cabeceira é formada por
dois estios, justapostos; a E identificaram-se dois outros esteios,
deslocados, e duas lajes, também soltas, eventualmente de outros estioes
ou lajes de cobertura; é provável que se trate de dólmen simples, de
planta poligonal alongada, com eixo maior orientado segundo a direção
O.NO - E.SE.
Junto à capela de São Mamede, na sua zona de acesso, encontra-se uma

São Mamede

Habitat

expressiva concentração de material de construção de período romano,
maioritariamente composto por tegulae. A prospeção realizada na
envolvente demonstrou que a área de dispersão se concentra na zona da
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capela com algum material bastante rolado, na propriedade agrícola
situada a Norte da estrada. Desconhece-se se existe uma relação direta
entre a capela e as possíveis estruturas romanas.
Fonte: Base de dados do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico
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4.

SÍNTESE

Como foi referido anteriormente, 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 caráter
religioso sob a forma de inúmeras igrejas, capelas, santuários e conventos; de caráter habitacional,
como o Bairro do Quelho em Salzedas; e de caráter 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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SUMÁRIO
O estudo das Infraestruturas assume uma importância vital para equacionar algumas opções do
Plano.
Os dados sectoriais relativos às infraestruturas considerados nesta fase do plano poderão ainda ser
alvo de alguns ajustamentos, designadamente, no que diz respeito à avaliação das taxas de
cobertura das redes de infraestruturas concelhias ao nível da sua sustentabilidade. No entanto, os
dados agora apresentados e a sua fiabilidade sustentam uma base para, assim, proceder à
estruturação de uma estratégia de intervenção sobre o território que atenda a este diagnóstico.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R11 – Infraestruturas
1

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO

4

2.

PLANO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 2020

5

3.

AS INFRAESTRUTURAS CONCELHIAS

7

3.1.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.2.

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

10

3.3.

REDE DE ELETRICIDADE

14

3.4.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

16

4.

CONCLUSÕES

7

19

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R11 – Infraestruturas
2

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 - Identificação, Serviço e Capacidade associada a cada sistema de abastecimento .................................... 9
Tabela 2 - Alojamentos familiares de residência habitual, segundo existência de água canalizada, 2011 ................. 9
Tabela 3 - Identificação e Caracterização dos Sistemas de Saneamento de Águas .................................................. 12
Tabela 4 – Características infraestruturais .................................................................................................................. 13
Tabela 5 - Alojamentos familiares de residência habitual, segundo existência de instalações elétrica, 2001 ..........14
Tabela 6 - Consumidores de eletricidade, 2005 .......................................................................................................... 15
Tabela 7 - Consumo de eletricidade em Milhares de kW/h, 2005 ............................................................................... 15
Tabela 8 - Entidade gestora por tipo de recolha .........................................................................................................16
Tabela 9 - Freguesias servidas com recolha de resíduos de sólidos ..........................................................................18
Tabela 10 - Quantitativos de resíduos recolhidos (t) ..................................................................................................18
Tabela 11 - Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho .................................................................... 20

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 - Universo geográfico da RESINORTE, S. A. ................................................................................................... 17

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R11 – Infraestruturas
3

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

1.

INTRODUÇÃO

As infraestruturas constituem um elemento sem o qual dificilmente se conseguirão alcançar
quaisquer objetivos de desenvolvimento territorial. Além disso, são também determinantes na forma
como o espaço é ocupado e utilizado. Quaisquer que sejam as decisões com implicações territoriais,
estas deverão considerar obrigatoriamente as redes de infraestruturas e as capacidades instaladas.
Esta é uma componente fundamental para a avaliação global da capacidade de carga do território.

No presente relatório propõe-se que a análise incida sobre as várias redes de infraestruturas básicas
com implicações na organização do território, a saber: abastecimento de água; saneamento de águas
residuais; eletricidade e gestão de resíduos sólidos urbanos.

Numa primeira fase, começou-se por analisar as redes de abastecimento de águas e de saneamento
de águas residuais. Deve registar-se que a tarefa de reunir informação sobre todas as redes de
infraestruturas nem sempre é facilitada, devido ao facto de a informação de base não ser de fácil
acesso. Assim, para os objetivos propostos, foi fundamental a estreita colaboração dos gabinetes
camarários incumbidos da gestão destes serviços, das empresas concessionárias das redes, assim
como, dos relatos recolhidos em momentos como o levantamento de campo, onde se privilegia o
contacto direto com as populações ou, ainda, nas diversas reuniões com as Juntas de Freguesia que
foram efetuadas ao longo do processo de revisão do PDM de Tarouca.
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2.

PLANO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS 2020

Para desenvolver um quadro de referência que delimite alguns objetivos, tendo em conta
abordagens nacionais e europeias, recorreu-se ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de
Saneamento de Águas Residuais 2020 (PENSAAR 2020), elaborado pelo Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território.

O PENSAAR constitui uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais, elaborada por uma comissão criada pelo despacho n.º 9304/2013, de 2 de julho,
tendo por base os seguintes pressupostos:


Apoiar a nova estratégia para o setor nos pilares em que assentaram os anteriores planos
estratégicos para o setor, designadamente o PEAASAR I (2000-2006) e o PEAASAR II (20072013);



Identificar e clarificar de forma consistente os problemas que afetam o setor;



Definir a estratégia com base em objetivos de sustentabilidade em todas as suas vertentes –
técnica, ambiental, económica, financeira e social – de modo a criar um contexto de aceitação
global a médio (2014-20) e a longo prazo (para além de 2020);



Agregar essa estratégia de sustentabilidade a médio e longo prazo a uma parceria ganhadora
em que todos os atores setoriais possam associar-se e obter ganhos partilhados, permitindo
um salto qualitativo do setor, à semelhança do passado, quando foi possível reunir esse
consenso e compromisso alargados;



Criar uma estratégia dinâmica cuja implementação possa ser assegurada através de um Grupo
de Apoio à Gestão (GAG), que garanta o apoio à boa governança do setor de uma forma
contínua, formulada no Plano de Gestão proposto, incluindo a monitorização e atualização
anual do PENSAAR 2020 a partir de uma plataforma de informação setorial a nível nacional que
integre os dados das entidades responsáveis pelo planeamento e regulação do setor,
partilhada por todos os parceiros setoriais e acessível aos utilizadores e cidadãos;



Contribuir para um setor de excelência com desempenho elevado num contexto que exige
também solidariedade e equidade, permitindo conciliar forças potencialmente divergentes
intrínsecas a um setor que produz um bem económico e social.

No PEAASAR II (2007-2013), o Estado Central encarava as Autarquias como parceiros estratégicos. A
indispensável reestruturação do setor exigiu uma efetiva participação do Governo, tendo em conta o
seu papel de legislador, licenciador, fiscalizador, regulador e operador; competindo-lhe ainda
regulamentar a afetação dos fundos comunitários, designadamente, no âmbito do QREN, bem como
Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R11 – Infraestruturas
5

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

dotar os Municípios dos recursos financeiros necessários para a realização das suas competências
neste domínio.

O PEAASAR 2007-2013 tinha como objetivos estratégicos e respetivos objetivos operacionais de
intervenção:


A universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço, materializado através de:
o

Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de
abastecimento de água e servir cerca de 90% da população total do País com sistemas
públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema
integrado de saneamento, o nível de atendimento desejável deve ser de pelo menos
70% da população abrangida;

o

Promover soluções adequadas de baixo custo em aglomerado de pequena dimensão
ou habitats dispersos sempre que adequado em termos de critérios de custo-eficácia;

o

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

o

Implementar as orientações do PEAASAR 2007 – 2013 relativas à definição das tarifas
ao consumidor final, evoluindo tendencialmente para um intervalo razoável e
compatível com a capacidade económica das populações:





A sustentabilidade do setor, implicando a:
o

Garantir a recuperação integral dos custos incorridos na prestação destes serviços;

o

Otimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência;

o

Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local.

