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APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

 
 

O PDM de Vila Nova de Poiares é constituído pelos seguintes documentos escritos: 

• Regulamento; 

• Relatório 1; 

• Relatório 2. 

 

O RELATÓRIO 1 traduz os Estudos de Caracterização do Território Municipal, 

integrando o Enquadramento Municipal e os Estudos de Caracterização. 

Estes últimos sintetizam a situação do município em torno dos sistemas 

territorial e relacional. No primeiro sistema referido, analisa-se o biofísico – 

caracterização física, paisagem e património, enquanto o segundo faz a 

caracterização dos espaços rural e florestal, da rede urbana, dos 

equipamentos coletivos, turismo e infraestruturas.  

A síntese aqui apresentada, deriva de estudos sectoriais desenvolvidos sobre 

temas específicos, ao longo do processo de revisão do PDM e que podem 

complementar a informação deste relatório, nomeadamente em fichas 

identificativas/descritivas dos edifícios e em cartas em formato digital. 

Para além das análises referidas, existe ainda uma 

caracterização/levantamento dos riscos efetuada com base na versão 2011 

do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vila Nova de Poiares. 

 

 

O RELATÓRIO 2 traduz os Objetivos e Estratégias – Fundamentação e Programa 

de Execuções para o Município, integrando os Antecedentes à revisão do PDM, 

o Lançamento do Plano (da revisão), o Enquadramento Técnico e Metodológico 

do processo de revisão, a Avaliação do Território em termos de povoamento, 

indústria, agrícola e florestal, equipamentos, infraestruturas e turismo, a 

Composição do Plano, os Objetivos e Estratégias de Desenvolvimento e o 

Programa de Execuções e Meios de Financiamento. 
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1. ENQUADRAMENTO MUNICIPAL 
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1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

 

O Município de Vila Nova de Poiares está enquadrado em unidades territoriais, 

administrativas ou de planeamento, a saber: 

 

� Portugal Continental (NUT I) ― Está situado no 

sudoeste da Europa, na zona ocidental da Península 

Ibérica, delimitado a norte e a este por Espanha e  a 

sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. Ocupa uma 

área de 88.976,7Km2 e tem uma população de 

9.869.343  habitantes, distribuidos  por  5  Regiões  

(NUT II) – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 

Alentejo e Algarve .O território Português 

compreende ainda as regiões da Madeira e dos 

Açores, arquipélagos localizados no oceano 

Atlântico, totalizando uma população de 10.356.117 

habitantes numa área de 91.946,7Km2, segundo os 

Censos 2001. 

 

� Região Centro (NUT II) ― Foi alvo de alteração pelo 

Decreto-Lei nº244/2002 de 5 de novembro, para   

adequação das NUTS  ao atual  perfil sócio-

económico das regiões. Compreende os distritos de 

Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e 

Guarda, com recente integração de 22 municípios 

dos distritos de Santarém e de Lisboa, perfazendo o 

número de 100. Confina a norte com a região 

Norte, a leste com a Espanha, a sul com as regiões 

de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e a oeste com o 

Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 28.178.6Km2 

com uma população de 2.348.397  habitantes. É 

composta por 12 sub-regiões (NUT III) – Baixo Vouga, 

Baixo Mondego, Dão-Lafões, Pinhal Litoral, Pinhal 

Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, 

Beira Interior Norte, Beira Interior Sul e Cova da Beira, 

e ainda Oeste e Médio Tejo, oriundas da região de 

Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Enquadramento na Europa 

Enquadramento no País 

Enquadramento na Região e Distrito 

Enquadramento no País 
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� Sub-Região do Pinhal Interior Norte (NUT III) – 

Compreende 14 municípios dos distritos de Coimbra  

e  Leiria. É limitada a norte  pela sub--região de Dão-

Lafões, a leste pelas da Serra da Estrela e da Cova 

da Beira, a sul pelo Pinhal Interior  Sul e Médio Tejo, e 

a oeste pelo Pinhal Litoral e o Baixo Mondego. 

Ocupa uma área de 2.616,6Km2 com uma 

população de 138.535 habitantes. 

 

 

 

� Distrito de Coimbra ―  Pertence na sua maior parte 

à provincia da Beira Litoral incluindo ainda vários 

municípios das províncias da Beira Alta e da Beira 

Baixa. É Limitado a norte pelos distritos de Aveiro e 

Viseu, a leste pelos da Guarda e Castelo Branco, a 

sul pelo distrito de Leiria e a oeste pelo Oceano 

Atlântico. Engloba 17 municípios, que se estendem 

desde a Zona Litoral até à Zona do Pinhal Interior, 

totalizando uma área de 3.947Km2 (12º maior distrito 

português) e tem uma população residente de 

441.245 habitantes. A sede de distrito é Coimbra. 

 

 

� Área Metropolitana de Coimbra ― Engloba 16 

municípios – Mira, Mortágua, Cantanhede, Tábua, 

Mealhada, Penacova, Figueira da Foz, Coimbra, 

Montemor-o-Velho, Vila Nova de Poiares, Góis, 

Lousã, Miranda do Corvo, Condeixa-a-Nova, Soure e 

Penela – e foi constituída em março de 2004. 

Enquadramento na Região e Sub-Região 

Enquadramento no Distrito 

Enquadramento na Área Metropolitana 

Enquadramento na Sub-Região 
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� Associação de Municípios de Fins Específicos dos 

Vales do Ceira e Dueça (comunidade 

intermunicipal) ― AMVCD ― Engloba quatro 

municípios – Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila 

Nova de Poiares – e tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de ações comuns nas áreas do 

ordenamento, gestão, promoção e divulgação do 

território, nas temáticas de turismo, património, 

infraestruturas e equipamento. Ocupa uma área de 

482,5Km2, com uma população de 42.477 

habitantes. Foi constituída em 1998/03/23 e alterada 

para comunidade intermunicipal em 2004/08/11. 

 

� Município de Vila Nova de Poiares – Tem 83,82Km2 

de área e 7.061 habitantes (Censos 2001), 

subdividido em 4 freguesias – Arrifana, Lavegadas, 

Santo André e São Miguel de Poiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento na AMVCD 

Enquadramento Municipal 



RELATÓRIO 1 P.D.M. V. N. POIARES 
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL junho.2013 

 

 
D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_vectorial_CCDRC\RELATORIO1\Relatório 1.doc 9 

1.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORAL 

 

 

As propostas definidas na Revisão do Plano Diretor Municipal visam 

desenvolver/enquadrar os objetivos apresentados nos instrumentos de gestão 

territorial apresentados nos sub-capítulos seguintes. 

 

 

1.2.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
 
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de setembro, apresenta a visão e as opções 

estratégicas do ordenamento e desenvolvimento do território nacional que se 

traduzem num modelo territorial para o horizonte 2025, assentando em 3 grandes 

pilares:  
 

• Sistema de prevenção e gestão de riscos;  

• Sistema de conservação e gestão sustentável dos recursos naturais e 

dos espaços agroflorestais; 

• Sistema urbano e de acessibilidades. 

 

As políticas de ordenamento e desenvolvimento do território, segundo o PNPOT, 

deverão contribuir em cada sistema para a criação de: 
 

• Um espaço sustentável e bem ordenado; 

• Uma economia competitiva, integrada e aberta; 

• Um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar. 

 

As opções do PNPOT corporizadas nos objetivos estratégicos e com expressão no 

Plano Diretor Municipal serão seguidamente enunciadas: 
 

• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 

paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e 

geológicos, e monitorizar, prevenir e minimizar os riscos (objetivo estratégico 

1); 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos 

espaços ibérico, europeu, atlântico e global (objetivo estratégico 2); 
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• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 

infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais (objetivo 

estratégico 3). 

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 

participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e instituições 

(objetivo estratégico 6). 

 

Os objetivos estratégicos desdobram-se nos seguintes Objetivos Específicos e 

respetivas Medidas Prioritárias, com incidência no Plano. 
 

O
b
je
tiv
o
 

Es
tr
a
té
g
ic
o
 1
 

Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e 

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, 

prevenir e minimizar os riscos. 

 

O
b
je
tiv
o
 

Es
p
e
c
ífi
c
o
 

Medida prioritária 

Aperfeiçoar e consolidar, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e 
valorizar a biodiversidade e os recursos naturais. 

1.2 
5. Definir nos Planos Regionais de Ordenamento do Território e nos Municipais 

de Ordenamento do Território as estruturas ecológicas, respetivamente, 

regionais e municipais, assegurando a sua coerência e compatibilidade. 

Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos espaços 

florestais. 

1.4 
3. Implementar os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, nomeadamente 

através da elaboração e aplicação dos Planos de Gestão Florestal, em 

articulação com os Planos Regionais de Ordenamento do Território, os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território. 

Executar a política de gestão integrada da água 

1.5 

4. Elaborar e implementar os Planos de Bacia Hidrográfica. 

5. Implementar, no território continental, o Plano Nacional de Regadios de 

forma articulada com as estratégias para a gestão da água definidas no 

Plano Nacional da água e nos PGBH. 

Proteger e valorizar as paisagens e o património cultural 

1.10 

1. Elaborar e implementar um programa Nacional de Recuperação e 

Valorização das paisagens, implementando a Convenção Europeia da 

Paisagem e desenvolvendo uma Política Nacional de Arquitetura e da 

Paisagem, articulando-a com as políticas de ordenamento do território, no 

sentido de promover e incentivar a qualidade da arquitetura e da 

paisagem, tanto no meio rural como urbano. 

2. Regulamentar a Lei de Bases do Património Cultural, promovendo a 

articulação com os instrumentos de Gestão Territorial. 
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Avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e desenvolver dispositivos 

e medidas de minimização dos respetivos efeitos. 

1.11 

2. Reforçar na Avaliação Estratégica de impactes de Planos e Programas e na 

Avaliação de Impacte Ambiental a vertente da avaliação de riscos naturais, 

ambientais e tecnológicos, em particular dos riscos de acidentes graves 

envolvendo substâncias perigosas. 

3. Definir para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, 

em sede de Planos Regionais de Ordenamento do Território, de Planos 

Municipais de Ordenamento do Território e de Planos Especiais de 

Ordenamento do Território e consoante os objetivos e critérios de cada tipo 

de plano, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, e as 

medidas de prevenção e mitigação dos riscos identificados. 

Promover pólos regionais de competitividade e qualificar emprego 

2.4 

5. Desenvolver uma rede nacional de áreas de localização empresarial, em 

articulação com os programas de desenvolvimento regional e com o 

sistema de acessibilidades, que diversifiquem os espaços de acolhimento 

de atividades inovadoras. 

Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico no 

Continente, contrariar a construção dispersa, estruturar a urbanização   

3.3 

6. Dinamizar a aplicação dos diversos mecanismos de execução dos 

instrumentos de gestão territorial previstos no Decreto-lei n.º 380/99, 

nomeadamente promovendo um urbanismo programado e de parcerias e 

operações urbanísticas perequativas e com autossustentabilidade 

financeira. 

7. Aperfeiçoar os mecanismos de assumpção por parte dos promotores das 

externalidades geradas pelas novas urbanizações, quer sobre as 

infraestruturas quer sobre a estrutura ecológica. 

 

 

1.2.2. PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO 

 

 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º53/2007, é um instrumento que serve de base à 

concretização de ações definidas para o crescimento sustentado do Turismo 

Nacional ao longo de dez anos, e para orientar a atividade do Turismo de 

Portugal, ip, entidade pública central do setor. 

 

A proposta turística para Portugal apresentada no PENT aposta, entre outros, nos 

fatores diferenciadores de “Clima e luz”, “História, Cultura e Tradição”, 
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“Hospitalidade” e “Diversidade concentrada”. Com base nestas “matérias-primas” 

foram eleitos 10 produtos turísticos estratégicos: Sol e Mar, Touring Cultural e 

Paisagístico, City Break, Turismo de Negócios, Turismo de Natureza, Turismo 

Náutico, Saúde e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial, e 

Gastronomia e Vinhos. 

 

A atribuição dos produtos turísticos anteriormente mencionados, às regiões da NUT 

II, resultou da análise das respetivas características específicas e vocação natural.  

Assim, para o município de Vila Nova de Poiares são sugeridos, no PENT, com as 

devidas adaptações e tendo em conta a integração do município na Região 

Centro, os produtos turísticos, enunciados seguidamente: 
 

1. Concentração de recursos atrativos a curtas distâncias, face a outros 

destinos, para desenvolver o Touring Cultural e Paisagístico; 

2. Turismo de Natureza; 

3. Golfe; 

4. Gastronomia e Vinhos. 

 

O Touring Cultural e Paisagístico desenvolve-se com base nos circuitos que 

aproveitam e potenciam o património natural, paisagístico, histórico e cultural.  

O efetivo valor deste produto depende de: 
 

• Adoção de standards de qualidade; 

• Elevados níveis de cooperação e de articulação em rede do conjunto 

dos serviços que interferem na descoberta do território ou da temática.  

 

O produto Turismo de Natureza desenvolve-se em espaços classificados adstritos, 

no caso do município de Vila Nova de Poiares, aos espaços sujeitos aos regimes 

da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, consistindo no 

desenvolvimento de uma oferta turística que respeita o ambiente. 

 

O Golfe e a oferta de Gastronomia e Vinhos são produtos que completam a 

oferta Touring Cultural e Paisagístico e Turismo de Natureza que se preconiza para o 

município.  

 

No sentido de melhorar e qualificar a oferta turística acima referida, são 

apontadas as seguintes ações: 
 

• Recuperar e requalificar edifícios, núcleos históricos e paisagens 

naturais; 
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• Reforçar o conceito da riqueza da gastronomia criando pratos de 

referência a nível nacional, e fomentando e promovendo a 

qualidade dos estabelecimentos de restauração; 

• Qualificar a oferta hoteleira; 

• Reforçar a qualidade de serviço, ordenamento do território e 

proteção do ambiente; 

• Melhorar as acessibilidades rodoviárias (estradas secundárias). 

 

Em termos transversais, é estabelecido no PENT que a qualidade urbana, 

ambiental e paisagística deverá tornar-se numa componente fundamental do 

produto turístico, uma vez que são componentes que melhoram a experiência 

local do turista. 

 
 

QUADRO 1 – AÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE URBANA, AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 
Urbanismo Ambiente Paisagem 

• Assegurar autenticidade 
arquitetónica nos centros 
históricos; 

 

• Aumentar as zonas pedonais, 
em particular nos centros 
históricos e regular as 
condições de 
estacionamento; 

 

• Fomentar a criação de 
ciclovias; 

 

• Aumentar as zonas verdes, 
nomeadamente através da 
arborização; 

 

• Promover a conservação dos 
monumentos e edifícios; 

 

• Assegurar boas condições de 
iluminação dos principais 
edifícios e das principais vias 
de circulação; 

 

• Fomentar a criação de 
esplanadas; 

 

• Qualidade do mobiliário 
urbano. 

• Assegurar a limpeza e 
despoluição ao nível do solo, 
sub-solo, água e ar; 

 

• Redução dos níveis de barulho, 
em particular junto a 
empreendimentos hoteleiros ou 
de lazer (ex. obras, fábricas, 
aviões); 

 

• Assegurar boas condições de 
saneamento (ex. eliminação de 
saídas de esgotos); 

 

• Controlar os níveis de poluição e 
evitar maus cheiros; 

 

• Eliminação de depósitos de 
entulho nas margens dos rios em 
áreas turísticas. 

• Reduzir a intervenção com 
impacto na paisagem natural 
ou urbana; 

 

• Promover a arborização dos 
espaços. 

FONTE: Plano Estratégico Nacional do Turismo 

 

 

1.2.3. PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DAS FRONHAS 

 

 

No âmbito do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas, aprovado pela RCM n.º 

37/2009, publicado no DR n.º 90, I Série, de 11de maio de 2009, destacam-se, para o 

município de Vila Nova de Poiares, as propostas de ordenamento constantes no seguinte 

quadro. 
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QUADRO 2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS 
 

2. Proteção e Valorização dos Ecossistemas 

Pr
o
p
o
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a
s 
d
e
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Programa de 2.1 – Promoção da Qualidade dos Ecossistemas e da Biodiversidade em Geral 

• Projeto 2.1.1 – Controle e eliminação dos povoamentos de Acácia; 

• Projeto 2.2.2 – Reconversão de áreas florestais; 

FONTE: Planta Síntese do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas 

 

 

1.2.4. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DA FLORESTA DO PINHAL INTERIOR 
NORTE (PROFPIN) 

 
 

O PROFPIN, aprovado por RCM n.º 9/2006 e publicado no D.R. n.º 138, I Série-B, de 

19 de julho de 2006, apresenta uma proposta, corporizada num conjunto de 

normas e modelos de silvicultura para cada sub-região homogénea, do modelo 

de organização territorial que se pretende ver desenvolvido. Esta proposta traduz 

o modelo de organização territorial que se preconiza para as florestas e que 

cumpre a hierarquia de funções estabelecida para os espaços florestais. 