A proteção dos valores ambientais, através da:
o

Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário;

o

Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada
pela atividade humana e pelos setores produtivos;

o

Aumentar a produtividade e a competitividade do setor através de soluções que
promovam a ecoeficiência.

Os objetivos e respetivas ações da nova Estratégia, elencados no Relatório 01 do Volume 4 - Estudos
de Caraterização, surgem adaptados à nova realidade técnica, ambiental, económica, financeira e
social.
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3.

AS INFRAESTRUTURAS CONCELHIAS

3.1.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Neste âmbito, o abastecimento de água potável é hoje uma comodidade essencial para a qualidade
de vida das populações. O objetivo do sistema de abastecimento é o de permitir que a água chegue
aos locais de consumo em condições adequadas, quer ao nível da pressão, como de salubridade, com
a finalidade de poder ser utilizada nas diferentes atividades humanas.

Como se perspetivou anteriormente, uma das linhas de ação a desenvolver no âmbito do PEAASAR I
(2000-2006), era a promoção de soluções integradas que tinham o objetivo de minimizar, por um
lado os custos de exploração e de manutenção dos sistemas de abastecimento e saneamento e, por
outro maximizar a eficiência desses sistemas. Recorde-se que, no diagnóstico para a generalidade do
país se verificava que 90% dos sistemas eram de pequena dimensão, não servindo mais do que 5000
habitantes. Para além disso, a qualidade do serviço não era conseguida em muitos casos, uma vez
que, a existência de pessoal habilitado era reduzida e os modelos de gestão não eram eficientes.
Este quadro foi traçado em 2000, aquando da realização do PEAASAR. Os municípios, atentos a esta
realidade empenharam alguns esforços para se organizar e resolver problemas comuns a vários
concelhos passando a trabalhar num nível supramunicipal. Os resultados podem não ser
satisfatórios, pois os objetivos não foram ainda atingidos, no entanto, as tendências são satisfatórias
e, portanto, será neste sentido que os processos deverão caminhar. É neste quadro que a Águas de
Trás-os-Montes e Alto Douro desenvolveram um estudo detalhado do conjunto de sub-sistemas que
integram o Sistema Multimunicipal de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro. O
município de Tarouca e os sistemas nele existentes têm sido estudados neste âmbito. A população a
servir é de 8048 habitantes (INE, 2011) e em sumária caracterização, o sistema de abastecimento de
água ao Concelho de Tarouca está organizado em diversos sistemas. O critério de organização
destes sistemas consiste na proximidade geográfica dos aglomerados, como também, na sua
“afinidade topográfica”, tendo em consideração as bacias onde estão localizados. São ao todo 16
zonas de abastecimento (PCQA-ERSAR, 2014), dos quais fazem parte 22 reservatórios (PCQA-ERSAR,
2014).

O Concelho de Tarouca é atualmente um caso de sucesso no que toca à cobertura da rede de
abastecimento de água – apresenta uma taxa de cobertura superior a 95%. Os objetivos estratégicos
foram praticamente atingidos, com resultados muito satisfatórios e importa agora concentrar os
esforços na manutenção e qualidade do serviço.
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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, a freguesia de Tarouca tem 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.
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Tabela 1 - Identificação, Serviço e Capacidade associada a cada sistema de abastecimento
Nº

Identificação do
Sistema

1

Tarouca - Balão

População
Total
Abastecida
(hab.)
2818

Lumiares (Vila Chã
da Beira, Granja
Nova e Meixedo)

2

Volume
(m3/dia)

Pop
(hab)

564

220

788

Reservatório

CMT
ATMAD
Esta zona de abastecimento
recebe água da EG ALTA
ATMAD da origem de Lumiares
em 3 pontos de entrega : Vila
Chã da Beira, Granja Nova e
Meixedo

93

3

Vila Chã do Monte

94

19

75

CMT

4

Vila Pouca

39

8

60

CMT

444

89

40

CMT

Salzedas +
Murganheira
Balsemão Tarouca
(Dalvares,
Ucanha,
Almodafa,
Gouviães,
Mondim de Cima,
Arguedeira,
Cravaz, Valverde,
Quintela, Eira
Queimada e Vila
Pouca)

5

6

2209

(dAA39b)

Capacidade
(m3)
(dAA40b)

Energia de
bombeamento
(KW)
113614

Entidade Gestora

260
260

Granja Nova

72

Meixedo

72

Vila Chã do
Monte
Vila Pouca
Salzedas

ATMAD
Esta zona de abastecimento
recebe água da barragem de
Pretarouca em 6 pontos de
entrega : Dalvares, Ucanha,
Poio, Mondim de Cima,
Almodafa e Cravaz

350

Balão
Vila Chã da
Beira

260

9127

72

3470

Salzedas

130

1603

Ucanha
Dalvares
Gouviães
Poio
Valverde/Crava
z

260
260
72
260

Valdevez

72

72

9

Gondomar

100

20

35

CMT

Várzea da
Serra
Mondim da
Beira
Gondomar

10

Vilarinho

90

18

90

CMT

Vilarinho

260

4081

11

Pinheiro

77

15

35

CMT

Pinheiro

72

1988

12

Teixelo

68

14

-

CMT

100

13

SJ Tarouca

319

64

25

CMT

260

20

CMT

Teixelo
S. João de
Tarouca
Couto

72

1166

Formilo

72

2082

--

--

7

Várzea da Serra

262

52

90

CMT

8

Mondim de baixo

630

126

80

CMT

14

Couto

26

5

15

Formilo

80

16

16

Castanheiro do
Ouro (FreixoPingalha)

6

3

CMT
CML
Esta zona de abastecimento
recebe água da EG ALTA CM
Lamego

260

15639

260

22955

72

1243

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca
Tabela 2 - Alojamentos familiares de residência habitual, segundo existência de água canalizada, 2011
Unidade Geográfica

Concelho
Gouviães
Ucanha
Granja
Nova
Vila Chã da
Beira
Dálvares

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

Alojamentos
familiares de
residência
habitual

Com água canalizada no alojamento

Sem água
canalizada no
alojamento mas
existente no
edifício

%

Sem água
canalizada no
alojamento

%

Total

%

Proveniente
de rede
pública

2982

2938

99

2856

97

82

3

2

0

42

1

167

165

99

160

97

5

3

0

0

2

1

151

149

99

143

96

6

4

0

0

2

1

155

151

97

141

93

10

7

0

0

4

3

66

64

97

61

95

3

5

0

0

2

3

%

Proveniente de
rede privada

%

260

260

100

255

98

5

2

0

0

0

0

1256

1240

99

1216

98

24

2

0

0

16

1

Mondim da Beira

277

273

99

258

95

15

5

1

0

3

1

Salzedas

289

286

99

283

99

3

1

1

0

2

1

São João de Tarouca

232

230

99

220

96

10

4

0

0

2

1

Várzea da Serra

129

120

93

119

99

1

1

0

0

9

7

Tarouca

Fonte: INE, Censos 2011
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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.

3.2.

DRENAGEM E 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 sub-sistemas 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’s 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.

- O sistema que serve a sede do concelho, Sistema de Tarouca gerido pela ATMAD, abrange 37% da
população, e serve também os aglomerados de Quintela, Vila Pouca, Gondomar, Argueideira,
Castanheiro do Ouro, Cravaz, Esporões e Valverde, encontrando-se em bom estado de conservação.
O tratamento é garantido pela ETAR de Tarouca.
- O Sistema de Ucanha: tratamento por fossa séptica com cobertura de toda a população de Ucanha.
- O Sistema de Salzedas: o tratamento é feito através de uma ETAR compacta, inserida no sistema
gerido pelas ATMAD.
- O Sistema de Vila Chã da Beira serve totalmente a freguesia e o tratamento é garantido por duas
fossas sépticas por existirem várias bacias de drenagem e também por poços sumidouros que
necessitam ser substituídos por outra solução.
- Os Sistemas de Vila Chã do Monte, Granja Nova e Dálvares: o tratamento é feito por sete ETAR’s
compactas com cobertura total das populações.
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- O Sistema de Mondim da Beira, têm uma cobertura total do aglomerado, com o tratamento a ser
efetuado por uma ETAR de lamas ativadas. Almodafa não tem sistema de cobertura de sistema de
drenagem, prevendo a ligação à ETAR de Mondim da Beira.
- O Sistema de Meixedo necessita de construção da rede de drenagem. Esta é feita atualmente para
uma fossa, sendo que outra parte dos efluentes é tratada numa ETAR compacta.
- O Sistema de Vilarinho: o tratamento é feito por uma ETAR com cobertura total da população.
- O Sistema de Várzea da Serra: o tratamento é feito por uma ETAR com cobertura total da
população, também ligada ao sistema gerido pela ATMAD.
- O Sistema de S. João de Tarouca: o tratamento é feito por uma ETAR com cobertura total da
população, também liga da ao sistema gerido pela ATMAD.
- O Sistema da Murganheira necessita de construção da rede de drenagem. Esta é feita atualmente
para uma fossa séptica, que apresenta algumas deficiências em termos de funcionamento.
- O Sistema de Valdevez: o tratamento é feito por uma ETAR de lamas ativadas, com cobertura total
da população.

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.
Algumas destas intervenções encontram-se em fases de projeto, concurso ou em construção:


Em Eira Queimada, Ponte de Ucanha, Gouviães e São João de Tarouca existe cobertura de
rede de drenagem, faltando apenas a ligação às ETAR que estão a ser construídas para
Gouviães e Eira Queimada;



Em fase de construção duas ETAR para servir a Zona Industrial de Santo Antão;



Em Almodafa, Vilarinho, Pinheiro e Couto, as redes de drenagem estão em fase de projeto
ou concurso;



O sistema de tratamento para Teixelo está ainda em estudo.
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Tabela 3 - Identificação e Caracterização dos Sistemas de Saneamento de Águas
Lugares
Mondim da Beira

Estado da rede
Mondim da Beira
Tarouca
Quintela

Tipo de Tratamento
Bom

ETAR de lamas ativadas

Estado do sistema de
tratamento
Bom

Entidade
Gestora
ATMAD

Vila Pouca

Teixelo

Gondomar
Argueideira
Castanheiro do Ouro
Cravaz
Esporões
Valverde
Teixelo

Vila Chã do Monte

Vila Chã do Monte

Tarouca

ETAR de Tarouca

Bom

ETAR compacta

ETAR compacta
ETAR compacta

Bom
Não está em
funcionamento
Bom
Bom

ETAR compacta

Bom

CMT

Razoável
Bom

CMT
CMT

Bom
Bom

Fossa séptica
ETAR de lamas ativadas
Fossa séptica + Filtros de
areia
Fossa séptica + Filtros de
areia
ETAR compacta
ETAR compacta
ETAR compacta
Fossa séptica + Filtros de
areia
ETAR
Fossa séptica

Bom
Bom
Bom
Bom

Não existe
Bom

ETAR compacta
Granja Nova

Bom

Ucanha
Valdevez

Granja Nova - Ribeira
Formilo
Granja Nova – Cruz.
Formilo
Ucanha
Valdevez

Vila Chã da Beira

Vila Chã da Beira

Bom

Dalvares

Bom
Bom

Bom

Meixedo

Dalvares
Carvalhais
Meixedo

Meixedo

Meixedo

Bom

Salzedas
Murganheira

Salzedas
Murganheira
Cortegada
Vila Pouca
Vila Pouca
Vilarinho
Vilarinho
Várzea da Serra
Várzea da Serra
Pinheiro
São João de Tarouca
Couto
São João de Tarouca
Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

ATMAD

Bom

Bom

CMT
CMT
CMT
CMT
CMT

CMT
CMT
Bom
Bom
Bom

CMT
CMT
CMT

Deficiente

CMT

Fossa séptica
ETAR
ETAR

Bom
Deficiente
Deficiente
Razoável
Bom
Bom

AMTAD
CMT
CMT
CMT
CMT
ATMAD

ETAR

Bom

ATMAD

A proporção da população servida com estações de tratamento de águas residuais teve um
aumento, como é possível verificar pela tabela 4, sendo que em 2002 apenas se registava 35%, no ano
de 2005, a proporção de população aumentou para 60%.
Com a finalização da ETAR de Tarouca em 2006, a rede de tratamento de águas residuais de Tarouca,
ficou praticamente concluído o ciclo de infraestruturação básica de todo o Concelho.
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Tabela 4 – Características infraestruturais
2011
Estações de tratamento de águas residuais (nº)
Equivalente da população servida por estações de tratamento

2013

12

12

12

5100

5600

5600

4

4

4

3868

3924

3975

Fossas sépticas coletivas (nº)
Alojamentos com serviço efetivo (nº)

2012

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS
Na análise das necessidades futuras dos sistemas, é necessário estudar o comportamento
demográfico e lançar algumas projeções. O estudo da Águas de Trás-os-Montes e alto Douro que
temos vindo a referir, considera um cenário otimista relativamente ao comportamento das
tendências de evolução demográfica.

O Concelho de Tarouca regista, segundo os Censos de 2011, uma população de 8.048 habitantes,
registando um decréscimo segundo os Censos de 2001, para uma população de 8.308 habitantes. No
horizonte de projeto considerado no Estudo Preliminar dos Sistemas “em Baixa” dos Municípios do
Vale do Douro Sul, em 2.031 a população do Concelho será de 9.214. O estudo considera ainda uma
reorganização da distribuição da população, com uma maior concentração de população nos
aglomerados de maior dimensão e uma diminuição nos aglomerados com uma população residente
inferior a 750 habitantes.

Uma outra componente demográfica considerada foi a da população flutuante. Foram consideradas
as componentes habitacional e turística, admitindo que a capacidade de oferta turística deverá
aumentar, tendo em conta o modelo de desenvolvimento para a região. A população flutuante
estimada é de 4.318 em 2.031. O aumento considerado da população implica um aumento
correspondente nas capitações de águas residuais a tratar e que vão determinar as opções de
planeamento nesta matéria. Esta capitação é calculada com base na capitação do consumo de água,
o qual é afetado de um coeficiente de afluência à rede. As crescentes exigências ao nível da
qualidade do efluente tratado especificadas na legislação nacional e nas diretivas comunitárias,
levam a abandonar os sistemas de tratamento tradicionalmente utilizados, do tipo individual ou
sistemas comunitários. Estas soluções deverão, portanto, ser substituídas. A solução proposta passa
pelas ETAR Compactas que são unidades modulares e estanques, onde os processos de tratamento
são feitos no mesmo tanque com tecnologias que podem ser a decentação/digestão e lamas
ativadas com arejamento prolongado. Estas estações caracterizam-se também pelos elevados
rendimentos. Esta solução é apresentada pela Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, como a mais
adequada para o tratamento das águas residuais no Concelho de Tarouca.