 

O município de Vila Nova de Poiares, de acordo com o estabelecido no PROFPIN, 

enquadra-se na Sub-região Homogénea Floresta da Beira Serra. O modelo 

refletido nesta sub-região apresenta a seguinte hierarquia de funções: 
 

• 1ª função: Produção 

• 2ª função: Silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores 

• 3ª função: Proteção 

 

Modelo de organização territorial 

 

A intervenção nos espaços florestais desta sub-região tem como objetivo 

desenvolver: 
 

• Funções de produção quer de madeira quer de frutos e sementes; 

• Função de proteção da rede hidrográfica e de proteção contra a 

erosão hídrica e cheias, devido à existência de diversas linhas de 

água em zonas declivosas; 

e ainda a função de conservação de recursos genéticos, em particular ao longo 

das linhas de água que representam potencial para manutenção e fomento de 

corredores ecológicos. 
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Parâmetros e espécies a privilegiar nos espaços florestais da sub-região 

homogénea 

 

Os parâmetros limitam o desenvolvimento em extensão dos povoamentos 

florestais (cfr. legislação em vigor), designadamente: 
 

• Área máxima de maciços contínuos de terrenos arborizados 50 ha (de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de junho); 

• Área máxima de maciços contínuos sujeitos a silvicultura intensiva 50 ha 

(de acordo com o Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de junho). 

 

As espécies florestais a privilegiar estão assinaladas no seguinte quadro: 
 

QUADRO 3 – ESPÉCIES FLORESTAIS A PRIVILEGIAR NA SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA DA BEIRA SERRA 
Espécie Modelo de silvicultura 

Pinheiro Bravo 

• Povoamento puro de pinheiro-bravo, para produção de 
lenho; 

• Povoamento misto de pinheiro-bravo e castanheiro, para 
produção de lenho; 

• Povoamento misto de pinheiro-bravo e medronheiro, para 
produção de lenho do pinheiro-bravo e de fruto do 
medronheiro. 

 

Eucalipto 

• Povoamento puro de eucalipto em talhadia, para a 
produção de lenho para trituração; 

 

• Povoamento puro de eucalipto em alto fuste, para 
produção de lenho para serração. 

 

Carvalho-alvarinho • Povoamento puro de carvalho alvarinho, para produção 
de lenho. 

 

Carvalho-negral • Povoamento puro de carvalho negral, para a produção 
de lenho e de fruto. 

 

Carvalho-cerquinho • Povoamento puro de carvalho cerquinho, para a 
produção de fruto e de lenho. 

 

Castanheiro 

• Povoamento puro de castanheiro em alto fuste, para 
produção de lenho; 

 

• Povoamento puro de castanheiro em talhadia, para 
produção de lenho; 

 

• Povoamento puro de castanheiro em alto fuste, para 
produção de fruto. 

 

Sobreiro 

• Povoamento puro de sobreiro, para produção de cortiça e 
lenho como produto secundário; 

 

• Povoamento misto de sobreiro e pinheiro-bravo, para 
produção de lenho do pinheiro-bravo e de cortiça do 
sobreiro. 

 

Azinheira • Povoamento puro de azinheira, par produção de fruto e 
lenho. 

 

FONTE: Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Pinhal interior Norte 
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Além das espécies florestais indicadas, são ainda de considerar nesta sub-região as 

seguintes espécies: 

 

• Abeto (Abies alba); 

• Abeto (Abies pinsapo); 

• Acer (Acer pseudoplatanus); 

• Amieiro (Alnus glutinosa); 

• Carvalho-americano (Quercus rubra ); 

• Cedro do atlas (Cedrus atlantica ); 

• Cerejeira-brava (Prunus avium); 

• Ciprestes (Cupressus spp.); 

• Choupos (Populus spp.); 

• Freixos (Fraxinus angustifolia); 

• Loureiro (Laurus nobilis ); 

• Medronheiro (Arbutus unedo); 

• Nogueiras (Juglans spp.); 

• Salgueiros (Salix spp.); 

• Vidoeiro (Betula celtiberica); 

• Ulmeiros (Ulmus spp.); 

• Zimbro (Juniperus communis). 

 

FONTE: Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Pinhal interior Norte 

 

Para o caso específico das linhas de água integradas nesta sub-região é 

recomendada: 

• A conservação de corredores, de largura variável consoante as 

características ecológicas e a largura e importância dos troços de 

linha de água; 

• Conservação da vegetação natural ribeirinha ou arborização com 

espécies arbóreas adequadas ao meio ribeirinho e à sua vizinhança 

próxima, preferencialmente autóctones; 

• Função de produção de madeiras nobres em revoluções de 

duração consentânea com esse objetivo, quando tecnicamente 

possível e adequado. 

 
Manutenção e fomento dos corredores ecológicos junto aos rios Alva e Mondego 

 

Neste ponto irão ser apresentadas normas genéricas de intervenção nos espaços 

florestais segundo a sua função de conservação de habitats. Para estes espaços 

privilegia-se fundamentalmente a promoção do intercâmbio genético essencial à 

manutenção da diversidade.  

 

O PROFPIN apresenta como normas de intervenção ativa a aplicar aos corredores 

ecológicos: 

• Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada 

corredor; 

• Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, 

oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora; 

• Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 
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• Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação 

natural pertencentes ao corredor que tenham sido destruídos pelo 

fogo. 

 

Para os corredores ecológicos, o PROFPIN preconiza as seguintes ações restritivas: 

• Controlar a interposição de barreiras, em particular daquelas que 

apresentam grande desenvolvimento longitudinal (por exemplo 

estradas, urbanizações, agricultura intensiva); 

• O assentamento de vias de comunicação em áreas com corredores 

ecológicos deve acautelar a continuidade e conectividade dos 

corredores; 

• Controlar a instalação de novos povoamentos florestais no que 

respeita a localização, dimensão, composição, infraestruturas, e 

acompanhamento de ações futuras; 

• Manter bem conservadas as estruturas naturais de conexão, com 

particular ênfase para as linhas de água e respetiva vegetação 

ripícola, manchas de mato e estrato herbáceo espontâneo; 

• Utilizar proteções individuais nas plantas, permitindo desta forma, a livre 

circulação dos animais e dos movimentos de dispersão. 

 

 

1.2.5. PLANO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO CENTRO 

 

 

De acordo com a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do 

Urbanismo (LBPOTU) os “Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) são 

” instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, de âmbito 

regional (art.º 7 e art.º 8 da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, alterada pela Lei n.º 

54/2007, de 31 de agosto). 

 

As estratégias que seguidamente se enunciam são as propostas do PROT Centro 

(PROT-C), relativas à visão estratégica, onde se enquadra o município de Vila 

Nova de Poiares. 
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QUADRO 4 – VISÃO ESTRATÉGICA 
 

VISÃO ESTRATÉGICA 

2.5. Uma visão estratégica 
territorialmente diferenciada para 
o mundo rural 

• Viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo visando a 
conservação das áreas com potencialidades produtivas, a 
conservação da natureza, biodiversidade e ordenamento do 
espaço rural; 

• Valorizar e aproveitar as amenidades associadas ao espaço rural, 
designadamente à agricultura, floresta e aos povoados rurais; 

• Promover e rentabilizar atividades territoriais (caça, pesca, iniciativas 
desportivas e ambientais, …); 

• Favorecer a instalação de novos residentes, permanentes ou 
temporários, nomeadamente os portadores de ideias de negócios; 

• Favorecer a articulação dos pequenos aglomerados rurais e do 
espaço que os envolve, com centros urbanos de maior dimensão de 
modo a facilitar o acesso a equipamentos, a mobilidade da 
população e uma maior procura das atividades e das amenidades 
rurais; 

• Mobilizar o conhecimento relevante e pertinente para a construção 
de marcas-território, mormente em torno dos «produtos de 
qualidade reconhecida», criando as condições para a valorização 
integrada de territórios e de produtos orientados para nichos de 
procura. 

2.6. Valorizar complementaridades e 
sinergias entre recursos turísticos 
suscetíveis de reconhecimento 
pela procura 

• Maximizar sinergias e complementaridades entre os modelos de 
Região Centro para consumo interno turístico e de Região Centro 
como fator de atratividade da procura turística internacional; 

2.6. Valorizar complementaridades e 
sinergias entre recursos turísticos 
suscetíveis de reconhecimento 
pela procura 

• Maximizar sinergias e complementaridades entre os modelos de 
Região Centro para consumo interno turístico e de Região Centro 
como fator de atratividade da procura turística internacional; 

• Estabelecer quadros normativos e de intervenção de requalificação 
do património cultural, ambiental, urbanística, infraestrutural, de 
recursos humanos e organizacional, que potenciem a viabilização 
de complementaridades e sinergias entre recursos turísticos, 
segundo uma lógica de organização da oferta. 

2.7. Valorizar os recursos culturais e 
patrimoniais como ativos 
específicos de afirmação 

• Proteção, salvaguarda, valorização e fruição do património 
histórico-arqueológico e arquitetónico como fator de 
desenvolvimento e de garantia de originalidade, diferenciação e 
afirmação de identidade e memória; 

• Reforço da incorporação da componente cultural nos produtos de 
turismo cultural e de natureza, ao serviço da qualificação da Região 
Centro como destino turístico; 

• Preservação e recuperação de elementos patrimoniais rurais e de 
paisagens culturais, como partes integrantes de estratégias de 
desenvolvimento rural e de afirmação de marcas território; 

2.9. Organizar e valorizar o potencial 
para o policentrismo 

• Qualificação dos centros urbanos e a aposta no desenvolvimento 
de atividades ligadas à gestão integrada dos seus recursos naturais 
(com destaque para a floresta e potencial energético) constituirão 
apostas importantes a realizar; 

• Potenciar dinâmicas existentes de articulação de alguns territórios 
do Pinhal Interior com a área de influência de Coimbra. 

2.10. Potenciar a biodiversidade e as 
suas mais valias ambientais 

• Promover condições de utilização sustentável dos recursos hídricos 
enquanto recursos com valor económico, social e ambiental; 

• Valorizar as condições de uso sustentável do solo assegurando 
todas as suas funções e serviços vitais para o Homem e 
ecossistemas; 

• Promover a gestão multifuncional dos espaços florestais; 

• Valorizar a integração da diversidade, qualidade e singularidade 
das paisagens da Região e do património histórico e cultural. 

2.11. Implementar políticas de 
prevenção e mitigação de riscos 

• Os riscos naturais e tecnológicos devem estrategicamente ser tidos 
em conta nas opções de qualificação ambiental, na definição dos 
fluxos urbanos, no suporte da inovação, e na definição e na 
hierarquização da rede de acessibilidades; 

• A territorialização e cenarização dos riscos tecnológicos devem 
condicionar as opções de desenvolvimento e espacialização dos 
setores industriais e infraestruturação energética e de 
acessibilidades; 

• Os modelos de desenvolvimento rural e de proteção da floresta e 
dos espaços naturais condicionam os setores produtivos, como por 
exemplo o turismo, e devem refletir a magnitude e severidade dos 
índices de perigosidade natural; 

• A diversificação e adequação das estratégias de uso e 
transformação do território devem promover a mitigação dos 
riscos; 

Cont.
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Cont. 

2.11. Implementar políticas de prevenção 
e mitigação de riscos 

• Os riscos naturais e tecnológicos devem estrategicamente ser 
tidos em conta nas opções de qualificação ambiental, na 
definição dos fluxos urbanos, no suporte da inovação, e na 
definição e na hierarquização da rede de acessibilidades; 

• A territorialização e cenarização dos riscos tecnológicos devem 
condicionar as opções de desenvolvimento e espacialização dos 
setores industriais e infraestruturação energética e de 
acessibilidades; 

• Os modelos de desenvolvimento rural e de proteção da floresta 
e dos espaços naturais condicionam os setores produtivos, como 
por exemplo o turismo, e devem refletir a magnitude e 
severidade dos índices de perigosidade natural; 

• A diversificação e adequação das estratégias de uso e 
transformação do território devem promover a mitigação dos 
riscos; 

• Articulação entre os objetivos e instrumentos de ordenamento do 
território e as políticas de prevenção e redução dos riscos às 
escalas transnacional, nacional, regional, intermunicipal e 
municipal. 

2.12. Uma estratégia para os territórios de 
baixa densidade 

• Territorialização de uma nova família de políticas públicas 
destinadas a estes territórios, com maior integração de 
intervenções e promovendo a garantia de um conjunto mínimo 
de serviços públicos sem a qual não é possível garantir um 
quantum mínimo de atração de pessoas e atividades; 

• Priorização de atividades com maior capacidade de injeção de 
rendimento local e de criação de novos empregos. 
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2. ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO 
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Este capítulo pretende identificar os principais pontos-chave dos diversos estudos 

de caracterização realizados, no sentido de permitir, avaliar as principais 

conclusões sobre os diversos sistemas do território e possibilitar o estabelecimento 

de estratégias a seguir no plano. 

 

Foram elaborados com maior desenvolvimento, os seguintes estudos que poderão 

ser consultados nos respetivos cadernos sectoriais: 

• Caracterização Física; 

• Caracterização Social, Económica e Urbanística. 

• Educação; 

• Ação Social; 

• Cultura e Lazer; 

• Desporto; 

• Saúde; 

• Salubridade Pública; 

• Segurança e Proteção Civil; 

• Património Cultural; 

• Património Paisagístico; 

• Turismo; 

• Vias e Transportes. 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

HIPSOMETRIA 

 

Numa análise sumária da caracterização física, é necessário conhecer, antes de 

mais, a distribuição da altitude da área em estudo. De uma forma geral e em 

termos de grandes manchas, pode dizer-se que, no município, existe uma zona 

com valores altimétricos pouco acentuados, correspondendo à zona concelhia 

geometricamente central, cujo valor máximo é de 168 m.  

A Este e Oeste, estes valores aumentam acentuadamente. Nas áreas mais 

acidentadas enquadram-se as serras do Carvalho e do Bidueiro, cujos valores 

variam entre os 359 m e os 455 m. Estas desenvolvem-se, no território, com 

orientações Norte-Sudoeste (N-SW) e Norte-Sudeste (N-SE). Na serra do Carvalho, 

nos Cômoros, localiza-se o valor altimétrico mais elevado – 458,1 m.  

 

FIGURA 1 – CARTA HIPSOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALTITUDE 
(METROS) 

 

FONTE: Modelo Numérico Topográfico, cartografia 10.000; GAT Lousã 

 

DECLIVES 

 

Em termos de declives, a serra do Carvalho – a Oeste – assim como algumas 

manchas na zona Este do município, onde se localiza a serra do Bidueiro, são as 

áreas que apresentam os maiores declives, ultrapassando muitas vezes os 16%.  
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A zona central do território, coincidente com os terrenos assentes na denominada 

“Bacia da Lousã” representa o conjunto de áreas onde o declive é menor, 

acartando, nas situações em que o declive é quase inexistente, alguns cuidados 

na drenagem dos locais.  

 

O peso relativo das classes de declives, no território de Vila Nova de Poiares, 

distribui-se do seguinte modo: 

 
QUADRO 5 – ÁREA E PERCENTAGEM QUE CADA CLASSE DE DECLIVES ASSUME PERANTE A ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO 

< 2% 2% a 8% 8% a 16% 16% a 25% > 25% 
Município 

Área 
(Km2) 

% 
Área 
(Km2) 

% 
Área 
(Km2) 

% 
Área 
(Km2) 

% 
Área 
(Km2) 

% 

Vila Nova de 
Poiares 

14,21 16,6 9,0 10,5 15,6 18,3 14,1 16,5 32,5 38,1 

FONTE: GAT Lousã 

 

Duma forma marcante, o maior peso é representado pelas classes de declives 

superiores a 25%. A classe de declives, com valores entre 2% e 8%, é a classe com 

menor representatividade, como se pode ver no quadro 5. 

 

FIGURA 2 – CARTA DE DECLIVES 

 

         

FONTE: Modelo Numérico Topográfico, cartografia 10.000; GAT Lousã 

 

GEOLOGIA E TECTÓNICA 

 

A análise geológica revela que os terrenos abrangidos por este município se 

podem considerar englobados em dois grandes conjuntos. Um conjunto formado 
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pelos terrenos mais antigos – da era do Pré-câmbrico e Paleozoico – 

caracterizados essencialmente por litologias que se enquadram, respetivamente, 

nas unidades geológicas “complexo xisto-grauváquico” e “conglomerados, 

quartzitos, xisto e calcário”. O outro, da era mezosóica, é constituído por 

formações predominantemente cenozóicas, que assentam sobre o conjunto 

anterior e que preenchem a área deprimida correspondente à “Bacia da Lousã”.  

 

Litologicamente, encontram-se no extremo Este do município assim como nas 

formas de relevo coincidentes com o alto de São Pedro Dias, os conglomerados, 

quartzitos, xisto e calcário da era Paleozoica e do período do Ordovícico. 

 

A cobrir grande parte do território concelhio, aparecem as rochas da era do pré-  

-câmbrico. Nesta, integra-se a unidade geológica designada por “complexo xisto-

-grauváquico” que ocupa mais de metade do território concelhio. Esta unidade 

faz parte do grande conjunto de rochas xistosas, que em Portugal se estendem 

pela beira alta, beira baixa e beira litoral, algumas vezes também designada por 

“xistos das beiras”. 

 

A área abrangida pelo município mostra localmente uma fracturação pouco 

intensa cujas orientações oscilam entre Norte-Sudeste, Noroeste-Sudoeste e Este-

Sul. A falha de São Pedro Dias, com orientação Este-Sul, é um falhamento com 

alguma importância. Às outras duas fraturas, embora importantes a nível local, 

não se lhes atribui significado geológico global. 
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FIGURA 3 – CARTA GEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Esboço Geológico do Município de V. N. Poiares - Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e Serviços Geológicos de 
Portugal; GAT Lousã 

 

CLIMA 

 

Em termos gerais, o Município de Vila Nova de Poiares e a sua diversidade de 

paisagens, encontram no clima características comuns, extensíveis a todo o 

território e região. Deste modo, no município, a distribuição da precipitação, é 

bem marcada pelo enorme contraste entre os valores registados durante o 

inverno (estação chuvosa – 1000 mm e 1800 mm) e os de verão (com pequena ou 

quase nula queda de água, aproximadamente 136 mm). Os valores de 

precipitação, assim como a sua distribuição ao longo do ano, são semelhantes 

aos registados nas zonas de maior pluviosidade, coincidentes com as zonas de 

clima Temperado Marítimo1. 

 

As temperaturas médias mensais assumem valores – máximo e mínimo – 

respetivamente, 8ºC e 20ºC (temperaturas médias anuais). A temperatura média 

anual da estação Lousã/Boavista foi de 13,4ºC e a amplitude térmica rondou os 

                                                      
1 Leite, Idalina (2003) – Geografia. “Potencializaros Recursos, Realidades e Utopias”. Didática Editora 
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12ºC (Temperaturas Médias Anuais). Relativamente à distribuição da temperatura 

ao longo do ano, o clima aproxima-se do clima Temperado Mediterrâneo. 

. 

Dos restantes elementos climáticos, destaque para o vento com rumos 

predominantes de E, SW e W durante todo o ano médio. No outono e no inverno 

predomina o rumo de E e nos meses de maio a setembro foram os de SW e W a 

predominar.  

 

Quanto à insolação verifica-se que esta se reparte por valores situados entre as 

2400 e as 2700 horas de exposição solar, sendo as zonas Norte e Oeste, aquelas 

que recebem maior número de horas de Sol. No sentido oposto, é a zona Sudeste 

que recebe em média menos 200 horas, enquanto que as restantes áreas acusam 

valores que vão desde as 2500 horas até às 2700 horas de média anual.  

 
FIGURA 4 – CARTA DE EXPOSIÇÃO DE ENCOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelo Numérico Topográfico, cartografia 10.000; GAT Lousã 

 

 

Pela posição que esta área ocupa relativamente ao litoral e tendo em conta as 

linhas de relevo e as grandes massas de água dos rios Alva e Mondego que se 

localizam nos extremos O-W e N-E do município, respetivamente, são frequentes a 

formação de nevoeiros, bem como a presença de valores de humidade 

relativamente elevados, nomeadamente valores médios anuais compreendidos 

entre os 70 e os 80% de humidade no ar.  

 

OCUPAÇÃO DO SOLO 
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No que respeita à ocupação do solo é notória a existência duma relação muito 

direta, entre as características físicas do território e a respetiva ocupação. 

 

Nas zonas com declives menos acentuados, correspondentes à área onde se 

desenvolvem as principais vias de comunicação do município, nomeadamente a 

avenida nova, a en2 e a en17, a ocupação principal é a urbana. É nestes 

espaços que encontrámos os principais aglomerados urbanos, isto é, a vila sede 

de município – Vila Nova de Poiares –, São Miguel de Poiares e todas as 

localidades que se encontram contíguas às respetivas vias. No entanto, também é 

nestas áreas que predominam os espaços agrícolas. 

 

Pontualmente, encontram-se, ainda, alguns povoamentos florestais. Nestes 

povoamentos, as manchas de pinheiro bravo (pinus pinaster) e de eucalipto 

(eucalyptus globulus) surgem puros ou em consociação. 

 

À medida que se caminha para os extremos Oeste e Este aumentam as manchas 

florestais, constituindo, assim, a ocupação florestal predominante sobre outro tipo.  

 

 

FIGURA 5 – CARTA DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
 

Classes do Solo Segundo Codificação do MNT 
 

 
 

 

 

 

 
FONTE: Modelo Numérico Topográfico, cartografia 10.000; GAT Lousã 
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HIDROGRAFIA 

 

No município, as redes hidrográficas andam associadas a três bacias, 

respetivamente, bacias do Mondego, Ceira e Alva.  
 

FIGURA 6 – REDE HIDROGRÁFICA 

 

 
FONTE: MNT  - Cartografia 10.000; GAT Lousã 

 

O rio Mondego aparece limitando uma parte do território do município a 

Noroeste. O rio Ceira apesar de não passar no território municipal, tem uma parte 

da bacia nele integrado. Por último, o rio Alva limita uma parte do território a 

Nordeste. 

 

Tendo em conta a expressividade das linhas de água salienta-se ribeira de Poiares 

na rede hidrográfica do Mondego. 

 

Face à reduzida área das bacias correspondentes às ribeiras anteriormente 

referidas, a densidade e a intensidade do escoamento dependem, 

essencialmente da intensidade das precipitações e os seus máximos são 

esperados nos talvegues de ordem superior, para os quais as águas são 

rapidamente drenadas. 
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Já os mesmos indicadores para os rios mais representativos com expressão no 

território municipal, nomeadamente, os rios Alva e Mondego apresentam máximos 

e mínimos de caudais muito dependentes da quantidade de água dos 

reservatórios subterrâneos e do nível de evaporação. Há, ainda fatores artificiais 

fortemente controladores dos caudais dos rios Alva e Mondego, respetivamente, 

as barragens das Fronhas e da Aguieira. 

 
 

FIGURA 7 – ESQUEMA DA ESTRUTURA DA REDE HIDROGRÁFICA POR ORDEM DOS AFLUENTES 
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FONTE: MNT  - Cartografia 10.000; GAT Lousã 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

 

O município de Vila Nova de Poiares conforme resultados preliminares dos censos 

2011 regista valores para a população residente de 7 263 indivíduos, para as 

famílias 2 783, 4 540 para os alojamentos e 3 928 para os edifícios, conforme 

quadro 6. No sentido de dar significado aos valores referidos para o município, do 

quadro constam, ainda, os valores para os municípios da NUT III. 

 
QUADRO 6 – POPULAÇÃO RESIDENTE POR ZONA GEOGRÁFICA – MUNICÍPIOS DA NUT III 

População Residente 
Zona Geográfica 

HM H 
Famílias Alojamentos Edifícios 

Pinhal Interior Norte 131 199 62 565 52 123 96 911 85 785 
Alvaiázere 7 283 3 402 3 018 5 730 5 478 

Ansião 13 100 6 191 5 169 8 450 7 720 

Arganil 12 119 5 786 4 988 10 952 10 088 

Castanheira de Pera 3 191 1 519 1 344 2 730 2 521 

Figueiró dos Vinhos 6 148 2 884 2 592 4 866 4 563 

Góis 4 257 2 008 1 803 5 155 4 939 

Lousã 17 380 8 409 6 854 10 582 7 276 

Miranda do Corvo 13 100 6 330 4 890 7 391 6 202 

Oliveira do Hospital 20 919 10 044 8 028 13 744 11 747 

Pampilhosa da Serra 4 487 2 077 2 033 5 675 5 458 

Pedrógão Grande 3 916 1 853 1 697 3 661 3 442 

Penela 5 980 2 843 2 372 4 701 4 552 

Tábua 12 056 5 740 4 552 8 734 7 871 

Vila Nova de Poiares 7 263 3 479 2 783 4 540 3 928 

FONTE: INE – Censos Preliminares 2011. 
 

População Residente 

 

No município, com uma área de 84,45 km², existem, em média, 86 indivíduos por 

km². Apesar de inferior ao do país, conforme quadro 7, este valor posiciona o 

município no conjunto de municípios do Pinhal Interior Norte com maior densidade 

populacional. 
 

QUADRO 7 – DENSIDADE POPULACIONAL POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica Área (km²) Densidade Populacional 
(habitantes/ km²) 

País 92211,94  114,5 

Pinhal Interior Norte 2616,53 45,4 

Alvaiázere 160,48 45,4 

Ansião 176,15 74,4 

Arganil 332,84 36,4 

Castanheira de Pera 66,77 47,8 

Figueiró dos Vinhos 173,44 35,5 

Góis 263,30 16,2 
Lousã 138,40 125,6 
Miranda do Corvo 126,38 103,7 

Oliveira do Hospital 234,52 89,2 

Pampilhosa da Serra 396,46 11,3 
Pedrógão Grande 128,75 30,4 

Penela 134,80 44,4 

Tábua 199,79 60,3 

Vila Nova de Poiares 84,45 86,0 

FONTE: http://www.igeo.pt/produtos/cadastro/caop/caop_vigor.htm  
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Em termos globais, a análise dos valores constantes do quadro 7, evidencia um 

claro contraste entre os municípios mais próximos de Coimbra, mais densamente 

povoados, e os municípios mais afastados, mais despovoados.  

 

Os resultados preliminares dos Censos 2011 permitem, também, verificar, que no 

município, houve um ligeiro crescimento da população em relação a 2001 de 

2,9%. Em termos comparativos, a análise dos resultados que constam do quadro 

15 permite concluir que este valor é ligeiramente superior ao verificado no País 

que registou um crescimento de 1,9 e ainda, superior em média, ao registado nas 

NUT II e III (cfr. quadro 8). 

 

QUADRO 8 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE, ENTRE 1991/2001 POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica População 
Censos 2001 

População Censos 
2011_Resultados 
Preliminares 

 Variação entre 2001 
e 2011 (%) 

Portugal 10 356 117 10 555 853 1,9 

Região Centro (NUT II) 2 348 397 2 327 026 -0,9 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 138 535 131 199 -5,3 

Vila Nova de Poiares 7 061 7 263 2,9 

FONTE: INE – Censos 2001 e Censos Preliminares 2011. 

 

A dinâmica de crescimento populacional tem-se verificado desde 1991, com a 

maior variação registada entre os censos de 1991 e 2001 com 14,6 %, (cfr. quadro 

9). 

 

QUADRO 9 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR FREGUESIA (1960 A 2001 E RESULTADOS PRELIMINARES DOS 
CENSOS 2011) 

FREGUESIAS 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Arrifana 2205 1794 1820 1502 1603 1443 

Lavegadas 435 316 365 304 249 204 

Stº André 3289 2843 3034 2968 3728 4290 

S. Miguel de Poiares 1589 1343 1430 1387 1481 1326 

TOTAL MUNICIPAL 7518 6296 6649 6161 7061 7 263 

 FONTE: INE – Recenseamentos da População, anos de 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e Resultados Preliminares dos Censos 2011. 

 

A proximidade à capital de distrito – Coimbra –, consubstanciada por um 

mercado imobiliário mais acessível ao poder económico dos agregados 

familiares, transformou o município de Vila Nova de Poiares numa alternativa 

válida à especulação imobiliária registada na capital de distrito.  

Os valores disponíveis de população, por freguesia, permitem concluir que foi a 

sede de município, que polarizou o crescimento de 14,6 % entre 1991/ 2001 e que 

originou o resultado alcançado. 
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Famílias  

 

Em 2011 foram recenseadas 2 783 famílias no município, representando 4,7% do 

total de famílias do Pinhal interior Norte. 

Entre 2001 e 2011, o número de famílias aumentou 1,1% no município, crescimento 

semelhante ao registado em Portugal, Região Centro e Pinhal Interior Norte 

obtiveram-se evoluções semelhantes (cfr. quadro 10). 

 

Com um padrão regressivo, surge o indicador relativo ao número médio de 

pessoas por família, descendo de 2,9 para 2,6, tal como nas restantes zonas 

geográficas (cfr. quadro 11). 

 
QUADRO 10 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica 
Número de 
Famílias 

Censos 2001 

Número de Famílias 
Censos 

2011_Resultados 
Preliminares 

 Taxa de Variação 
do Número de 

Famílias entre 2001 e 
2011 (%) 

Portugal 3 654 633 4 079 577 1,1 

Região Centro (NUT II) 848 286 914 716 1,1 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 51 553 52 123 1,0 

Vila Nova de Poiares 2 444 2 783 1,1 

FONTE: INE – Censos 2001 e Censos Preliminares 2011. 

 

QUADRO 11 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR FAMÍLIA E POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica 
População 
Censos 
2001 

Número de 
Famílias 

Censos 2001 

Número 
Médio de 
Pessoas 

por Família 

População 
Censos 

2011_Resultados 
Preliminares 

Número de 
Famílias Censos 
2011_Resultados 
Preliminares 

Número 
Médio de 
Pessoas 

por Família 

Portugal 10 356 117 3 654 633 2,8 10 555 853 4 079 577 2,6 

Região Centro (NUT II) 2 348 397 848 286 2,8 2 327 026 914 716 2,5 

Pinhal Interior Norte 
(NUT III) 

138 535 51 553 2,7 131 199 52 123 2,5 

Vila Nova de Poiares 7 061 2 444 2,9 7 263 2 783 2,6 

FONTE: INE – Censos 2001 e Censos Preliminares 2011. 

 

No que concerne à composição das famílias segundo o número de pessoas que 

as constituem, as famílias com duas pessoas eram as mais representativas em 2001 

(cfr. quadro n.º 12), totalizando 29,1% das famílias clássicas. As que apresentavam 

menor peso eram as que possuíam 5 ou mais membros, representando apenas 

9,1% do total das famílias. 

A análise dos valores relativos à dimensão das famílias permitiu, ainda, concluir 

que as famílias unipessoais representam 15,9%, o que poderá dever-se, à 

desagregação das famílias tradicionais e ao envelhecimento da população. 

 
QUADRO 12 – DIMENSÃO DAS FAMÍLIAS CLÁSSICAS 

 

Zona 
Geográfica 

Total  Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 
Com 10 
ou mais 

Região Centro 
(NUT II) 

847 265 151 882 257 171 201 040 166 495 48 743 15 256 4 333 1 428 556 361 

Pinhal Interior 
Norte (NUT III) 

51 488 10 010 16 866 11 471 9 145 2 795 842 228 90 28 13 

Vila Nova de 
Poiares 

2 440 388 711 626 493 158 42 12 6 4 - 

FONTE: INE – Censos 2001 
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À semelhança do que ocorreu com a população, os valores disponíveis do número de 

famílias, por freguesia, permitem concluir que foi a sede de município, que polarizou o 

crescimento entre 1991/ 2001. 
 

 

QUADRO 13 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FAMILIAS POR FREGUESIA (1960 A 2001) 

FREGUESIAS 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Arrifana 657 565 595 501 571 570 

Lavegadas 124 102 111 103 90 105 

Stº André 964 858 948 969 1280 1601 

S. Miguel de Poiares 461 403 452 451 499 507 

TOTAL MUNICIPAL 2206 1928 2106 2026 2440 2 783 

FONTE: INE – Recenseamentos da População, anos de 1960, 1970, 1981, 1991 e 2001. 
 

 

Crescimento da População por Lugar com base nos valores censitários disponíveis 

(ver anexo) 

 

O crescimento da população por lugar foi uma dinâmica que cobriu 

homogeneamente, salvo casos pontuais, a totalidade do município (ver anexo). 

Contudo, o maior crescimento registou-se nos lugares do Entroncamento, Pinheiro, 

Vendinha e Vila Nova de Poiares da freguesia de Santo André; e nos lugares de 

Alveite Pequeno, São Miguel de Poiares e Venda Nova da freguesia de São 

Miguel de Poiares. 

 

Idêntica realidade se encontra ao nível da densidade populacional, isto é, 

verifica-se que a pressão demográfica se concentra fortemente na sede de 

município e aglomerados envolventes, melhor servidos em termos de 

equipamentos e acessibilidades, face à restante área concelhia. Também o 

número de famílias, como repercussão direta do aumento da população 

residente, aumentou, em idêntica proporção na sede de município e demais 

freguesias.  

 

Os lugares com mais população, nomeadamente, os lugares com mais de 200 

habitantes, localizam-se, genericamente, nas sedes de freguesia ou na sua 

proximidade. Apontam-se como exemplos desta situação, os lugares de: 

• Vila Nova de Poiares; 

• Entroncamento; 

• Ferreira; 

• São Miguel de Poiares. 