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R11 – Infraestruturas
13

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

3.3.

REDE DE ELETRICIDADE

Quando analisada a rede de eletricidade, no ano de 1991, 7% da população concelhia não tinha acesso
a esta infraestrutura, situação que se refletia com mais intensidade nas freguesias a norte,
designadamente, S. J. de Tarouca com 9% e Várzea da Serra com 12% e nas freguesias a sul,
designadamente, Salzedas com 12%, Ucanha com 9% e, por fim, Granja Nova com 11%. No que
concerne à infraestrutura em causa em 2001 já se registava uma cobertura quase total da população
do Concelho servida pela Rede Pública de Eletricidade, com 98%, tabela 7.

Tabela 5 - Alojamentos familiares de residência habitual, segundo existência de instalações elétrica, 2001
Com eletricidade

Sem
eletricidade

Tarouca

2743

53

Dálvares

196

0

Gouviães

171

2

Granja Nova

150

2

Mondim da Beira

239

3

Salzedas

275

1

Zona Geográfica

S. J. de Tarouca

238

11

Tarouca

1088

18

Ucanha

137

4

Várzea da Serra

167

10

Vila Chã da Beira

82

2

Fonte: www.ine.pt

Atualmente, 2010 e, uma vez que, toda a população do Concelho está servida por esta infraestrutura,
não se reflete no Concelho a necessidade de novas instalações elétricas para servir a população de
Tarouca. Contudo, qualquer ação de desenvolvimento de grande envergadura no Concelho deverá
avaliar a sua compatibilidade com a Rede Pública de Eletricidade existente no Concelho,
salvaguardando eventuais necessidades de expansão e/ou ampliação da rede existente.
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Tabela 6 - Consumidores de eletricidade, 2005
Unidade Geográfica

Total

Doméstico

Agricultura

Indústria

Outros

Tarouca

6005

5033

330

162

480

Fonte: O País em Números - Edição 2008

Relativamente ao número de consumidores de eletricidade no Concelho, tabela 8, verifica-se que
num universo de 6005 consumidores, 84% são domésticos. Sem dúvida há mais consumidores
domésticos do que o número de consumidores na agricultura e na indústria.

Tabela 7 - Consumo de eletricidade em Milhares de kW/h, 2005
Unidade
Geográfica

Total

Doméstico

Agricultura

Indústria

Iluminação de edifícios do
Estado/de utilidade pública

Iluminação
de vias
públicas

Outros

Tarouca

18819

8111

928

3945

700

1668

3467

Fonte: O País em Números - Edição 2008

A tabela 9 reflete o consumo de eletricidade em milhares de kW/h. A atividade económica com maior
dominância em termos de consumo costuma ser a indústria, no entanto, ao contrário do que seria
expectável, no presente caso é o uso doméstico. Num total de 18.819 milhares de kW/h o uso
doméstico consome 43%, seguido da indústria com 21%, sendo que os restantes usos quase não têm
expressão.
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3.4.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

A gestão dos RSU é hoje um problema premente que importa dar resposta. Este nasce como
consequência dos novos hábitos de vida e de consumo os quais acarretam um aumento da produção
de resíduos sólidos, atingindo quantidades, por vezes, excessivas. Desta forma, a questão torna-se
complexa dada a sua quantidade e diversidade.

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

Tabela 8 - Entidade gestora por tipo de recolha
RU
Entidade Gestora

Indiferenciada
Alta

Baixa

Recolha Seletiva

C M 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
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.
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Figura 1 - 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. No entanto, a periodicidade da recolha é, no
geral, igual para todas as freguesias, como revela o quadro abaixo, sendo que a Sede de Concelho é a
única que apresenta uma maior frequência semanal da recolha de lixo.
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Tabela 9 - Freguesias servidas com recolha de resíduos de sólidos
Cobertura do sistema de
recolha de lixos (%)

Frequência semanal da recolha
de lixo (Nº)

Recolha seletiva de lixos
(Sim/Não)

Tarouca

100%

Diária, exceto Domingo

Sim

Dálvares

91%-100%

2 vezes por semana

Sim

Gouviães

91%-100%

2 vezes por semana

Não

Granja Nova

91%-100%

2 vezes por semana

Não

Mondim da Beira

91%-100%

2 vezes por semana

Sim

Salzedas

91%-100%

2 vezes por semana

Sim

São João de Tarouca

91%-100%

2 vezes por semana

Não

Tarouca

91%-100%

2 vezes por semana

Sim

Ucanha

91%-100%

2 vezes por semana

Sim

Várzea da Serra

91%-100%

2 vezes por semana

Sim

Vila Chã da Beira

91%-100%

2 vezes por semana

Não

Unidade Geográfica

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

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.

Tabela 10 - 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

133

330

335

Vidro

59

98

103

Papel / Cartão

48

154

154

Embalagens

26

79

78

134

330

342

Resíduos de embalagens recolhidos seletivamente (t/ano)

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.
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4.

CONCLUSÕES

É possível neste ponto sintetizar as conclusões retiradas das análises efetuadas até agora às redes de
infraestruturas básicas.

O Concelho de Tarouca é em termos de cobertura de abastecimento de água um exemplo a seguir.
Apresenta uma taxa de cobertura superior a 95%, satisfazendo, portanto, o objetivo definido pelo
principal instrumento orientador em matéria de abastecimento, saneamento e tratamento de águas.
As opções a tomar em termos de ordenamento do território deverão considerar esta realidade,
principalmente no que toca a possíveis novas áreas de expansão urbanísticas que deverão, por sua
vez, considerar a proximidade pela área coberta ou infraestruturada por forma a minimizar os
custos de alargamento das redes ou de manutenção das redes existentes.

Em termos de capacidade do abastecimento de água, não se registam aspetos críticos. Mesmo
considerando o cenário de aumento nos maiores aglomerados populacionais. Os esforços técnicos e
financeiros deverão ser encaminhados para os aspetos qualitativos do serviço.

Quanto ao saneamento e tratamento de águas residuais, a realidade não é tão satisfatória. A rede
cobre cerca de 70% da população e na rede e estruturas instaladas há algumas intervenções
necessárias. O município de Tarouca continua a encetar esforços no sentido de no mais curto prazo
de tempo, promover a conclusão da cobertura da rede de saneamento, para além de procurar
garantir a manutenção e a qualidade do serviço.

O acesso às infraestruturas básicas é uma componente fundamental para a concretização de um
território coeso e socialmente justo. A possibilidade de usufruir de condições de habitabilidade
básicas é a base do sistema urbano/social justo, a partir do qual se podem iniciar discussões sobre
estratégias de desenvolvimento económico e social.

A revisão do PDM torna-se essencial, uma vez que, decorre da necessidade de adequar este
instrumento à realidade atual. No que diz respeito às infraestruturas básicas a concretização de
políticas municipais foram essenciais pois possibilitaram um importante aumento do nível das taxas
de cobertura das redes analisadas.

Do Modelo Estratégico de Desenvolvimento elaborado para o Concelho de Tarouca, no âmbito da
temática das infraestruturas resulta o “Eixo 2 – Programa 5” cujos subobjetivos e orientações se
encontram elencados na seguinte tabela.
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Tabela 11 - Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho
EIXO 2
COESÃO TERRITORIAL
ESTRUTURAR E QUALIFICAR ESPAÇOS CONSTRUÍDOS – PATRIMÓNIO, URBANIDADES E EQUIPAMENTOS

PROGRAMA 5

SUBOBJETIVOS

 Assegurar níveis adequados de
serviço de infraestruturas

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES
 Estudar o impacto da criação de novos
empreendimentos sobre a capacidade de
fornecimento de água e tratamento de esgotos.