A análise efetuada à distribuição demográfica por lugar, em 2001, permitiu 

concluir que há uma predominância de aglomerados urbanos com um número 

de habitantes inferior a meia centena. (ver figura em anexo). 
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Distribuição da população por grupos etários 
 

As estimativas anuais de 2010 sobre a distribuição da população por grupos 

etários, conforme figura 9, demonstram o peso elevado do grupo etário 25-64 

anos (cfr. figura 8) e o número reduzido de indivíduos no grupo 15-24 anos. 

Em 2010 havia 67% de indivíduos entre os 15 e os 64 anos (população 

potencialmente ativa) e 12% entre os 15-24 anos. 

 

 

FIGURA 8 – PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRUPOS ETÁRIOS 
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FONTE: INE – Estimativas Anuais de População Residente, 2010. 

 
 

FIGURA 9 – POPULAÇÃO RESIDENTE POR SEXO E GRUPO ETÁRIO 
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FONTE: INE – Estimativas Anuais de População Residente, 2010. 

 
 
A análise da distribuição da população por grupos etários, desde 1991, permite 

concluir que o número de indivíduos nos escalões mais baixos - grupos etários 0-14 

anos e 25-64 anos - tem vindo a diminuir, destacando-se o número inferior de 

indivíduos no escalão mais baixo face ao escalão mais elevado de indivíduos com 

65 e mais anos (cfr. quadros 14 e 15), seguindo a tendência da região e do país. 
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QUADRO 14 – POPULAÇÃO RESIDENTE POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, CENSOS 1991 E 2001  

Em 1991 Em 2001 
Zona 

Geográfica Total Grupos Etários Total Grupos Etários 

HM 0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

HM 0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

Município de 
Vila Nova de 

Poiares 6 161 1 188 954 2 871 1 148 7 061 1 201 968 3 593 1 299 
FONTE: INE – Censos 2001 e Estimativas Anuais de População Residente 2010. 

 

 
A relação entre os idosos e os jovens era inferior à registada no país, segundo 

estimativas anuais para 2010, evidenciando um município menos envelhecido que 

o país (cfr. quadro 14). 

 
 

QUADRO 15 – POPULAÇÃO RESIDENTE POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, CENSOS 2001 E ESTIMATIVAS ANUAIS 2010 

Em 2001 Em 2010 

Grupos Etários Grupos Etários Zona 
Geográfica 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

Portugal 1 656 602 1 479 587 5 526 435 1 693 493 1 607 734 1 162 855 5 934 933 1 931 457 

Centro 352 388 322 118 1 217 213 456 678 324 454 233 748 1 301 597 496 103 

Pinhal Interior 
Norte 

20 053 17 435 68 352 32 695 17 580 14 333 71 765 32 869 

Vila Nova de 
Poiares 

1 201 968 3 593 1 299 1 163 886 4 234 1 389 

FONTE: INE – Censos 2001 e Estimativas Anuais de População Residente 2010. 

 

A diminuição do número de indivíduos, desde 1991 nos escalões até aos 24 anos, 

no município, enfatiza o envelhecimento e revela o decréscimo da natalidade. 

Em 2010 havia 67% de pessoas entre os 14 e os 65 anos (população 

potencialmente ativa), peso próximo do obtido em 2001 (65%). 

 

Por outro lado, a existência de mais indivíduos nos escalões mais elevados - grupos 

etários 25-64 anos e 65 e mais anos - pode denotar não só o aumento da 

esperança média de vida, como também o regresso de emigrantes no limiar da 

idade de reforma. 

 

Quanto aos indicadores demográficos da dinâmica interna da população (cfr. 

quadro 16), a comparação com as diferentes zonas geográficas permite 

enquadrar em termos quantitativos o município de Vila Nova de Poiares nas 

dinâmicas evidenciadas nessas unidades. 

 

Entre 2001 e 2009/2010 assistiu-se, quer no município quer nas restantes zonas 

geográficas, não só ao envelhecimento da população (patente no incremento 

do índice de envelhecimento), como à redução da taxa de natalidade. 

 



RELATÓRIO 1 P.D.M. V. N. POIARES 
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL junho.2013 

 

 
D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_vectorial_CCDRC\RELATORIO1\Relatório 1.doc 36 

Em 2009/2010, o índice de dependência era ligeiramente inferior ao registado em 

2001, situação resultante do aumento dos grupos etários intermédios. 
 
 

QUADRO 16 – INDICADORES DEMOGRÁFICOS DA DINÂMICA INTERNA DA POPULAÇÃO EM 2001 

2001 Estimativas anuais 2009 e 2010 

Zona Geográfica 
Taxa de 

Natalidade 
%0 

Taxa de 
Mortalidade 

%0 

Índice de 
Envelhecimento 

% 

Índice de 
Dependência 

Total 
% 

Taxa de 
Natalidade 

%0 

Taxa de 
Mortalidade 

%0 

Índice de 
Envelhecimento 

% 

Índice de 
Dependência 

Total 
% 

Portugal 11,7 10,3 102,2 47,8 9,4 9,8 120,1 49,9 

Região Centro 10,1 11,5 129,6 52,6 7,9 11,2 152,9 53,4 

Pinhal Interior Norte 9,4 14,4 163,0 61,5 6,7 13,5 187,0 58,6 

Vila Nova de Poiares 10,6 12,6 108,2 54,8 7,5 9,9 119,4 49,8 

FONTE: INE – Censos 2001 e Estimativas anuais 2009 e 2010. 
 

 

No município existiam 7,1% de indivíduos com deficiência, cuja tipologia e número 

se encontra no seguinte quadro. 

 

QUADRO 17 – POPULAÇÃO RESIDENTE COM DEFICIÊNCIA EM 2001 

Zona Geográfica Total Tipo de Deficiência 

Auditiva Visual Motora Mental 
Paralisia 
Cerebral 

Outra 
deficiência Vila Nova de Poiares 504 

71 135 111 65 13 109 
FONTE: INE – Censos 2001. 

 

Em termos das qualificações académicas verifica-se que, em 2001 (cfr. quadro 

18), no município, 39,3% da população completou apenas o ensino básico e 5,1% 

o ensino secundário. Verificava-se, ainda, que somente 2,7% da população 

possuía ensino médio e superior e 13,5% da população não sabia ler nem escrever 

ou sabia ler e escrever sem qualquer grau de ensino. 

Relativamente ao grau de instrução da população, os valores encontrados quer 

para o município quer ao nível das NUT II e III revelam um nível de escolaridade 

crítico, uma vez que o total de população sem instrução ou apenas com o ensino 

básico é equivalente à soma da população com os restantes níveis de ensino.  

 

QUADRO 18 – POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O GRAU DE INSTRUÇÃO 

Região Centro 
Pinhal Interior 

Norte 
Vila Nova de 

Poiares Zonas Geográficas 
Valor % Valor % Valor % 

Total 2 348 397 100 138 535 100 7 061 100 

Sem Nível de Ensino 318 639 13,6 21 447 15,5 954 13,5 

Ensino Pré-Escolar - A 
Frequentar 

44 663 1,9 2 607 1,9 157 2,2 

Completo 861 860 36,7 54 682 39,5 2 777 39,3 

Incompleto 321 480 13,7 22 224 16,0 1 082 15,3 Ensino 
Básico 

A Frequentar 247 052 10,5 14 175 10,2 831 11,8 

Completo 129 607 5,5 6 193 4,5 360 5,1 

Incompleto 105 117 4,5 4 618 3,3 308 4,4 Ensino 
Secundário 

A Frequentar 89 412 3,8 4 541 3,3 232 3,3 

Completo 11 783 0,5 461 0,3 22 0,3 
Ensino Médio 

Incompleto 1 727 0,1 59 0,0 3 0,0 

Completo 114 748 4,9 3 599 2,6 167 2,4 

Incompleto 15 941 0,7 496 0,4 22 0,3 Ensino 
Superior 

A Frequentar 86 368 3,7 3 433 2,5 146 2,1 

FONTE: INE – Censos 2001  
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2.3. CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA 

 

 

Situação da População Economicamente Ativa 

 

De importância acrescida, ganham relevo os quantitativos de população ativa e 

a sua distribuição por atividade, indicadores fundamentais para o diagnóstico do 

setor económico do município de Vila Nova de Poiares.  

 

A população economicamente ativa representa 44,4% do total da população 

residente. Na percentagem de indivíduos sem atividade económica (de 55,6%), 

estão os estudantes, domésticos, reformados, incapacitados permanentes para o 

trabalho e outros.  

A percentagem de população desempregada no momento censitário 2001 era 

de apenas 6,9%, tendência registada nas NUT II e III (cfr. quadro 19). 

 

QUADRO 19 – POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

População Economicamente Ativa 

Total Empregada Desempregada Zona Geográfica 

Valor % Valor % Valor % 

Região Centro 1 067 864 100 1 006 373 94,2 61 491 5,8 

Pinhal Interior Norte 57 977 100 54 707 94,4 3 270 5,6 

Vila Nova de Poiares 3 136 100 2 921 93,1 215 6,9 

FONTE: INE – Censos 2001 

 

O quadro 20 caracteriza a situação da população desempregada e permite 

concluir que 80,5% de indivíduos procuram um novo emprego, enquanto a 

percentagem restante de 19,5% procura o 1º emprego. 

 

QUADRO 20 – SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO DESEMPREGADA 

População Desempregada 

Total 
Zona 

Geográfica 
HM H M 

Procura do 
1º Emprego 

Procura de 
novo emprego 

Região 
Centro 

61 491 23 501 37 990 14 125 47 366 

Pinhal Interior 
Norte 

3 270 1 163 2 107 742 2 528 

Vila Nova de 
Poiares 

215 64 151 42 173 

FONTE: INE – Censos 2001 

 

Em termos evolutivos, de acordo com os anos censitários disponíveis (cfr. quadro 

21) e tendo por base por um lado o crescimento da população economicamente 

ativa entre os períodos censitários 1991-2001 e por outro o aumento da taxa de 
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desemprego, poder-se-à concluir que a criação de postos de trabalho pelo 

tecido produtivo do município não acompanhou as necessidades produzidas pelo 

aumento do volume de indivíduos economicamente ativos. 

 

QUADRO 21 – INDICADORES DEMOGRÁFICOS DA DINÂMICA INTERNA DA POPULAÇÃO EM 1991 E 2001 

Zona Geográfica 

População 
Economicamente 
Ativa e Empregada 

2001 

População 
Economicamente 
Ativa e Empregada 

2001 

Taxa de 
Atividade 
1991 

Taxa de 
Atividade 
2001 

População 
Desempregada 

2001 

Taxa de 
Desemprego 

1991 

Taxa de 
Desemprego 

2001 

Portugal 4 990 208 4 650 974 44.6 % 48.2 % 339 261 6.1 % 6.8 % 

Região Centro 1 067 864 1 006 373 41.6 % 45.5 % 61 491 5.1 % 5.8 % 

Pinhal Interior 
Norte 

57 977 54 707 36.3 % 41.9 % 3 270 4.6 % 5.6 % 

Vila Nova de 
Poiares 

3 136 2 921 37.9% 44.4% 215 3.6 % 6.9 % 

FONTE: INE – Censos 2001 

 

Situação profissional dos Trabalhadores 

 

No que diz respeito à situação profissional dos indivíduos concluiu-se, através da 

análise da figura 10, que existe uma clara maioria de trabalhadores por conta de 

outrem. Os indivíduos empregadores e os trabalhadores por conta própria 

assumem também algum destaque, ainda que menor, na contabilidade geral do 

universo de indivíduos empregados nos diferentes setores de atividade 

económica. Com valores sem expressão relevante aparecem os indicadores 

referentes ao trabalho familiar não remunerado e a outro tipo de situações não 

especificadas. 

 

FIGURA 10 – SITUAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES (2001) 

 
FONTE: INE – Censos 2001 

 

População por Setores de Atividade 

 

No quadro 22 é possível observar a evolução que cada um dos setores de 

atividade tem vindo a registar no município, ao longo dos últimos 50 anos. No que 

diz respeito à distribuição da população por setores de atividade, é de realçar o 
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peso do setor terciário registando uma percentagem superior a 60% e a 

diminuição clara do peso do setor primário que passou de cerca de 67% em 1950 

para apenas 4% em 2001, onde se destaca a produção de azeitona. De salientar, 

também, o peso significativo do setor secundário. 

 
 

QUADRO 22 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR SETORES DE ATIVIDADE (1950-2001) 

POPULAÇÃO ATIVA COM PROFISSÃO 
ANO 

Setor Primário % Setor Secundário % Setor Terciário % 

1950 1610 67,2 304 12,7 474 19,8 

1960 1541 62,6 386 15,7 536 21,8 

1970 985 48,2 380 18,6 680 33,2 

1981 524 25,7 632 31,1 880 43,2 

1991 272 12,1 836 37,1 1143 50,8 

2001 114 3,9 981 33,6 1826 62,5 
FONTE: INE e Estudos Prévios do Plano Diretor Intermunicipal, GAT Lousã 

 
 

Caracterização das Empresas 
 

O município tinha um total de 821 empresas (cfr. quadro 23) cuja dimensão se 

caracteriza pelo predomínio das pequenas empresas, isto é, empresas com 

menos de 10 trabalhadores, perfazendo nesta tipologia 95,4%. 

As empresas de média dimensão, com mais de 10 trabalhadores, representam 

4,6%. As empresas de grande dimensão, empresas com mais de 250 

trabalhadores, não têm qualquer manifestação no município. 

 

QUADRO 23 – EMPRESAS E ESCALÃO DE PESSOAL 

Total 
Menos de 10 

pessoas 
10-49 

pessoas 
50-249 
pessoas 

250 e mais  
pessoas Zonas 

Geográficas Valor 
Absoluto 

% 
Valor 

Absoluto 
% 

Valor 
Absoluto 

% 
Valor 

Absoluto 
% 

Valor 
Absoluto 

% 

Vila Nova de 
Poiares 

821 100 783 95,4 35 4,3 3 0,4 0,00 0,0 

FONTE: INE – Período de referência 2007. 

 

 

Com um total de cerca de 59 hectares de espaço destinado à atividade industrial 

consagrados no atual Plano Diretor Municipal em vigor – Espaço Industrial – 

localizado em S. Miguel de Poiares, o município apresenta um leque variado de 

indústrias de onde se destacam as seguintes atividades: 

• Fabricação de produtos alimentares; 

• Fabricação de produtos minerais não metálicos (produção de betão); 

• Fabricação de produtos cerâmicos; 

• Fabricação de peças de carpintaria/mobiliário; 

• Indústria transformadora de artesanato; 

• Fabricação de artigos de matérias plásticas; 
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• Fabricação de Cimento; 

• Indústria metalúrgica e veículos especiais; 

• Fabricação de massas asfálticas; 

• Fabricação de artigos de mármore (pedras ornamentais); 

• Manutenção e reparação de automóveis. 

 
 
FIGURA 11 – ESPAÇO INDUSTRIAL DE S. MIGUEL DE POIARES 

 
FONTE: GAT Lousã, Cartografia 2.000  

 

 

Grupos de Profissões entre a População Residente 

 

Entre a população empregada, destaca o número de indivíduos no grupo 7 – 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares – segundo a classificação nacional 

de profissões (C.N.P.), com um valor absoluto de 648 que corresponde a uma 

percentagem de 22,2%, seguindo-se o grupo 9, correspondente aos trabalhadores 

não qualificados com 610, totalizando 20,9% (cfr. quadros 24 e 25).  

Com representação inferior surgem os grupos 2 e 6, respetivamente, Especialistas 

das Profissões Intelectuais e Científicas e Agricultores e Trabalhadores Qualificados 

da Agricultura e Pescas, com 3,7% e 3,8% (cfr. quadros 24 e 25). 

 

 

QUADRO 24 – POPULAÇÃO RESIDENTE EMPREGADA SEGUNDO GRUPOS DE PROFISSÕES 

Zonas 
Geográficas 

Total 
Grupo 1 
C.N.P. 

Grupo 2 
C.N.P. 

Grupo 3 
C.N.P. 

Grupo 4 
C.N.P. 

Grupo 5 
C.N.P. 

Grupo 6 
C.N.P. 

Grupo 7 
C.N.P. 

Grupo 8 
C.N.P. 

Grupo 9 
C.N.P. 

Grupo 0 Forças 
Armadas 

Região Centro 1 006 373 69 372 77 054 82 773 93 693 136 239 59 444 226 002 102 047 152 269 7 480 

Pinhal Interior 
Norte 

54 707 3 486 2 335 3 419 4 488 7 035 3 819 14 626 5 944 9 293 262 

Vila Nova de 
Poiares 

2 921 209 109 179 294 442 111 648 307 610 12 

FONTE: INE – Censos 2001 
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QUADRO 25 – PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO RESIDENTE EMPREGADA SEGUNDO GRUPOS DE PROFISSÕES 

Zonas 
Geográficas 

Total 
(%) 

Grupo 1 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 2 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 3 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 4 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 5 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 6 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 7 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 8 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 9 
C.N.P. 
(%) 

Grupo 0 
Forças 

Armadas (%) 

Região Centro 100 6,9 7,7 8,2 9,3 13,5 5,9 22,5 10,1 15,1 0,7 

Pinhal Interior 
Norte 

100 6,4 4,3 6,2 8,2 12,9 7,0 26,7 10,9 17,0 0,5 

Vila Nova de 
Poiares 

100 7,2 3,7 6,1 10,1 15,1 3,8 22,2 10,5 20,9 0,4 

FONTE: INE – Censos 2001 
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2.4. CARACTERIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO 

 

 

Alojamentos 

 

Entre os períodos censitários 2001 e 2011, no município, houve um crescimento de 

765 alojamentos, valor correspondente a uma taxa de variação de 20,3%. 

 
QUADRO 26 – VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALOJAMENTOS POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zonas Geográficas Alojamentos 
Censos 2001 

Alojamentos Censos 
2011_Resultados 
Preliminares 

 Taxa de Variação 
entre 2001 e 2011 

(%) 
Portugal 5 054 922 5 879 845 16,3 

Região Centro (NUT II) 1 254 701 1 450 268 15,6 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 85 732 96 911 13,0 

Vila Nova de Poiares 3 775 4 540 20,3 

FONTE: INE – Censos 2001 e Resultados Preliminares Censos 2011. 

 

 

De acordo com os resultados preliminares dos censos 2011, a região apresentava 

uma densidade de alojamentos inferior à do país, com 53,8 alojamentos por Km² 

contra os 63,8 registados no país, mas superior à da NUT III. 

 

QUADRO 27 – VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALOJAMENTOS POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica Alojamentos 
Censos 2001 

Alojamentos Censos 
2011_Resultados 
Preliminares 

 Taxa de Variação 
entre 2001 e 2011 

(%) 
Portugal 5 054 922 5 879 845 16,3 

Região Centro (NUT II) 1 254 701 1 450 268 15,6 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 85 732 96 911 13,0 

Vila Nova de Poiares 3 775 4 540 20,3 

FONTE: INE – Censos 2001 e Resultados Preliminares Censos 2011. 

 

QUADRO 28 – DENSIDADE DE ALOJAMENTOS POR ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica Área (km²) Alojamentos 
Densidade de 
Alojamentos 

(Alojamentos/ km²) 

País 92211,94  5 879 845 63,8 

Pinhal Interior Norte 2616,53 96 911 
 

37,0 

Alvaiázere 160,48 5 730 35,7 

Ansião 176,15 8 450 48,0 

Arganil 332,84 10 952 32,9 

Castanheira de Pera 66,77 2 730 40,9 

Figueiró dos Vinhos 173,44 4 866 28,0 

Góis 263,30 5 155 19,6 

Lousã 138,40 10 582 76,5 

Miranda do Corvo 126,38 7 391 58,5 

Oliveira do Hospital 234,52 13 744 58,6 

Pampilhosa da Serra 396,46 5 675 14,3 

Pedrógão Grande 128,75 3 661 28,4 

Penela 134,80 4 701 34,9 

Tábua 199,79 8 734 43,7 

Vila Nova de Poiares 84,45 4 540 53,8 
 FONTE: http://www.igeo.pt/produtos/cadastro/caop/caop_vigor.htm e INE - Resultados Preliminares Censos 2011 
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Alojamentos por Freguesia Censos 2001 
 

Nos censos de 2001, os alojamentos, no município, apresentaram um crescimento 

de 20,4%, face aos dados do Censo de 1991. Para este crescimento contribuiu, 

essencialmente, o acréscimo de alojamentos de 32,1% que se registou na 

freguesia de Santo André. De salientar que o número de alojamentos se tem 

mantido bastante superior ao número de famílias por freguesia e do município. 
 

 

FIGURA 12 – RELAÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS, FAMILIAS E ALOJAMENTOS 

 
FONTE: INE – Censos 2001 

 

 

 

QUADRO 29 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALOJAMENTOS POR FREGUESIA (1970 A 2001) 

FREGUESIAS 1970 1981 1991 2001 

Arrifana 770 728 714 882 

Lavegadas 168 159 173 188 

Stº André 1241 1307 1382 2013 

S. Miguel de Poiares 487 563 617 692 

TOTAL MUNICÍPIO 2666 2757 2886 3775 
FONTE: INE – Recenseamento Geral da População, anos de 1960, 1970, 1981, 1991e 2001  

 

Infraestruturas básicas existentes nos alojamentos 
 

Relativamente às infraestruturas básicas existentes, é de referir que a quase 

totalidade dos alojamentos familiares de residência habitual existentes possui as 

condições necessárias que lhes conferem condições de habitabilidade. 

 

QUADRO 30 – INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DOS ALOJAMENTOS DE RESIDÊNCIA HABITUAL 

FREGUESIAS 

Alojamentos 
Familiares de 
Residência 
Habitual 

Alojamentos 
Familiares de 
Residência 
Habitual com 
Eletricidade 

Alojamentos 
Familiares de 
Residência 
Habitual com 

Água 

Alojamentos 
Familiares de 
Residência 
Habitual com 

Retrete 

Alojamentos 
Familiares de 
Residência 
Habitual com 

Esgotos 

Alojamentos 
Familiares de 
Residência 
Habitual com 

Banho 

Arrifana 571 569 565 471 566 517 

Lavegadas 90 89 89 82 89 76 

Stº André 1266 1265 1260 1141 1262 1197 

S. Miguel de Poiares 495 493 486 432 487 428 

TOTAL MUNICÍPIO 2422 2416 2400 2126 2404 2218 
FONTE: INE – Censos 2001 
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Regime de Ocupação dos Alojamentos  
 

No que concerne ao regime de ocupação dos alojamentos nas diferentes 

freguesias, rapidamente se constata que predomina claramente a residência 

habitual com proprietário ocupante, sendo que as residências arrendadas 

apresentam uma expressão pouco significativa. Apenas a sede de município 

contraria esta ocorrência, mas as condições especificas que caracterizam este 

aglomerado justificam a diferença encontrada, em relação às restantes 

freguesias. No entanto, o elevado número de alojamentos para arrendar é, 

igualmente, proporcional à existência de elevado número de alojamento 

existentes. 

 

Destaque para o facto da maioria dos alojamentos ser ocupado pelos 

proprietários, sendo o valor de alojamentos arrendados significativamente mais 

baixo (cfr. quadro 31).  

 

QUADRO 31 – REGIME DE OCUPAÇÃO DOS ALOJAMENTOS 

FREGUESIAS 
Alojamentos clássicos 
de residência habitual 

arrendados 

Alojamentos familiares de 
residência habitual com 
proprietário ocupante 

Arrifana 9 541 

Lavegadas 1 79 

Sto André 140 1073 

S. Miguel de Poiares 31 454 

TOTAL MUNICÍPIO 181 2147 
FONTE: INE – Censos 2001 

 
 
Em 2001, 64,1% dos alojamentos clássicos de residência habitual ocupados pelo 

proprietário correspondiam a residência habitual, numa proporção semelhante à 

verificada no país (com 66,3%) e abaixo da verificada no Pinhal Interior Norte 

(com 89,6%). 

 

Na região, cerca de 23,2% dos alojamentos familiares clássicos eram de uso 

sazonal, percentagem semelhante à registada no país.  

 
A proporção de alojamentos familiares clássicos vagos, ou seja, aqueles que se 

destinam a venda, arrendamento, demolição ou estão simplesmente 

abandonados e/ou em avançado estado de deterioração, cifrava-se, em 2001, 

em cerca de 23%, colocando-se acima dos 10,4% registados no país. Destes, os 

disponíveis no mercado de habitação para venda e arrendamento representam 

62,9% do total de alojamentos vagos (cfr. quadro 32). 
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QUADRO 32 – ALOJAMENTOS CLÁSSICOS, SEGUNDO A FORMA DE OCUPAÇÃO 

Alojamentos Clássicos, segundo a Forma de Ocupação 

Ocupados Vagos 
Zona Geográfica Total 

Geral 

Total 
Residência 
Habitual 

Uso Sazonal 
ou 

Secundário 
Total 

Para 
Venda 

Para 
Aluguer 

Para 
Demolição 

Outros 

Região Centro (NUT II) 
1 248 
486 

1 118 516 827 768 290 748 129 970 18 745 16 331 10 224 84 670 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 85 431 75 756 50 661 25 095 9 675 1 311 925 596 6 843 

Vila Nova de Poiares 3 760 3 286 2 412 874 874 474 76 76 281 

FONTE: INE – Censos 2001 

 

Pavimentos por Edifício 
 

QUADRO 33 – PAVIMENTOS POR EDIFÍCIO CONCLUÍDO E DIVISÕES POR FOGO CONCLUÍDO 
Zonas Geográficas Pavimentos/Edifício Divisões/Fogo 

Portugal 2,5 4,8 

Região Centro (NUT II) 2,3 5,0 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 2,2 5,2 

Vila Nova de Poiares 1,6 5,1 

FONTE: INE – Estatísticas anuais 2009. 

 
No município, em 2009, existiam em média cerca de 1,6 pavimentos por edifício, o 

que faz com que a maior parte dos edifícios tenha apenas um pavimento. Este 

valor era inferior à média do país e região. Ao nível do País e NUT`s II e III, o valor 

cresce para um valor médio aproximado de 2 pavimentos por edifício. 

 
 
Regime de Ocupação dos Edifícios 

 

QUADRO 34 – REGIME DE OCUPAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

Edifícios Principalmente Residenciais 

Edifícios 
Exclusivamente 
Residenciais 

Edifícios 
Parcialmente 
Residenciais 

Edifícios 
Principalmente Não 

Residenciais 
Zonas Geográficas 
 

Total 
Total 

Valor % Valor % Valor % 

Região Centro (NUT II) 949683 31226 918457 96,7 21303 2,2 9923 1,0 

Pinhal Interior Norte (NUT III) 74436 1552 72884 97,9 1064 1,4 488 0,6 

Vila Nova de Poiares 3438 112 3326 96,7 96 0,1 16 0,5 

FONTE: INE – Censos 2001 

 

Os edifícios exclusivamente residenciais na região dominam claramente (com 

cerca de 97%) o universo total de regimes de ocupação dos edifícios, à 

semelhança do que acontece ao nível regional e infraregional. 

Em 2001, o município possuía, apenas 96 edifícios parcialmente residenciais, 

representando cerca de 2,8% do total de edifícios, valor semelhante ao 

encontrado para as restantes zonas geográficas, retratadas no quadro 34. 

Ao nível municipal, eram praticamente residuais os edifícios cuja maior parte da 

sua área útil é adstrita a fins comerciais ou outras atividades económicas. 
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Edifícios Acessíveis a Pessoas com Mobilidade Condicionada 
 
 

QUADRO 34 – EDIFÍCIOS, SEGUNDO O NÚMERO DE PAVIMENTOS, POR ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE 
CONDICIONADA  

 

Zona Geográfica Acessibilidade Total  Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6 Com 7 
Edifícios 
Acessíveis 

1893 779 1021 73 12 7 1 0 

Edifícios Não 
Acessíveis 

1 545 284 1 115 126 19 1 - 0 
Vila Nova de 
Poiares 

Total 3 438 1 063 2 136 199 31 8 1 0 

FONTE: INE – CENSOS 2001 

 
Em 2001 cerca de 1 893 edifícios do município foram considerados como tendo 

acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, designadamente 

rampas ou outras características que facilitem o acesso aos edifícios, cifrando-se 

em cerca de 55,1%. 

 
Dinâmica Construtiva 

 
QUADRO 35 – NÚMERO DE EDIFÍCIOS EXISTENTES POR DATAS 

Zona Geográfica Total 
Antes 
de 1919 

1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996- 2001 

Vila Nova de 
Poiares 

3 438 316 453 339 414 608 342 268 280 418 

FONTE: INE – Censos 2001 

 

Em 2001, o município registou um índice de envelhecimento dos edifícios de 

110,02. Contudo os valores apresentados no quadro 42, revelam um certo 

equilíbrio, uma vez que tanto o peso dos edifícios construídos até 1945 como o 

peso dos construídos após 1991 é muito próximo, respetivamente, 22,4% e 20,3%. 

 

Dinâmica Construtiva por Freguesia 2001 

 

Na dinâmica construtiva do município destacam-se dois momentos distintos. Um 

primeiro que se prolonga pela década de 80, durante a qual se verifica uma 

diminuição gradual na construção de edifícios, em todas as freguesias e que se 

estende até à década de 90. Um segundo, entre 1996 e 2001, onde o município 

conhece uma dinâmica construtiva forte, com a freguesia de Santo André a 

duplicar os valores registados entre 1991 e 1995.  

 

QUADRO 36 – ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

FREGUESIAS 
Edifícios construídos 
entre 1981 e 1985 

Edifícios construídos 
entre 1986 e 1990 

Edifícios construídos 
entre 1991 e 1995 

Edifícios construídos 
entre 1996 e 2001 

Arrifana 75 57 54 71 

Lavegadas 20 17 30 16 

Stº André 190 150 119 228 

S. Miguel de Poiares 56 44 77 102 

TOTAL MUNICÍPIO 341 268 280 417 
FONTE: INE – Censos 2001 
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FIGURA 13 – ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO 
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2.5. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL   

 
 

 

Ao espaço rural deverão, cada vez mais, associar-se aspetos/valores que 

compreendam, para além da visão utilitária, que reduz este espaço ao sítio onde 

se desenvolvem atividades económicas produtoras de alimentos e matérias-

primas essenciais, os valores de natureza cultural, ambiental, geográficos e 

ecológicos. Assim, o “valor” deste espaço vai para além dos lucros imediatos e 

quantificáveis. 

 

A atividade agrícola contribui para a diversidade do ecossistema, através de: 

• Variedade paisagística; 

• Reciclagem de carbono; 

• Capacidade de assimilação de resíduos; 

• Manutenção da fertilidade dos solos; 

• Regulação do clima; 

• Polinização ou a dispersão de sementes; 

• Produção de produtos naturais importantes para fabrico de 

medicamentos; 

• Repositório de informação genética que reside nas espécies 

conhecidas e desconhecidas. 

 

População Ativa no Setor Primário 

 

A figura 14 mostra que a população ativa no setor primário é de apenas 4%, uma 

percentagem de população ativa muito reduzida face aos restantes setores. 

 
 
 

FIGURA 14 –POPULAÇÃO ATIVA NO SETOR PRIMÁRIO EM 2001 
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FONTE: INE – Censos 2001 

 

 

 



RELATÓRIO 1 P.D.M. V. N. POIARES 
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL junho.2013 

 

 
D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_vectorial_CCDRC\RELATORIO1\Relatório 1.doc 49 

Número de Explorações e Superfície Agrícola Utilizada 
 

A análise comparativa entre o número de explorações existentes em 1999 e 2009, 

conforme figura 15, permite concluir que ocorreu uma redução significativa que 

atingiu os -42,2%. Contudo, a redução do número de explorações, não é 

acompanhada pela redução da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) que passa de 

298 ha em 1999 para 261 ha em 2009, conforme figura 16, totalizando uma 

redução de -12,4%. 

 

FIGURA 15 – NÚMERO DE EXPLORAÇÕES EXISTENTES EM 1999 E 2009 
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FONTE: INE – Recenseamento Agrícola 1999 e Censos 2009 

 
 

FIGURA 16 – SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA (ha) 
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FONTE: INE – Recenseamento Agrícola 1999 e Censos 2009 

 
 

O decréscimo da SAU de -12,4% foi inferior ao do número de explorações de -

42,2%, o que se traduziu no aumento da SAU média das explorações em 0,5 

hectares, passando de 1 hectare em 1999 para 1,5 hectares em 2009. 
 

É de assinalar, no município, o peso da classe de SAU compreendida entre 1 ha - < 

5 ha, com cerca de 205 hectares, ocupando 78,5% da SAU do município. 

 
 
 
QUADRO 37 – CLASSES DE SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA 
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Classes de Superfície 
Agrícola Utilizada 

0 - < 1 ha 1 ha - < 5 ha 5 ha - < 20 ha Total 

Valor  % Valor % Valor % Valor % Município de Vila Nova 
de Poiares 24 9,2 205 78,5 33 12,6 261 100 
FONTE: INE – Censos 2009 
 

 

Número de Explorações com Cultura Permanente e Temporária e Tipo de Culturas 
 

No município as explorações com cultura permanente totalizam 83,6 %, 

destacando-se, entre estas, as explorações com Olival, uma vez que representam 

45% do total (cfr. figura 17). 