Estruturar as expansões urbanas


Oferecer novos modelos
urbanos de média e baixa
densidade

 Elaborar um plano de ação para as
infraestruturas. Delinear novos programas
urbanos (tipologias e formas urbanas).

Fonte: Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca
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SUMÁRIO
Considerando que o território concelhio em análise apresenta uma indiscutível riqueza de valores
naturais e patrimoniais, no presente relatório elencam-se esses mesmos valores no âmbito do
desenvolvimento de uma Estratégia de Turismo Sustentável para o Concelho de Tarouca.

No relatório são apontadas alternativas para que a Estratégia de Turismo possa ser posta em prática
e, deste modo, sejam divulgadas, a nível regional e nacional, as múltiplas particularidades que o
Concelho tem para oferecer.
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1.

INTRODUÇÃO

O presente capítulo visa a caracterização do Concelho de Tarouca no que diz respeito à temática do
Turismo. Neste contexto, serão analisadas as condições do território em estudo, tendo em conta o
seu potencial turístico, quer o património natural, quer o património cultural.

A atividade turística foi vista durante muitos anos apenas dum ponto de vista económico, o que
resultou, muitas vezes, em consequências desastrosas para o “ambiente” e para a qualidade de vida
das populações. Para o desenvolvimento de uma política no âmbito do turismo é imperativo
englobar objetivos de caráter ambiental, social, cultural e económicos.
O facto de, hoje em dia, estarmos inseridos numa sociedade em que a competitividade territorial é
fundamental para o crescimento dos territórios vem reforçar a temática das características
diferenciadoras e as especificidades locais e, deste modo, os fatores endógenos que os lugares têm
para oferecer. São fatores como, a herança cultural, a qualidade ambiental e paisagística e os
recursos locais que concorrem para a valorização dos territórios e, consequentemente, para a
qualificação da atividade turística e atratividade territorial. Deverá ser objetivo preponderante do
Município promover uma estratégia de turismo que assente numa ótica de sustentabilidade, onde as
componentes ambiental, patrimonial e desportiva estejam presentes.
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2.

ESPECIFICIDADES DO CONCELHO

O território concelhio apresenta um elevado conjunto de elementos naturais e patrimoniais que
determinam um potencial turístico que importa valorizar, criando condições para a fruição dos seus
espaços. O produto turístico que Tarouca oferece está associado ao turismo de natureza e ao
património edificado e a imagem de marca do património turístico do Concelho associa-se à água
com as praias fluviais, cascatas e planos de água e ao verde exuberante e constante na paisagem que
vai alternando ao longo do ano.
O Concelho de Tarouca assume características muito particulares por se encontrar numa área de
transição entre o Douro, a Norte do Concelho, e a Beira Alta, a Sul do mesmo. Facto este que faz com
que o território em análise apresente características bastante distintas, mas que resulta em situações
geográficas e paisagísticas com grandes potencialidades turísticas. As condições geográficas e
climáticas que o território concelhio detém, bem como o elevado valor paisagístico das áreas que o
envolvem, aliado ao quadro de acessibilidades rodoviárias que servem o Concelho que beneficia da
proximidade relativa de alguns importantes centros urbanos, como Vila Real, Régua, Lamego Viseu e
Aveiro, através dos eixos de ligação como o IP2 (Bragança – Faro – ainda em construção), IP3 (Vila
Verde da Raia a Figueira da Foz), A25 (Aveiro – Vilar Formoso), a A24 (Viseu - Vila Verde da Raia) e
traçado do futuro IC26 (Amarante - Régua), traduzem-se num forte potencial para o
desenvolvimento da atividade turística.

2.1.

PATRIMÓNIO NATURAL

2.1.1.

A PAISAGEM

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.”
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Figura 1 – Vale do Varosa

Fonte: http://viagenssoltas.wordpress.com/

A consciência de que a preservação e valorização da paisagem são fundamentais para o futuro de
Tarouca.
Ao percorrer o território concelhio encontram-se subsistemas de paisagem distintos:


Uma paisagem de montanha, mais rude onde a ocupação é quase inexistente – destaca-se
aqui a Serra de Leomil a Sudoeste e a Serra de Santa Helena que caracteriza a zona Sul do
Concelho. É talvez esta a paisagem menos humanizada do Concelho, uma vez que o Homem
escolheu as zonas mais férteis para se instalar, as zonas de vale;



As zonas de vale do Rio Varosa e a Ribeira de Varosela são os elementos fundamentais e
determinantes da ocupação do território municipal. Nos seus vales concentra-se a ação do
homem – o seu local de habitação e o seu terreno agricultado estão aqui localizados.

O Concelho tem para oferecer potenciais espaços multifuncionais: áreas de elevado interesse para
atividades de recreio/desporto; locais privilegiados para repouso/lazer; espaços naturais.
Como pontos fortes do património natural do Concelho destacam-se, fundamentalmente, a mancha
florestal, os planos de água, os altos miradouros e os espaços de lazer.
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2.1.2. OS MIRADOUROS
Os miradouros 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.

Figura 2 - Cristo-Rei

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 3 - St.ª Bárbara

Figura 4 - St.ª Helena

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 5 - Padiola

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Câmara Municipal de Tarouca – junho 2017
R12 – Turismo
6

Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca
Estudos de Caraterização

ESPAÇOS DE LAZER
Os espaços de lazer funcionam como áreas para a realização de atividades de caráter 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 6 - Parque Vila Chã da Beira

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 7 - Parque de Merendas / Mondim da Beira

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 8 - Praia Fluvial / Várzea da Serra

Figura 9 - Praia Fluvial 2 /Mondim da Beirra

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Figura 10 - Praia Fluvial 3 / Ucanha

Figura 11 - 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
constituem praias fluviais.

2.2.

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO

O concelho de Tarouca detém uma vasta riqueza patrimonial reconhecida ao nível nacional. Trata-se
de um território rico em história como se pode constatar pelos onze imóveis reconhecidos e
classificados (três monumentos nacionais e oito de interesse público), de grande importância
arquitetónica e histórica, testados pela classificação obtida.

Em Ucanha localiza-se a Torre e sua Ponte medieval, datadas do séc. XII, classificadas como
Monumento Nacional. As estruturas constituíam quer uma barreira para pagamento de imposto de
passagem quer uma barreira de passagem para os transeuntes.

Em Salzedas encontra-se o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas do séc. XII, classificado como
Monumento Nacional. Neste monumento pode observar-se uma profusão de vários estilos, uma vez
que foi alvo de várias obras ao longo dos séculos, a sua fachada esconde um dos conjuntos
monumentais mais importantes de Portugal. O Mosteiro foi fundado por D. Teresa Afonso esposa de
Egas Moniz, o aio de Afonso Henriques.
Na freguesia de Salzedas encontram-se, também, as Ruínas Românicas da Abadia Velha, classificadas
de Imóvel de Interesse Público em 1971, que correspondem à primitiva fundação do Mosteiro de
Salzedas.
O Quelho de Salzedas é a herança do típico bairro medieval. Constitui um antigo aglomerado,
associado à presença dos judeus na região, é composto por ruelas estreitas e casas do séc. XV e XVII,
que se mantiveram intactas, na sua maioria de três pisos, servindo o primeiro para abrigo dos
animais e os restantes pisos para habitação e comércio.

O Mosteiro de S. João de Tarouca, situa-se na freguesia com o mesmo nome, remete-nos para o ano
de 1152, início do reinado de D. Afonso Henriques. Foi o primeiro Mosteiro em Portugal a adotar a
regra da Ordem de Cister e está classificado como Monumento Nacional.