 

QUADRO 38 – NÚMERO DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM CULTURAS PERMANENTES E TIPO DE CULTURAS 

Município Total Frutos Olival Vinha 
Outras Culturas 
Permanentes 

Vila Nova de Poiares 140 39 110 90 4 
FONTE: INE – Censos 2009 

 
FIGURA 17 – EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM DETERMINADO TIPO DE CULTURA 
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FONTE: INE – Censos 2009 

 

As explorações agrícolas com culturas temporárias representam 86,8% do número 

de explorações, salientando-se nestas, as culturas forrageiras, com 28%, conforme 

figura 18. 

 
FIGURA 18 – PERCENTAGEM DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM CULTURAS PERMANENTES, POR CULTURA 
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FONTE: INE – Censos 2009 
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QUADRO 39 – NÚMERO DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM CULTURAS TEMPORÁRIAS E TIPO 

Município 
Cereais 
para 
Grão 

Leguminosas 
secas para 

Grão 

Prados 
temporários 

Culturas 
forrageiras 

Batata 
Culturas 
Industriais 

Culturas 
Hortícolas 

Flores e 
plantas 

ornamentais 
Total 

Vila Nova 
de Poiares 

104 53 27 111 92 1 11 1 145 

FONTE: INE – Censos 2009 

 

 

A análise dos valores relativos ao número de explorações com culturas 

permanentes e temporárias (285), que ultrapassa o número de explorações 

existentes no município (167), permite concluir que existem explorações onde estes 

dois tipos de culturas aparecem em associação, predominando desta forma a 

policultura, um tipo de ocupação dominante na Beira Litoral. 

 
 
Efetivos Animais 
 
Entre um total de explorações agrícolas com efetivos animais de 379, as 

explorações com aves são as mais representativas, totalizando 34% das 

explorações. Em segundo plano e com percentagens muito idênticas aparecem 

as explorações de caprinos com 16% e as explorações de suínos e coelhos com 

15%. 

As localizações das explorações encontram-se definidas em planta anexa, na 

figura VIII. 

 
QUADRO 40 – EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM EFETIVO ANIMAL E ESPÉCIE  

Município Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Aves Coelhos 
Colmeias 
e cortiços 
povoados 

Total 

Vila Nova de 
Poiares 

17 58 26 59 7 126 58 28 379 

FONTE: INE – Censos 2009 

 
 
FIGURA 19 – PERCENTAGEM DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS POR ESPÉCIE ANIMAL 
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FONTE: INE – Censos 2009 
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Explorações Agrícolas com outras atividades Agrícolas 
 
 
A diversificação de atividades no espaço rural permite alargar o leque de fontes 

de rendimento, diminuindo dependências do agricultor face a uma única fonte 

de rendimento e a conjunturas externas. 

Entre o conjunto de explorações com atividades lucrativas não agrícolas, onde se 

referem, as explorações com atividades ligadas ao turismo rural, artesanato, 

transformação de produtos alimentares, produção florestal, prestação de serviços 

e produção de energias renováveis, apenas se registam, no município, apenas se 

registam duas explorações enunciadas no quadro seguinte (cfr. quadro 48). 

 
No sentido de contrariar a monofuncionalidade do espaço rural, com 

diversificação de atividades na exploração agrícola, têm surgido projetos de 

desenvolvimento no âmbito da União Europeia, designadamente através do 

apoio à implementação de atividades de turismo no espaço rural. Salienta-se, 

aqui, a abertura do regulamento do Plano Diretor Municipal para o acolhimento 

deste tipo de atividades. 

 
QUADRO 41 – EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM ATIVIDADES LUCRATIVAS E TIPO DE ATIVIDADE 

Município Total Produção Florestal Prestação de Serviços 
Vila Nova de Poiares 2 1 1 
FONTE: INE – Censos 2009 

 
 
Superfície Irrigável das Explorações 
 
A irrigação tem um importante papel a cumprir, porque minimiza o risco 

tecnológico, representado pela escassez de água. 

 

O desenvolvimento da agricultura irrigada aparece como indutor da 

modernização agrícola e permite que sejam desencadeadas uma série de 

benefícios para a região, tais como:  
 

• Utilização dos solos durante todo o ano; 

• Obtenção de um maior número de colheitas por ano; 

• Abastecimento no mercado interno de hortícolas; 

• Melhoria da qualidade de vida, através da criação de empregos 

no campo, e assim, reduzir o ímpeto do êxodo rural e seus 

malefícios. 

 

Neste ponto da caracterização, destaca-se a intervenção conjunta dos setores 

público e privado, na criação de um conjunto de projetos de irrigação, 

melhorando assim, a capacidade produtiva dos solos agrícolas.  
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A leitura do quadro 42 permite constatar que no município de Vila Nova de 

Poiares, mais de metade, das explorações agrícolas, 64%, são irrigadas, contudo, 

o número de hectares com superfície irrigada, conforme quadro 43, permite-nos 

concluir que as explorações agrícolas são apenas parcialmente irrigadas. 

 
 

QUADRO 42 – NÚMERO DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL 
 

Município Nº de Explorações Agrícolas com Superfície Irrigável 
Vila Nova de Poiares 107 
FONTE: INE – Censos 2009 

 
 

QUADRO 43 – SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL DAS EXPLORAÇÕES NÚMERO DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS  
Município Superfície Irrigável (ha) das Explorações Agrícola 

Vila Nova de Poiares 78 

 
 
Tempo de Atividade do Produtor 
 
A estrutura do tempo de trabalho dedicado à exploração com presença a tempo 

inteiro manifesta-se apenas em 8 explorações (cfr. quadro 44). O reduzido 

impacto da dedicação às explorações a tempo inteiro é confirmado pelos valores 

que constam da figura 20, cuja representatividade da dedicação a tempo inteiro 

da mão de obra é de apenas 9%. 

 

 

QUADRO 44 – EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM TRABALHADORES PERMANENTES E ORIENTAÇÃO TÉCNICO-
ECONÓMICA 

Município 
Explorações 

especializadas 
Explorações 
combinadas 

Explorações 
não 

classificadas 
Total 

Vila Nova de Poiares 3 5 - 8 
FONTE: INE – Censos 2009 

 
 

FIGURA 20 – REGIME DE DURAÇÃO DO TRABALHO NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS  
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FONTE: INE – Censos 2009 

 
 
Caracterização do Produtor Agrícola 
 
 

A análise dos produtores agrícolas do município segundo a idade revela que a 

redução no número de explorações agrícolas foi acompanhada por um 

decréscimo do número de produtores nos cinco grupos etários considerados. Esta 

análise demonstra ainda, que os produtores agrícolas são representados por uma 

estrutura etária muito envelhecida, onde os dois últimos grupos do topo da 
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pirâmide representam 79% do total (cfr. figura 21). Este cenário já se verificava em 

1999 (cfr. quadro 46). 

 
QUADRO 45 – PRODUTORES AGRÍCOLAS SINGULARES, POR SEXO, GRUPO ETÁRIO  

Município Sexo Grupo etário Nº de produtores agrícolas singulares 

15-24 Anos - 

25-34 Anos 3 

35-44 Anos 9 

35-54 Anos 23 

55-64 Anos 49 

Vila Nova 
de Poiares 

HM 

65 e mais anos 81 

Total ----- -------- 165 

FONTE: INE – Censos 2009 

 
FIGURA 21 – NÚMERO E PERCENTAGEM DE PRODUTORES AGRÍCOLAS SINGULARES POR GRUPO 

ETÁRIO 
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FONTE: INE – Censos 2009 

 

 
QUADRO 46 – PRODUTORES AGRÍCOLAS SINGULARES, POR SEXO, GRUPO ETÁRIO  

Município Sexo Grupo etário Nº de produtores agrícolas singulares 

15-24 Anos - 

25-34 Anos 3 

35-44 Anos 22 

35-54 Anos 67 

55-64 Anos 81 

Vila Nova 
de Poiares 

HM 

65 e mais anos 122 

Total ----- -------- 295 

FONTE: INE – Recenseamento Agrícola 1999 

 

 

Produtos de Qualidade 

 

A aprovação em 1992 de Regulamentos da CEE relativos à proteção das 

indicações geográficas e denominações de origem e aos certificados de 

especificidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios contribuiu para 

a criação de uma base favorável de apoio aos produtos tradicionais e regionais 

de qualidade. 

Estas novas orientações comunitárias conduziram à alteração do modelo de 

desenvolvimento agrícola até aí vigente, assente na intensificação produtiva e na 
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concorrência baseada essencialmente no custo e pouco favorável a algumas 

economias agrícolas locais, para um modelo assente nas exigências de qualidade 

do produto por parte dos consumidores e adaptado à diversidade e 

potencialidades específicas dos territórios rurais. 

 

O modelo de desenvolvimento agrícola que aposta na qualidade e diversidade 

de produtos, isto é, na produção de produtos com características específicas, 

associados a determinadas regiões, únicos, tradicionais, e por conseguinte 

qualificados contribui para: 
 

• Projetar e dar a conhecer produtos com características únicas, sendo 

um trunfo importante para o mundo rural, nomeadamente para as 

Zonas Desfavorecidas ou Periféricas; 

• Contribuir para a melhoria do rendimento dos agricultores; 

•  Fixação da população rural nessas Zonas; 

• Aumentar a procura dos locais de produção, provocando, desta 

forma, o alargamento do Turismo; 

• Divulgação de uma região ou sítio, aos quais estão ligados os saberes 

das gentes devidamente reconhecidos e verificados, transmitindo, 

assim, ao exterior, as boas reputações tradicionais. 

 

O facto de Portugal oferecer condições privilegiadas para aproveitar esta 

reorientação, com tradução na existência de sistemas agrários tradicionais que 

preservam ainda uma grande diversidade biológica e especificidade, explica o 

surgimento de um conjunto de produtos agrícolas portugueses com 

denominações de origem protegidas (DOP) ou de indicações geográficas 

protegidas (IGP), apesar dos requisitos apertados para a obtenção destes 

atributos (cfr. site da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro -DRAPC). 

 

O município de Vila Nova de Poiares, juntamente com os municípios da Lousã, 

Miranda do Corvo, Penela, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de 

Pera, Pampilhosa da Serra, Arganil e Góis, encontra-se na região geográfica de 

produção, extração e acondicionamento do “Mel da Serra da Lousã”. 

Entende-se por "Mel da Serra da Lousã", conforme site da Direção Regional da 

Agricultura e Pescas do Centro, o mel obtido por abelhas da espécie Apis Melífera 

Ibérica de nectários florais da flora espontânea regional. Este produto tradicional 

beneficia da Denominação de Origem Protegida (DOP) e facilmente se distingue 

de outros produtos localmente comercializados, uma vez que se apresenta no 

comércio devidamente acondicionado em embalagens de origem, ostentando a 
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marca de certificação aposto pela respetiva entidade certificadora e com a 

rotulagem de acordo com os requisitos legislativos em vigor.  

 

No município de Vila Nova de Poiares, a Confraria da Chanfana juntamente com 

a Feira de Artesanato anual, funcionam como âncora e alavanca da 

possibilidade de certificação de outros produtos tradicionais. 

 

A título conclusivo, refere-se que sendo as atividades e intensidade de uso, do 

espaço rural, função de um conjunto de variáveis, o futuro não deverá ser 

comprometido e/ ou avaliado com base na utilização hoje existente. Neste 

sentido, o Regime Agrícola Nacional (RAN) é um instrumento fundamental na 

defesa dos terrenos com maior capacidade agrícola, juntamente com a Planta 

de Condicionantes 4.1 – Património Natural. 
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2.6. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FLORESTAL 

 
 
 

No Município de Vila Nova de Poiares o principal tipo de ocupação do solo é a 

floresta, ocupando cerca de 66,4 % da área do concelho. 

 

 

Povoamentos Florestais 

 

A fragmentação da paisagem é superior na zona central do Município, 

diminuindo em direção aos extremos, à medida que aumenta o declive médio e 

a altitude. Esta é sempre devida à existência de manchas agrícolas e 

aglomerados urbanos (cfr. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios). 

 

A distribuição e tipo de ocupação das espécies florestais segue o seguinte padrão 

(cfr. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios): 
 

• O Eucalipto (Eucaliptos globulus) ocupa a quase totalidade da 

área a Oeste do Município, de um modo contínuo, com 

interrupções apenas pontuais devidas a zonas agrícolas; 

• Manchas de grande dimensão a Norte; 

• Manchas florestais extensas de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e de 

eucalipto, na serra do Bidueiro e zonas envolventes (Este). 

 

Numa caracterização mais minuciosa podemos distinguir no espaço florestal o 

seguinte grupos de povoamentos (cfr. Plano Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios): 

 

1. Povoamentos Mistos (Pinheiro bravo + Eucalipto): 
 

• Pequenos povoamentos inferiores a 1 ha; 

• Cerca de 70 % situam-se entre 100 e 200 metros de altitude; 

• Zonas de declive variável, embora predominem em zona de 

declive superior a 20 %; 

• A condução é deficiente na maioria das manchas. 
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2. Povoamentos Mistos (Pinheiro bravo + Folhosas): 
 

• Existem alguns povoamentos provenientes de regeneração natural; 

• A maioria dos povoamentos são conduzidos de forma muito 

deficiente ou não são conduzidos de todo. 

 

3. Povoamentos de Folhosas: 
 

• Além de raros são de dimensão muito reduzida e resultam 

exclusivamente de regeneração natural; 

• Existem alguns povoamentos de folhosas na proximidade dos 

terrenos agrícolas, constituídos geralmente por choupos e carvalhos. 

 
Existe uma análise complementar ao espaço florestal efetuada no sub-capítulo 4.3 

(Agricultura e Floresta) no capítulo 4 (Avaliação do Território) do Relatório 2 que 

acompanha o processo da 1ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares. 

 
 
Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 (ZEC) e Regime Florestal 

 

No Município não existem áreas com estatuto de proteção. Em Regime Florestal 

existe o Perímetro Florestal das Serras de S. Pedro Dias e Alveite com 935,231 ha, 

localizado nas freguesias de Lavegadas e S. Miguel de Poiares. (conforme figura 

n.º 22). 

 

FIGURA 22 – PERÍMETRO FLORESTAL DE VILA NOVA DE POIARES 

 
FONTE: Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares 
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Zonas de Recreio Florestal, Caça e Pesca (cfr. Plano de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios do Município) 

 
 
Existem 2 zonas de recreio que são procuradas e que se destacam a Zona de 

Recreio da Fraga (5,73 ha) e Parque das Medas (1,14 ha), situadas na Freguesia 

de S. Miguel de Poiares. 

 

Relativamente à caça está constituída uma Zona de Caça Municipal que 

abrange todo o concelho e que apresenta potencialidades, quer na caça maior 

(essencialmente o javali), quer na caça menor (coelho, perdiz, rola, tordo e 

pombo). 

 

No Município existe, ainda, uma concessão de pesca desportiva (7,28 km de 

extensão) que apresenta uma elevada potencialidade para as atividades 

piscícolas no Rio Alva que é classificado como recurso piscícola (salmonídeos e 

ciprínideos). 

 

FIGURA 23 – PERÍMETRO FLORESTAL DE VILA NOVA DE POIARES 

 
FONTE: Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares 
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2.7. CARACTERIZAÇÃO DA REDE URBANA 

 
 

No âmbito da rede urbana, o crescimento do Município de Vila Nova de Poiares 

surge muito associado à capacidade agrícola dos solos, às características do 

cadastro com predomínio da pequena propriedade e à facilidade de mobilidade 

criada pela proximidade às estradas, onde se destaca o contributo da EN17 e da 

EN2 (atualmente designada por ER2). 

 

A análise do espaço urbano e dos espaços agrícolas permite concluir que os 

aglomerados urbanos surgem na proximidade dos terrenos com capacidade 

agrícola, uma vez que até à década de 70, esta constituía a principal atividade 

económica. 

 

No sentido de ultrapassar a distância dos aglomerados mais isolados a Vila Nova 

de Poiares e o acesso a um conjunto de serviços apenas disponibilizados, pela 

sede de Município, construíram-se escolas, capelas, centros de convívio e 

instalaram-se postos médicos, como forma de facilitar o acesso da população a 

cuidados de saúde, educação e religiosos, e de criar condições que 

promovessem o convívio e encontro entre os habitantes. 

 

Assim, o povoamento disperso do município foge à explicação que parece estar 

na base do verificado no Noroeste Português, frequentemente associado, entre 

outros, ao fenómeno do declínio da agricultura e consequente apropriação do 

território, através de uma nova forma mais fragmentada e heterogénea, com 

vivendas isoladas ou conjuntos de vivendas e edifícios coletivos, isolados ou não, 

além de escolas, fábricas e unidades comerciais, sem aparente lógica locativa, 

muitas vezes por entre campos e matos.  

 

Atualmente, num ambiente de escassez de recursos financeiros, houve 

necessidade de concentrar um conjunto de serviços apenas ao nível da 

freguesia, com a construção dos Centros Escolares nas sedes de freguesia de 

Arrifana, Santo André e São Miguel de Poiares e ao nível do Município com 

exclusividade na prestação de serviços pelo Centro de Saúde. 
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Densidade Populacional e Forma do Aglomerado Urbano por Freguesia 

 

O Município de Vila Nova de Poiares ocupa uma área de 84,45 Km² e divide-se 

administrativamente em 4 freguesias, designadamente, Arrifana, Santo André, São 

Miguel de Poiares e Lavegadas. 

De acordo com dados do INE 2009, o município enquadra-se na tipologia de 

áreas predominantemente rurais. 

 

Segundo os resultados preliminares dos Censos 2011, a população do município 

atinge os 7 263 habitantes, correspondendo a uma densidade populacional de 

84,45 hab./Km². O Município registou, na última década, um crescimento de 2,86 

%, evidenciando uma dinâmica demográfica superior às médias regional (-0,91%) 

e sub-regional (-5,29 %). 

 
 

QUADRO 47 – DENSIDADE POPULACIONAL POR FREGUESIA 

Freguesias 
População 
Residente 
2001 

População 
Residente 
2011 

Variação 
01-11 

Densidade 
Populacional 2001 

Densidade 
Populacional 2011 

Arrifana 1 603 1443 -9,9 18,98 17,09 

Lavegadas 249 204 -0,18 2,95 2,42 

Stº André 3 728 4290 15,07 44,14 50,80 

S. Miguel de 
Poiares 

1 481 1326 -10,46 17,54 15,70 

Total 7 061 7263 2,86 83,61 86,00 
FONTE: http://www.igeo.pt/produtos/cadastro/caop/caop_vigor.htm e INE - Censos 2001 e Resultados Preliminares Censos 2011 

 

 
 
Internamente, a população distribui-se de três formas distintas (cfr. quadro 47): 
 

a) Densidade populacional superior à média do município só 

alcançada na freguesia de Santo André, com os maiores 

contributos dados pelos lugares de Vila Nova de Poiares, Ferreira e 

Entroncamento; 

b) Densidades inferiores à registada na freguesia de Santo André, mas 

superior à mínima, nas freguesias de Arrifana e São Miguel de 

Poiares, com valores muito próximos, onde se destacam em termos 

de número de habitantes, os lugares, Ventosa na freguesia de 

Arrifana e São Miguel de Poiares e Venda Nova na freguesia de São 

Miguel de Poiares; 

c) Uma densidade de ocupação muito baixa, de 2 hab/Km², na 

freguesia de Lavegadas. 

 

Ao longo das últimas décadas, o Município tem registado uma ocupação 

populacional diversificada, sendo contudo possível identificar alguns traços 

característicos: 
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• Um conjunto de aglomerados onde predomina a função residencial, a 

habitação unifamiliar isolada ou em banda, que se desenvolve ao longo 

das estradas, criando o povoamento de tipo linear que ocorre um pouco 

por todo o Município. 

 

FIGURA 24 – POVOAMENTO DO TIPO LINEAR 

  
 
Legenda: 

 Espaço Urbano 

 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 
Outros Solos Agrícolas 

 

FONTE: Cartografia 1/10 000 e PDM em vigor. 
 

 

 

• Um conjunto de aglomerados com predomínio da função residencial e 

habitação unifamiliar, onde se distingue facilmente um núcleo de 

habitações original que se dispõem no território de forma concentrada, e 

uma forma de povoamento disperso de origem mais recente que surge 

ao longo das estradas. 
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FIGURA 25 – POVOAMENTO CONCENTRADO E DISPERSO 

  
Legenda:   

 Espaço Urbano  

 
Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

 
Outros Solos Agrícolas  

 

FONTE: Cartografia 1/10 000 e PDM em vigor. 

 

 

• Um conjunto de aglomerados com predomínio da função residencial e da 

moradia isolada onde o povoamento se dispõe no território de forma 

dispersa. 

 
FIGURA 26 – POVOAMENTO DISPERSO 

 

Legenda: 

 Espaço Urbano 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 Outros Solos Agrícolas 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONTE: Cartografia 1/10 000 e PDM em vigor. 

 

 
• Um conjunto de aglomerados onde convivem a moradia isolada ou em 

banda, a habitação coletiva isolada ou em quarteirão, e as funções 

comercial e serviços e o povoamento disperso. 
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FIGURA 27 – POVOAMENTO DISPERSO 

Legenda: 

 Espaço Urbano 

 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 Outros Solos Agrícolas 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Cartografia 1/10 000 e PDM em vigor. 

 
 

• Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, onde predomina uma forma 

urbana que se agarra ao traçado regular das estradas. 

 
FIGURA 28 – ZONA INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE POIARES 

 
 

FONTE: Cartografia 1/2 000 e PDM em vigor. 

 
 
Forma do Espaço Urbano dos Aglomerados 
 
 
Arrifana 
 
A freguesia de Arrifana localizada no extremo Oeste do Município é constituída 

por aglomerados isolados e por conjuntos, com uma distribuição marcadamente 

dependente das características naturais do terreno. Assim, as áreas mais 

acidentadas, que envolvem a Oeste o território municipal, são pontuadas por 

aglomerados isolados enquanto na restante área surgem os conjuntos que 

usufruem da proximidade quer da Vila de Poiares quer de solos com capacidade 

agrícola (cfr. Planta de Ordenamento do PDM em vigor). 
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QUADRO 48a – AGLOMERADOS URBANOS POR FREGUESIA E RESPETIVA FORMA 
 

Freguesia Arrifana 

Aglomerado Urbano Sede de Freguesia Arrifana 

Outros Aglomerados Urbanos 

Casais; 

Oliveira; 

Ervideira; 

Sobreiro; 

Louredo; 

Vilar; 

Lixosa; 

Ventosa;  

Balteiro; 

Santa Maria*; 

Arrifana; 

Outeiro do Crasto; 

Crasto*; 

Pereiro de Além*; 

Soutelo; 

Terreiros de Santo 
António; 

Terreiros de Além; 

Pereiro de Cima; 

Pereiro de Baixo*; 

Algaça*; 

Carvalho; 

Ribas**. 

Forma Isolada 

Casais; 

Oliveira; 

Ervideira; 

Sobreiro; 

Louredo; 

Vilar; 

Soutelo; 

Terreiros de Santo 
António; 

Terreiros de Além; 

Algaça*; 

Carvalho; 

Ribas**. 
Forma do 
Território 

Conjunto 

• Lixosa / Ventosa / Balteiro / Santa Maria; 

• Crasto*/ Outeiro do Crasto / Pereiro de Além; 

• Pereiro de Cima / Pereiro de Baixo*. 

FONTE: INE – Censos 2001 e PDM em vigor (2011) 

 
 

FIGURA 29 – FORMA DOS AGLOMERADOS URBANOS DA FREGUESIA DE ARRIFANA 

 
FONTE: INE – PDM em vigor (2011) 

 

Lavegadas 

 

A freguesia de Lavegadas localizada no extremo Este do Município é constituída, 

quase na totalidade, por aglomerados isolados, excetuando-se o conjunto 

constituído pelos lugares Barreiro/Mucela. Este desenvolve-se ao longo de uma via 

paralela e próxima da EN 17, facto que a par com a proximidade de solos com 

capacidade agrícola (cfr. Planta de Ordenamento do PDM em vigor) poderá 

justificar o surgimento deste conjunto. 
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QUADRO 48b – AGLOMERADOS URBANOS POR FREGUESIA E RESPETIVA FORMA 

Freguesia Lavegadas 

Aglomerado Urbano Sede de Freguesia Lavegadas 

Outros Aglomerados Urbanos 
Barreiro 
Mucela 

Igreja Nova 
Moura Morta 

Sabouga 
Alveite Grande 

Chapinheiro 

Forma Isolada 
Moura Morta 
Igreja Nova 

Alveite Grande Sabouga Chapinheiro 

Forma do 
Território 

Conjunto • Barreiro/Mucela 

FONTE: INE – Censos 2001 e PDM em vigor (2011) 

 
 

FIGURA 30 – FORMA DOS AGLOMERADOS URBANOS DA  
FREGUESIA DE LAVEGADAS 

 
FONTE: INE – PDM em vigor (2011) 

 
Santo André 
 
A freguesia de Santo André, sede de Município, localiza-se na área central do 

território do município e integra a Vila. Nesta, destacam-se dois conjuntos de 

aglomerados pelo número de lugares que congrega, designadamente: 
 

• Paço/Risca Silva/Catraia das Necessidades/Cabouco/Risca Silva/ 

Segundeira; 

• VilaNovadePoiares/Pinheirais/Bogalhal/Avessada/Ferreira/Venda/Ve

ndinha/Vale de Viegas/Entroncamento/Cascalho/Via Chã/Cabeço 

de Celas/Lombada. 

 

Neste território predominam claramente os conjuntos de aglomerados (cfr. figura 

31), mas na envolvente dos dois conjuntos anteriormente encontram-se alguns 

aglomerados isolados. 

Esta freguesia é marcada em termos de morfologia urbana, por dois eixos 

estruturantes, nomeadamente, a EN17 e a ER2 que se cruzam e que acabam por 

orientar toda a dinâmica de crescimento do espaço urbano e determinar a 
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centralidade do município. É nesta que encontrámos os elementos construtivos 

que pela dimensão, função e desenho acabam por determinar a identidade do 

Município. 

 
QUADRO 48c – AGLOMERADOS URBANOS POR FREGUESIA E RESPETIVA FORMA 

Freguesia Santo André 

Aglomerado Urbano Sede de Freguesia Vila Nova de Poiares 

Outros Aglomerados Urbanos 

Vimieiro; 

Cabeças; 

Casa Nova; 

Outeiro do 
Crasto; 

Crasto*; 

Pereiro de Além; 

Pereiro de Cima; 

Pereiro de Baixo; 

Ribeira do 
Moinho; 

Paço; 

Cabouco; 

Risca Silva; 

Catraia das 
Necessidades; 

Segundeira; 

Pinheirais; 

Bogalhal; 

Avessada; 

Ferreira; 

Venda; 

Vendinha; 

Vale de Viegas; 

Entroncamento; 

Cascalho; 

Vila Chã; 

Cabeço de 
Celas; 

Vila Nova de 
Poiares; 

Algaça; 

Vale Carvalhal; 

Ribas; 

Pinheiro; 

Abraveia; 

Póvoa, 

Póvoa da 
Abraveia; 

Vale da Clara; 

Valeiro das Hortas; 

Vale de Vaz; 

Couchel; 

Vale de Vaíde; 

Framilo; 

Forcado; 

Lombada; 

Vale de Afonso. 

Forma Isolada 

Ribas; 

Ribeira do 
Moinho; 

Valeiro das 
Hortas; 

Vale de Vaz; 

Couchel; 

Vale de Vaíde; 

Framilo; 

Vale de Afonso; 

Algaça; 

Forcado; 

Vale Carvalhal. 

Forma do Território 

Forma 
Concentrada 

• Vimieiro/Casa Nova/Cabeças; 

• Crasto/ Outeiro do Crasto/ Pereiro de Além; 

• Paço/Risca Silva/Catraia das Necessidades/Cabouco/Risca Silva/Segundeira; 

• Vila Nova de Poiares /Pinheirais/Bogalhal/Avessada/Ferreira/Venda/Vendinha/ 
Vale de Viegas/Entroncamento/Cascalho/Via Chã/Cabeço de 
Celas/Lombada; 

• Pereiro de Cima/ Pereiro de Baixo; 

• Pinheiro/Abraveia/Póvoa/Póvoa da Abraveia/Vale da Clara. 

FONTE: INE – Censos 2001 e PDM em vigor (2011) 
 

 
FIGURA 31 – FORMA DOS AGLOMERADOS URBANOS DA  

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

 
FONTE: INE – Censos 2001 e PDM em vigor (2011) 
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São Miguel de Poiares 

 

A freguesia de São Miguel de Poiares localizada a Este do Município é constituída, 

maioritariamente por aglomerados isolados, com exceção dos conjuntos Casal do 

Gago/Fonte Longa/Vale do Gueiro e Alveite Pequeno/Olho Marinho. 

O lugar, sede de freguesia, São Miguel de Poiares, desenvolveu-se ancorado à 

EN17, e tal como acontece com os restantes, os aglomerados localizados nesta 

freguesia surgem no território, junto a áreas com potencialidade agrícola. 

 

QUADRO 48d – AGLOMERADOS URBANOS POR FREGUESIA E RESPETIVA FORMA 

Freguesia São Miguel de Poiares 

Aglomerado Urbano Sede de Freguesia São Miguel de Poiares 

Outros Aglomerados Urbanos 

São Miguel de 
Poiares; 

Alveite 
Grande; 

Casal do 
Gago; 

Fonte Longa; 

Vale do 
Gueiro; 

Alveite Pequeno; 

Olho Marinho; 

Moinhos; 

Venda Nova; 

Moinhos; 

Lombada; 

Malpartida; 

Forma Isolada 
São Miguel de 
Poiares; 

Alveite 
Grande; 

Venda Nova; 

Moinhos; Malpartida. 

Forma do 
Território 

Forma Concentrada 
• Casal do Gago/Fonte Longa/Vale do Gueiro; 

• Alveite Pequeno/Olho Marinho. 

FONTE: INE – Censos 2001 e PDM em vigor (2011) 

 
 

FIGURA 32 – FORMA DOS AGLOMERADOS URBANOS DA FREGUESIA  
DE SANTO ANDRÉ 

 
FONTE: INE – Censos 2001 e PDM em vigor (2011) 
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QUADRO 49 – SOLO URBANO  

Solo Urbano em ha 
(PDM em vigor) Freguesia Área (ha) 

Valor % 
Arrifana 2384 220.05 9,2 

Lavegadas 1126 54.57 4.8 

Stº André 2880 543.73 18.9 

S. Miguel de Poiares 2053 191.65  9.3 

Total 8443 1010 100 
FONTE: INE – PDM em vigor 

 

 

Grau de urbanização 

 

Para a generalidade do território municipal, evidenciavam-se os seguintes 

aspetos: 

a) Que mais de metade da população reside na freguesia de Santo 

André, 59% (cfr. resultados preliminares de 2011); 

b) Que as freguesias de São Miguel de Poiares e Arrifana apresentam 

percentagens populacionais muito próximas, respetivamente, 19,9% 

e 18,2%; 

c) Que a freguesia de Lavegadas representa apenas 2,9% do total 

populacional; 

d) Que o lugares mais populosos nas freguesias de Santo André e São 

Miguel correspondem aos lugares sede de freguesia, 

nomeadamente, Vila Nova de Poiares e São Miguel de Poiares; 

e) Que é a freguesia de Santo André que concentra maior número de 

serviços, no campo da saúde, educação, administração, justiça, 

finanças e cultura, com expressão, no Centro de Saúde, Escola C+S, 

Câmara Municipal, Julgado de Paz e Finanças, Conservatória e 

Centro Cultural de Poiares; 

f) Que a freguesia de Santo André apresenta em termos absolutos e 

percentuais valores para o solo urbano superiores às restantes 

freguesias (cfr. quadro 49); 

g) Que as freguesias de Arrifana e São Miguel apresentam valores 

muito semelhantes para solo urbano (cfr. quadro 49). 

 

Hierarquia da Rede Urbana 

 
A grande maioria dos lugares mais populosos são abrangidos pela área urbana de 

da freguesia de Santo André, destacando-se fora desta apenas o lugar de São 

Miguel de Poiares da freguesia com o mesmo nome. 
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Na hierarquia urbana do Município, distinguem-se dois níveis, a seguir 

especificados, em função das variáveis, dimensão populacional, importância 

relativa do comércio e serviços (nº de habitantes/estabelecimento de comércio e 

serviços), grau de centralidade (nº de funções centrais inquiridas no levantamento 

ao local preferencial à aquisição de bens e serviços): 
 

 

Nível 1:  
 

• Paço / Risca Silva / Catraia das Necessidades / Cabouco /Risca Silva / 

Segundeira; 

• Vila Nova de Poiares /Pinheirais / Bogalhal /Avessada / Ferreira / Venda / 

Vendinha / Vale de Viegas / Entroncamento / Cascalho / Via Chã / Cabeço de 

Celas / Lombada; 

• São Miguel de Poiares. 

 

Nível 2: Restantes lugares. 
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2.8. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS COLETIVOS 

 
 

2.8.1. EDUCAÇÃO 

 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

 

A educação pré-escolar é atualmente assegurada por 3 jardins de infância da 

rede pública e 2 da rede privada onde funciona também a creche, 

concentrados equitativamente, na Vila (freguesia de Santo André) e freguesias de 

Arrifana e São Miguel.  