A Igreja Matriz de S. Pedro de Tarouca, datada do séc. XII, constitui outro dos exemplares do
património edificado do concelho. Classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1948, é um
templo de transição do românico / gótico.
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Em 1933, quatro dos pelourinhos existentes no concelho veem, também, reconhecida a sua
importância histórica, obtendo a classificação de Imóveis de Interesse Público. É em Mondim da
Beira, Várzea da Serra, Ucanha e Tarouca, freguesias geograficamente dispersas, que podemos
admirar os pelourinhos, símbolos de importância histórica e de autonomia regional.

Para além do património que já se encontra classificado, outro há que como a Igreja Paroquial de
Ucanha, a Oficina de Fundição Sineira, em Granja Nova e a Quinta do Granjão em Mondim da Beira.

2.3.

PATRIMÓNIO CULTURAL

Em Tarouca o património cultural inclui o património arquitetónico e arqueológico (alvo de
inventariação exaustiva no capítulo “História e Património”), a arte popular, os vinhos / espumantes
e a gastronomia.

2.3.1. ALDEIAS VINHATEIRAS
A Rota das Aldeia Vinhateiras foi criada em 2001 e surge com o principal objetivo de dinamizar a
regeneração e valorização das aldeias do Douro Vinhateiro. Deste fazem parte Barcos, Favaios,
Provesende, Salzedas, Trevões e Ucanha.
A cultura do vinho representou e continua a suportar a atividade económica principal da região.
Neste sentido, as Aldeias Vinhateiras do Douro são ainda a expressão da história da região onde
igrejas, capelas e casas senhoriais, pertencentes à aristocracia vinhateira da região, convivem,
harmoniosamente com edifícios de arquitetura popular.
Em Salzedas destaca-se não só o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, fundado no séc. XII,
classificado como Monumento Nacional, mas também o pequeno bairro judeu, formado por ruelas
estreitas e tortuosas, com edificações de gosto vernacular, localizado junto ao antigo mosteiro.

A povoação de Ucanha situa-se nas margens do rio Varosa, carateriza-se pelo seu casario típico com
varandas em consola, semi-consola ou encerradas, estruturado por ruelas e calçadas, que desce
encosta abaixo e atravessa o rio. A povoação dos dois lados do rio é um continuo de casas que se
estende de um lado e outro do estreito caminho e ponte, formando a par da torre uma espécie de
guarda de honra a quem por ele circula, preservando ainda a sua identidade arquitetónica.
A área integra a Ponte e Torre fortificada de Ucanha, classificadas como Monumento Nacional, que
constituía a entrada monumental no couto do Mosteiro de Salzedas.
A sua existência da torre já vem documentada no século XII. D. Afonso Henriques doou, em 1163, à
viúva de Egas Moniz, Teresa Afonso, o couto de Algeriz, acrescentando-lhe o território de Ucanha. A
ponte deve ter sido construída pelos romanos, no seguimento de uma estrada que passava ali perto.
A torre, com porta de acesso bem acima do nível do chão, tem vinte metros de altura e dez de cada
lado da base, onde se encontra a seguinte inscrição "Esta obra mandou fazer D. Fernando, abade de
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Salzedas, em 1465". A ponte une duas freguesias, Ucanha e Gouviães, e estende-se sobre o
refrescante rio Varosa.

2.3.2. ARTE POPULAR
A arte popular diz respeito, não só às Festas e Romarias que se organizam ao longo do ano, mas
também ao artesanato.

Quadro 1 - Festas e Romarias
Festividade

Freguesia / Lugar

Data
26 janeiro

Festa de S. Sebastião
Romaria de São Brás

Formilo - Granja Nova
S. João de Tarouca

Festa N.ª Sr.ª do Calvário
Festa do Espírito Santo
Santo António

Vila Chã da Beira
Dalvares
Granja Nova

Santo António

Arguedeira

15 junho

Festa de São João

Gondomar / Tarouca

24 junho

Festa de São João

Eira-Queimada / Gouviães

24 junho

Festa de S. Pedro
Festa Nossa S.ª das Necessidades

Tarouca
Quintela/Vila Pouca/Ponte das Tábuas

29 junho

Festa N. Srª das Dores
Romaria de Stª Helena
Romaria a Nª Srª do Carmo| Jubileu
Festa de Stª Marinha
Festa de Stª Mª Madalena
Festa do Cristo Rei
Festa de Stª Apolónia
Festa do Senhor

Sta. Helena / Tarouca
Sta. Helena / Tarouca
Formilo
Meixedo / Salzedas
Gouviães
Gondomar
Castanheiro do Ouro
Várzea da Serra

6 julho
13 julho
16 julho
20 julho
22 julho
27 julho
3 agosto
10 agosto

Festa Srª de Fátima
Festa da Senhora da Saúde
Festa S. Bernardo
Festa da Srª de Fátima
Festa da N.ª Srª do Enxertado
Festa da N.ª Srª da Ajuda
Festa da Nª Srª da Piedade
Festa da Nª Srª das Graças
Festa de Stª Tecla
Festa do Sr. dos Matosinhos
S. Miguel - Feriado Municipal
Festa de S. Martinho
Festa de Santa Luzia
Festa de Santa Luzia
Festa de S. João Evangelho

Vila-Chã do Monte - S. João de Tarouca
Várzea da Serra
S. João de Tarouca
Vilarinho - S J Tarouca
Mondim da Beira
Ucanha
Salzedas
Vila Chã da Beira
Valverde - Tarouca
Cravaz - Tarouca
Tarouca - cidade
Várzea da Serra
Vila Pouca - Salzedas
Almodafa
Ucanha

9 fevereiro
11 maio
8 junho
13 junho

6 julho

15 agosto
17 agosto
20 agosto
21 agosto
28 agosto
31 agosto
31 agosto
31 agosto
1 setembro
1 setembro
29 setembro
9 novembro
13 dezembro
15 dezembro
27 dezembro

Fonte: Câmara Municipal de Tarouca, junho 2014

O artesanato ainda faz parte das gentes do Concelho que, com as mãos marcadas pelo passar do
tempo, querem preservar este costume.
É na freguesia de Várzea da Serra que esta tradição ainda encontra maior diversidade: “as croças de
junco, as capuchas de burel, as meias de lã, os panos e toalhas de linho e as mantas de retalho
confecionadas em teares de madeira.” (www.cm-tarouca.pt)
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Figura 12 - Exemplos de peças de Artesanato

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Em Vila Chã da Beira até há pouco tempo fabricavam-se os carros de bois e engaços de pau e, devido
ao fabrico das meias, a freguesia de Mondim da Beira ficou a ser conhecida como Mondim das Meias.
Na freguesia de Salzedas a arte de trabalhar manualmente o feno ainda persiste.

Figura 13 - Exemplos de peças de Artesanato

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Em Gouviães existe uma azenha que anualmente produz azeite de qualidade, em Murganheira e S. J.
de Tarouca ainda funcionam vários moinhos de rodízio, fabricando-se também, em alguns pontos
desta freguesia, o queijo de cabra. Em Salzedas faz-se o famoso “biscoito da Teixeira”.
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Figura 14 - Queijo de Cabra

Fonte: www.cm-tarouca.pt

2.3.3. VINHOS, ESPUMANTES E BAGAS DE SABUGUEIRO
A Murganheira, vinhos e espumantes, tem vindo a ampliar a já distinta tradição dos vinhos e
espumantes que se produzem em Portugal.

“As terras férteis do vale do Varosa são o berço dos vinhos e espumantes Murganheira,
desde sempre associados aos mais altos padrões de qualidade. Aqui, onde o Douro e a
Beira se tocam, reúnem-se excelentes condições climatéricas e geológicas, propícias à
génese dos mais intensos sabores e aromas. Os resultados são vinhos de qualidade
superior, base dos melhores espumantes portugueses.
A Murganheira, fundada há mais de 50 anos, aliou as virtudes da mãe natureza a uma
sabedoria secular e afirmou-se no mercado com vinhos e espumantes de qualidade
comprovada nacional e internacionalmente.
São cerca de 30 hectares de vinha própria e um controlo e acompanhamento de mais de
1000 hectares de vinha de fornecedores de uva associados. Equipamentos e tecnologias,
em que a modernidade é a palavra de ordem, completam a estrutura.
Para produzir os seus vinhos, a Murganheira seleciona as mais nobres castas e leva a cabo
rigorosos processos de vinificação, de acordo com técnicas ancestrais permanentemente
aperfeiçoadas.
Aqui, tudo está nas mãos de profissionais experientes que cruzam a tecnologia de
vanguarda com um conhecimento no tratamento da vinha cuja origem estará,
provavelmente, na sabedoria medieval dos Monges de Cister.
É nas singulares caves de granito azul, um verdadeiro ex-líbris, que estagiam os vinhos e
espumantes Murganheira. Um ambiente naturalmente perfeito para a evolução, que
garante toda a genuinidade a que a marca habituou os apreciadores.” (www.cmtarouca.pt)
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Figura 15 – A Murganheira

Fonte: www.cm-tarouca.pt

Tarouca é o Concelho do país com maior produção de baga de sabugueiro. É na primavera que o
grande vale do Rio Varosa se transforma numa beleza paisagística encantadora com a flor do
sabugueiro e o seu odor agradável. No começo esta era plantada com o intuito de servir apenas
como vedação às propriedades, agora tornou-se a principal fonte de receita para muitos agricultores,
uma vez que a sua baga tem inúmeras aplicações, desde a indústria farmacêutica à tinturaria,
passando pela medicina tradicional à doçaria, entre outras.

Figura 16 - Sabugueiro em flor ao longo do Vale do Varosa

Fonte: www.cm-tarouca.pt

2.3.4. GASTRONOMIA
Relativamente à gastronomia do Concelho, esta transporta-nos para sabores, usos e costumes
seculares. Caracteriza-se como uma cozinha rude mas muito rica na imaginação, que vai conduzir a
sabores que aguçam o paladar e fazem as delícias, quer da população local, quer dos visitantes.
Neste quadro, destacam-se os excelentes pratos de cabrito assado, trutas recheadas do Varosa,
caldo de castanhas picadas, bola de carne em vinho de alhos, arroz de pato, milhos e o Bazulaque (o
prato, por excelência, das Festas do S. Miguel). Para acompanhar os pratos elencados recomendamse os vinhos tinto e branco, o licor de baga de sabugueiro, assim como os espumantes das Caves da
Murganheira, em Ucanha.
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Figura 17 – Exemplo dos pratos tradicionais

Cabrito assado

Bola de carne

Trutas do Varosa

A doçaria tradicional do Concelho é composta por, biscoitos de teixeira, pão de ló, trufas e falachas
de castanha, sarrabulho doce com nozes, broa de milho doce, bolinhos de mel ou de azeite e o pão
de ló.

Figura 18 – Exemplo da doçaria tradicional

Falachas de castanha

Biscoitos de Teixeira

Broa de milho doce
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3.

INVENTÁRIO DOS RECURSOS TURÍSTICOS

Quadro 2 - Inventário dos Recursos Turísticos
Nome

Morada

Freguesia

Concelho

Pelouros/Cruzeiros/Obeliscos

Mondim de Cima

MONDIM DA
BEIRA

TAROUCA

Ponte românica de Mondim da
Beira

Pontes (Obras de Arte)

À saída de Tarouca, para
Mondim da Beira. Lugar do
Outeiro na Pr. José
Fernandes

MONDIM DA
BEIRA

TAROUCA

Mosteiro de Salzedas

Conventos/Mosteiros

Salzedas

SALZEDAS

TAROUCA

Mosteiro e Igreja de São João
de Tarouca

Conventos/Mosteiros

São João de Tarouca

SÃO JOÃO DE
TAROUCA

TAROUCA

Igreja da Misericórdia de
Tarouca

Igrejas/Capelas/Ermidas

Centro de Tarouca

TAROUCA

TAROUCA

Igreja de Salzedas - Tarouca

Igrejas/Capelas/Ermidas

Salzedas

TAROUCA

TAROUCA

Av. do Vice-almirante
Adriano de Saavedra; Av.
Dr. Alexandre Taveira
Cardoso

TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA

TAROUCA

Pelourinho de Mondim de Cima

Ponte Românica de S. João de
Tarouca
Ponte de Vila Pouca de
Salzedas

Descrição de Abordagem

Pontes (Obras de Arte)
Pontes (Obras de Arte)

Casa do Paço
Igreja de São Pedro, Igreja
Matriz de Tarouca

Igrejas/Capelas/Ermidas

Pelourinho de Tarouca

Pelouros/Cruzeiros/Obeliscos

Caves da Murganheira

Caves, Adegas, Destil. e Cerv.

Abadia Velha

UCANHA

TAROUCA

Ruínas românicas no local de
Abadia Velha

Estações Arqueológicas

Abadia Velha

UCANHA

TAROUCA

Igreja Matriz de Ucanha, Igreja
de São João Evangelista

Igrejas/Capelas/Ermidas

UCANHA

TAROUCA

Pelourinho de Ucanha

Pelouros/Cruzeiros/Obeliscos

Lg. do Pelourinho - Ucanha

UCANHA

TAROUCA

Ponte da Torre da Ucanha

Pontes (Obras de Arte)

Ucanha

UCANHA

TAROUCA

Várzea da Serra

VÁRZEA DA
SERRA

TAROUCA

Pelourinho de Várzea da Serra

Pelouros/Cruzeiros/Obeliscos

Fonte: Base de dados do Inventário dos Recursos Turísticos cedidos pelo Turismo de Portugal e Câmara
Municipal de Tarouca
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O turismo constitui um fenómeno concelhio relevante, no entanto constata-se uma reduzida oferta
dos estabelecimentos hoteleiros. Quadro este, que importa inverter dadas as amplas potencialidades
turísticas que o Concelho detém.

Segundo a informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP., no Registo Nacional de
Empreendimentos Turísticos (RNET), em 2017, foi percetível a existência de 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, elencados no quadro 3.

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.

Quadro 3 - Empreendimentos Turísticos classificados no Concelho
Tipologia

Designação

Categoria

Freguesia

Capacidade

Unid. aloj.

São João de Tarouca

7

4

Dálvares

71

36

Casa de Campo

Casa da Portaria

Hotel Rural

Douro Hotel Cister Resort
Rural & SPA

Casa de Campo

Cascata do Varosa

Salzedas

12

6

Casa de Campo

Quinta da Vinha Morta

Gouviães

12

6

Agroturismo

Quinta dos Padres Santos

Gouviães

14

7

4*

Fonte: Turismo de Portugal, IP

Quadro 5 - Alojamento Local
Registo

Modalidade

Designação

Localidade

Nº de Camas

Nº Utentes

28669/AL

Moradia

Quinta da Pedreira

Gondomar

4

6

40168/AL

Apartamento

Casa do Sino

Tarouca

2

4

18513/AL

Estabelecimento
de hospedagem

Casa Tarouquense

Tarouca

9

10

Fonte: Turismo de Portugal, IP
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4.

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), documento onde se encontram elencadas as
orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor do Turismo em Portugal, foi alvo de
revisão em 2011.
O processo de revisão teve como objetivo “apresentar o ponto de situação das principais evoluções
ocorridas no Turismo a nível interno e na conjuntura externa, bem como os ajustamentos delineados ao
nível dos objetivos e eixos de desenvolvimento estratégico e delinear os programas de ação a executar
até 2015 para assegurar a materialização da estratégia definida e a concretização da visão para o
Turismo” (PENT, 2011)

Deste modo, procura-se enquadrar o município de Tarouca à luz das orientações enunciadas no
PENT.

“Os 10 produtos definidos no anterior PENT continuam a ser válidos devendo ser desenvolvidos com
base em estratégias e planos de ação claros, que permitam aproveitar todo o seu potencial. (…)
A nível regional, os esforços de desenvolvimento da oferta deverão focar-se nos produtos que
apresentam um maior potencial, considerando quer os recursos da região, quer a procura por parte dos
principais mercados emissores. Assim, deve ser dada a primazia a atingir um elevado nível de qualidade
da oferta de um conjunto restrito de produtos, em detrimento de uma oferta mais alargada de
produtos,(…) as regiões deverão direcionar os seus esforços e investimentos para a qualificação de um
ou dois produtos estratégicos e um número de produtos em desenvolvimento.” (PENT, 2011)

Considerando as limitações da região NUT II – Norte, e as suas potencialidades, foram consideradas
fundamentais as atuações relativamente aos seguintes eixos: Touring, Turismo de Natureza, Saúde e
Bem-Estar, Gastronomia e Vinhos.

Quadro 4 – Produtos prioritários no Norte
PRODUTOS ESTRATÉGICOS

PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO




Touring – Turismo Cultural e Religioso
Turismo de Natureza



Turismo de Negócios



Saúde e Bem-estar



Gastronomia e Vinhos

Fonte: PENT, 2011
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Quadro 5 – Estratégia de produtos

Fonte: PENT, 2011

A procura de áreas de fraca densidade populacional – como é o caso do Município de Tarouca –
como alternativa às zonas de turismo tradicional de massas é uma realidade que tem vindo a ganhar
forma e uma procura crescente. Este tipo de turismo assume características muito próprias, como
sejam, a oferta de áreas de elevada qualidade ambiental, a identidade e cultura locais, bem como, os
costumes das gentes, o património paisagístico e histórico. Estes fatores oferecem aos visitantes
momentos únicos de contacto com a natureza e com as populações locais. Acresce, ainda, o facto
deste produto turístico permitir a promoção e valorização dos produtos endógenos, a recuperação
do património existente. Em suma, a defesa dos recursos existentes numa ótica de sustentabilidade.

Finalmente, o facto do envelhecimento populacional torna-se uma evidência e a aposta no turismo
sénior, bem como, o turismo acessível à população com quaisquer tipo de deficiências ou mobilidade
condicionada, constituirá um contributo determinante para o reforço da sustentabilidade social e
económica do Concelho. A oferta de condições favoráveis – “acessibilidades e equipamentos de saúde
são também determinantes para este negócio” (PENT) – ao desenvolvimento do turismo acessível
constituirá uma mais-valia importante, face à atual tendência do incremento do Turismo sénior.

No “Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca” é elaborado o
Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho de Tarouca. No mesmo Relatório são
referidos dois eixos, os quais enfatizam a aposta no setor do Turismo como um dos setores
estratégicos para o desenvolvimento do Concelho.
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Quadro 6 - Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho
EIXO 1
COMPETITIVIDADE TERRITORIAL
VALORIZAR A DIMENSÃO SUPRA-MUNICIPAL DE TAROUCA

PROGRAMA 2

SUBOBJETIVOS


Criação de associações de
municípios de Cister a nível
nacional / europeu.



Integrar uma Rede de
“Aldeias Vinhateiras” –
património sociocultural e
arquitetónico local.

Coordenar as ações de
promoção e
desenvolvimento do
turismo regional:
Turismo e património

 Apostar no setor do
turismo cultural e turismo
em espaço rústico

 Estruturar e coordenar de
forma continuada a oferta
cultural no concelho

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES
 Valorizar todo o vasto património ligado à ordem de
Cister, articulando-se com municípios nacionais e
europeus.
 Reforçar os Programas de recuperação do património
edificado e espaços públicos – criação de Gabinetes
Técnicos locais e gabinetes de apoio à reabilitação.
 Articulação com a Região de Turismo.
 Criação de campanhas promocionais – imagem e
marketing concelhios.
 Criação de roteiros e circuitos regionais (Grande Área
Metropolitana de Viseu, Douro).
 Coordenação do funcionamento de equipamentos âncora.
 Protocolos com entidades competentes para recuperação
e manutenção dos elementos notáveis do concelho – DRCNorte.
 Protocolos entre a Administração e privados de incentivo
à criação de unidades hoteleiras no Concelho.
 Negociação e apoio aos particulares para manutenção do
património arquitetónico privado – divulgação e apoio à
candidatura a programas de financiamento e Incentivar
programas de apoio ao turismo, alojamento e restauração.
 Criação um conselho cultural que garanta a existência e
monitorize o programa cultural concelhio – poder local,
associações locais e população voluntária.

EIXO 3
SUSTENTABILIDADE
NOVOS USOS DO ESPAÇO NATURAL

PROGRAMA 8

ORIENTAÇÕES, MEDIDAS E AÇÕES


Gerir a procura do
território como espaço de
lazer e recreio

Estabelecer Parcerias com agentes privados com interesses económicos no concelho –
Protocolos de qualidade e gestão de áreas de interesse - e aposta no Turismo da natureza e
aventura;

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

Fonte: Relatório de Justificação para o Procedimento de Revisão do PDM de Tarouca
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5.

CONCLUSÃO

Da análise elaborada no presente relatório rapidamente se depreendem as potencialidades que o
Concelho detém sob o ponto de vista da paisagem, dos valores naturais e culturais que são
reconhecidamente uma das mais-valias do Concelho. Estes espaços constituem um valioso recurso
que importa aproveitar, promover e divulgar. Os recursos paisagísticos que caracterizam Tarouca
aliados à promoção/divulgação de uma atividade turística de qualidade, conferem ao Concelho um
enorme potencial de singularidade que importa destacar no contexto regional e nacional em que se
insere. Importa promover o turismo nesta zona, sendo que os recursos endógenos surgem como um
potencial nesse sentido. Os municípios vizinhos como Moimenta da Beira e Lamego possuem estas
potencialidades, assim, importa enquadrar Tarouca num programa intermunicipal de turismo
integrando num roteiro do património natural, paisagístico, edificado, artesanato, gastronomia,
vinho, …

As particularidades que o Concelho encerra constituem um fator estratégico para potenciar Tarouca
como um destino turístico a “colocar no mapa” e promover a atratividade do Concelho face ao
exterior. Finalmente, face às múltiplas qualidades e características heterogéneas, já elencadas, que o
Concelho tem para oferecer é fácil apostar nos segmentos de mercado que não vivem da
sazonalidade e que o Tarouca tem para oferecer. A sensação predominante é de riqueza e
diversidade, o que confere a estas paisagens interesse e atração durante todo o ano.

Em suma, a indústria turística no município de Tarouca, encontra-se em franca expansão, a que não
serão alheias as belezas naturais e o notável património histórico, cultural e arquitetónico que
atraem inúmeros visitantes que, aos poucos, têm visto surgir várias infraestruturas de apoio,
nomeadamente no setor da restauração e do alojamento de qualidade.
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