 

Os equipamentos apresentam uma qualidade funcional elevada, possuem boa 

iluminação natural, recreio ao ar livre e aquecimento.  

 

 

ENSINO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

 A redução do número de alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico, 

conduziu ao encerramento de várias escolas na área geográfica do município.  

 

Às escolas encerradas, a Câmara Municipal tem atribuído novas funcionalidades 

de cariz eminentemente social: centros de convívio, centros de dia para idosos, 

de coletividades, associações e instalações de apoio às atividades festivas. 

 

Atualmente, contabilizam-se, neste nível de ensino, 4 equipamentos – escolas –, 

totalizando-se 15 salas de aula. No próximo ano letivo 2010/11 perspetiva-se que 

entrem em funcionamento os 3 centros educativos em Santo André, Arrifana e 

São Miguel, num futuro próximo. 

 

Estes equipamentos possuem boa iluminação natural, aquecimento e recreio ao 

ar livre, contudo há algumas situações pontuais que carecem de pequenas 

reparações e renovações. 
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FIGURA 33 – CENTRO EDUCATIVO DE SANTO ANDRÉ/LOCALIZAÇÃO 

 

 

FIGURA 34 – CENTRO EDUCATIVO DE ARRIFANA/LOCALIZAÇÃO 

 

 

ENSINO 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO 

 

A Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos, localizada na sede de 

município, é o único equipamento concelhio a apresentar o Ensino dos 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico e Secundário. Nesta, encontram-se dois ciclos de ensino, o 

2º e 3º ciclo do ensino básico do ensino regular, assim como turmas de Percursos 

Regulares Alternativos e Cursos de Educação e Formação. 

 

No total, este equipamento possui 30 salas para aulas e 10 salas para outras 

atividades. A capacidade total da escola é de 780 alunos. Inaugurado em 1983, 

atualmente, encontra-se em estado de conservação razoável, necessitando 

apenas nalguns casos de obras de reparação e restauro.  

 

 

CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 

 

O Centro de Novas Oportunidades funciona na Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Poiares, e tem como “missão assegurar a todos os cidadãos maiores 
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de 18 anos uma oportunidade de qualificação e de certificação, de nível básico 

e secundário, adequado ao seu perfil e necessidades”2. 

 

FIGURA 35 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIEMNTO INTEGRADO DE POIARES/LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No que se refere à formação ao longo da vida, a A.D.I.P. – Associação de 

Desenvolvimento Integrado de Poiares, entidade acreditada desde 1989. 

Atualmente a ADIP está acreditada pelos DGERT (antigo IQF- Instituto para a 

Qualidade na Formação - processo nº 582), IEFP (Instituto do Emprego e Formação 

Profissional) e IM (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres) nos seguintes 

domínios: 

• Conceção (DGERT); 

• Organização e Promoção (DGERT); 

• Desenvolvimento/execução e Outras formas de Organização (DGERT); 

• Formação Pedagógica Inicial de Formadores (IEFP); 

• Transporte Coletivo de Crianças (IM). 

 

Estas modalidades formativas decorreram nas instalações da sede da associação, 

localizada na freguesia de S. Miguel de Poiares. 

 

 

TRANSPORTES ESCOLARES 

 

Relativamente aos transportes escolares dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário, o apoio é principalmente assegurado pela 

Câmara Municipal, quer disponibilizando veículos próprios (apoio maioritário), quer 

através da utilização de transportes públicos com a Rodoviária da Beira Litoral. 

                                                      
2 http://www.adipoiares.org/pages.php?page=cno 
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Em termos do ensino pré-escolar, são as instituições, nomeadamente a 

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares e o Centro de Bem-estar-

infantil de Santo André, e a Câmara Municipal que asseguram o transporte 

necessário, através de viaturas próprias. 

 

No Ensino Especial, é a própria APPA CDM que com viaturas próprias e adaptadas 

às necessidades, asseguram a deslocação dos seus alunos. 

 

SÍNTESE DOS EQUIPAMENTOS 

 

QUADRO 50 – TOTAL DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

EQUIPAMENTOS NÍVEL DE ENSINO TOTAL 

Pré-escolar 3 
Jardins de Infância 

Pré-escolar+Creche 2 

Escolas do 1º CEB 1º CEB 4 

Escola Básica e Secundário Dr. Daniel 
de Matos 

Escola Básica e Secundário 1 

Qualificação e Certificação aos 
níveis Básico e Secundário Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Poiares (ADIP) 
Formação Profissional 

1 

FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ano 2010. 
 

 

QUADRO 51 – EQUIPAMENTOS POR LUGAR, N.º DE ALUNOS E CAPACIDADE  

Freguesia Lugar Nível de Ensino Nome do Equipamento 
N.º de 
Alunos 

 

N.º de Salas 
 

Pré-escolar Jardim de Infância de Arrifana  28 2 
Santa Maria 

1º CEB Escola 1ºCEB de Arrifana 42 3 

Entroncamento 1º CEB Escola 1ºCEB de Vale de Vaz nº2 19 1 

Pré-escolar 
Centro de Bem-estar Infantil 

de Santo André 
66 3 

Creche 
Centro de Bem-estar Infantil 

de Santo André 
54 3 

Pré-escolar Jardim de Infância de V. N. Poiares  52 3 

1º CEB Escola 1ºCEB de Poiares 144 7 

Arrifana 

Vila Nova de 
Poiares 

Escola Básica e 
Secundário 

Escola EB2-3/S Dr. Daniel de Matos 684 35 

Qualificação e 
Certificação aos 
níveis Básico e 
Secundário 

Formação 
Profissional 

NA NA 

Pré-escolar 

Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Vila Nova de Poiares 

26 2 

 São Miguel São Miguel de 
Poiares 

1º CEB Escola 1ºCEB de São Miguel 76 4 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares; Jardins de Infância, Escolas 1ºCEB; Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos, 
anos 2008 e 2010. 
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2.8.2. AÇÃO SOCIAL 

 

 

As atividades desenvolvidas pelas Instituições IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social – incidem fundamentalmente nas vertentes: 

• Educação; 

• Acolhimento dos indivíduos carenciados, das faixas etárias mais jovens; 

• Apoio à terceira idade; 

• Transporte. 

 

Estas instituições não governamentais constituídas sem finalidade lucrativa, por 

iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever 

moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, e com o objetivo de 

facultar respostas na área da ação social, designadamente dando apoio a 

grupos sociais mais vulneráveis (crianças, idosos e outros), têm vindo a alargar a 

sua área de ação conforme as necessidades locais e os recursos de que 

conseguem dispor. Pelo seu meritório trabalho no campo da Ação Social, e pelo 

facto de libertarem o Estado de uma ação mais interventiva neste campo, 

contam com o apoio financeiro e apoio técnico específico de Organismos 

Estatais, nomeadamente o Município e a Segurança Social. 

 

Neste âmbito, importa referir que o município, através, da sua entidade 

coordenadora – Câmara Municipal – oferece às diversas camadas da população 

um conjunto de respostas não só através da sua ação direta como através dos 

diversos parceiros sociais, fundamentalmente, Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS).  

 

Nas vertentes educacional destacam-se as seguintes instituições:  

• Câmara Municipal; 

• Irmandade da Nossa Senhora das Necessidades; 

• Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP); 

• Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental; 

• Centro de Bem-estar Infantil de Santo André; 

• Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis. 
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Câmara Municipal 

 

A Câmara Municipal tem desenvolvido as seguintes atividades: 

 

a) Promoção da ação social escolar ao nível do Ensino pré-escolar e 1º ciclo 

do Ensino básico, designadamente com transportes, refeitórios escolares 

e auxílios económicos para livros e material; 

b) Promoção de atividades em prolongamento de horário ao nível do 

ensino pré-escolar, no âmbito da componente social de apoio às 

famílias; 

c) Atividades de enriquecimento curricular. 

 

 

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP) 

 

A Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, constituída no ano de 

1996, de vocação social em prol das crianças, jovens e idosos, desenvolve, 

também, ações nas vertentes educação/formação dirigida aos públicos mais 

desfavorecidos. Esta instituição aparece, também, no quadro municipal, como 

um parceiro fundamental na formação profissional e qualificação e certificação 

(consultar o ponto relativo à educação). 

A ADIP integra um conjunto de associados, incluindo Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia, algumas das maiores empresas do município, associações culturais e 

desportivas, estabelecimentos de ensino e particulares, entre outros.  

 

No âmbito educacional salientam-se as seguintes atividades: 

 

• CNO – Centro Novas Oportunidades; 

• Formação Profissional de pessoas em risco de exclusão social (DLD, 

famílias monoparentais, alcoólicos em processo de recuperação, entre 

outras); 

• Creche e pré-escolar, dispondo de 2 berçários e 5 salas de atividades. 

 

 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

(APPACDM) 

 

A APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental é uma instituição que apoia indivíduos com deficiência, aos níveis da 
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formação profissional e das ações ao longo do seu ciclo de vida (atividades 

ocupacionais). 

 

Atualmente, a instituição serve 99 utentes. Destes, mais de metade provêm do 

município, contabilizando-se apenas um pequeno número proveniente dos 

municípios vizinhos. Existem, ainda, indivíduos provenientes de outros municípios do 

país que, mesmo em situação temporária, recorrem a esta instituição. 

 

Esta instituição iniciou a sua atividade em 1981, mas só possui instalações próprias 

desde 1989 que se localizam na freguesia de Santo André, no lugar de Avessada. 

A análise efetuada permitiu concluir que o equipamento se encontra em bom 

estado de conservação. 

 

Afetos às instalações da instituição localizam-se os equipamentos, ginásio e 

piscina coberta. Estes permitem a diversificação das atividades desenvolvidas 

pelos alunos. 

 

Nos últimos anos, esta instituição tem tido um número de utentes próximo da 

capacidade máxima, facto que demonstra a procura existente e a necessidade 

de manter com qualidade as ações desenvolvidas pela associação. 

 

A estreita colaboração existente entre os diversos agentes locais e a APPACDM, 

deverá desenvolver-se e sedimentar-se, em prol dos cidadãos portadores de 

deficiência. 

 

Esta instituição tem as suas instalações na sede de município (ver ponto 2.5.1). 

 

 

Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André 

 

O Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André é uma instituição com as valências 

de Jardim de Infância, creche e atividades de tempos livres. Para o 

funcionamento das duas primeiras valências referidas o equipamento dispõe de 6 

salas, para a última valência referida dispõe de uma sala. Dispõe ainda de 

cozinha e refeitório. 

 

Este equipamento localiza-se na Vila de Poiares e funciona desde 1982. 

Atualmente apresenta um estado razoável de conservação. 
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Na vertente do acolhimento destacam-se:  

• Câmara Municipal; 

• Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP); 

• Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis. 

 

 

Câmara Municipal e Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP) 

 

A ADIP gere uma Colónia de Férias. Para esta atividade utiliza um edifício, 

propriedade da Câmara que se localiza na praia de Quiaios. 

A média anual de utilizadores é de cerca de 500 utentes (crianças, idosos e 

pessoas com deficiências), inseridos em programas sociais do Câmara e 

financiados por esta. 

 

 

Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis 

 

A Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis apoia socialmente as camadas 

mais jovens da população em situação de risco. Esta Comunidade funciona 

desde 1988, em instalações localizadas na freguesia de São Miguel, no lugar de 

Olho Marinho.  

 

Pelo papel social que desempenha tanto ao nível local como nacional, seria 

importante apostar no aumento da capacidade de acolhimento do edifício – que 

já se encontra no máximo –, assim como na melhoria das respetivas instalações 

que carecem de obras de beneficiação.  

 

O aprofundamento e o alargamento das relações e acordos com outras 

instituições, quer privadas quer públicas, assume grande importância pois disso 

depende o desempenho desta Instituição. 

 
Na vertente do apoio aos idosos destacam-se as seguintes instituições:  

• Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades; 

• Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares. 
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Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades 

 

Esta Instituição desenvolve atividades ao nível de 5 valências: Unidade de 

Cuidados Continuados a grandes dependentes, Lar de idosos, Apoio Domiciliário, 

Centro de Dia e Centro de Recuperação de Medicina Física e Reabilitação. 

 

Para a prestação de serviços referidos em epígrafe, a instituição tem ao seu dispôr 

dois edifícios localizados, genericamente designados por Lar de Idosos a funcionar 

na Quinta das Camélias e Hospital de Beneficência Poiarense a funcionar na 

Catraia das Necessidades.  

 

No edifício “Hospital de Beneficência Poiarense”, funcionam a unidade de 

cuidados continuados a grandes dependentes, o centro de dia e a sede do 

apoio domiciliário. Este edifício, recentemente sujeito a obras de beneficiação 

disponibiliza aos utentes instalações adequadas às funcionalidades. 

 

FIGURA 36 – HOSPITAL DE BENEFICÊNCIA POIARENSE – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA/LOCALIZAÇÃO 

 

 

A Unidade de Cuidados Continuados a grandes dependentes apresenta uma 

capacidade máxima de 55 camas, o centro de dia acolhe 12 utentes e no apoio 

domiciliário, esta instituição apoia 24 utentes. 

 

Desde 1994, no edifício localizado na Quinta das Camélias, na freguesia de Santo 

André, funcionam o lar de idosos e o Centro de Recuperação de Medicina Física 

e Reabilitação. Este equipamento apresenta bom estado de conservação, no 

entanto alguns serviços atingiram a sua capacidade máxima quer como 

resultado do número reduzido de funcionários quer como resultado de limitações 

logísticas. 

 
No Centro de Recuperação de Medicina Física e de Reabilitação a capacidade 

máxima de 70 a 80 atendimentos – praticamente preenchida – foi definida, 

atendendo à capacidade logística e número de funcionários disponíveis.  
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O Lar de Idosos com uma capacidade máxima de 120 camas totalmente 

preenchida, não consegue responder a novas solicitações.  

 

 

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP) 

 

A associação de desenvolvimento Integrado de Poiares no âmbito do apoio aos 

idosos desenvolve ações nos domínios de: 

• Apoio Domiciliário; 

• Centro de Convívio; 

• Centros de Dia; 

• Lar. 

 

O Apoio Domiciliário responde a todas as necessidades domiciliárias dos idosos, é 

uma valência com grande procura. 

Importa por isso apoiar esta valência e alargá-la de forma a garantir serviços de 

proximidade que promovam a qualidade de vida dos idosos, mas também que a 

articulem com respostas que quebrem o isolamento e evitem a sedentariedade 

deste grupo. 

 

Os três Centros de Dia localizados nos lugares do Pereiro de Além, Moura Morta, 

São Miguel e um centro de convívio do Carvalho, permitiram uma 

descentralização deste tipo de serviços, aproximando dos idosos as 

oportunidades que estes centros lhes oferecem. A ADIP pretende ainda 

implementar novos centros de dia de forma a criar uma rede de cobertura eficaz.  

Recentemente criou um lar, no edifício sede de São Miguel, com capacidade 

para 14 utentes. 

 

Na vertente da saúde distinguem-se as seguintes instituições: 

• Câmara Municipal; 

• Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades; 

• Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares. 

 

 

Câmara Municipal 

 

A Câmara Municipal intervém neste setor através da: 

a) Articulação, colaboração e apoio ao Centro de Saúde local; 
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b) Colaboração com outros organismos a nível regional (Hospitais da 

Universidade de Coimbra – Colheita de Sangue, Liga Portuguesa de Luta 

Contra o Cancro – rastreio anual do Cancro da mama a nível concelhio). 

 

 

Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades 
 

No edifício “Hospital de Beneficiência Poiarense” propriedade da Irmandade de 

Nossa Senhora das Necessidades, funciona a Unidade de Cuidados continuados 

a grandes dependentes. 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

 

O papel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares é fundamental no transporte de doentes, deficientes e dependentes. 

Apesar da importância desta instituição na vertente do transporte, esta prevê o 

alargamento da sua atuação no domínio social, designadamente com a 

promoção de respostas no domínio da reabilitação (fisioterapia e hidroterapia). 

 

No domínio das Parcerias destacam-se: 

• Câmara Municipal; 

• Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares. 

 

 

Câmara Municipal 

 

A Câmara Municipal isoladamente ou em parceria tem participado na promoção 

de projetos e ações de cariz eminentemente social, a seguir especificados: 
 

• PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados; 

• Projeto de desenvolvimento integrado de ação social cujo objetivo 

principal visava a atribuição de apoio a situações de carência ou 

eventualidade, sendo financiado pela Segurança Social. Este projeto 

existe desde 1989; 

• Rendimento Social de inserção; 

• Rede Social; 

• Projeto “Poiares Amigo” – apoio domiciliário ao nível das pequenas 

reparações. 
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Na vertente da inserção de desempregados no mercado de trabalho sobressaem: 

• Câmara Municipal; 

• GIP – Gabinete de Inserção Profissional. 
 

Neste domínio a Câmara Municipal tem intervindo através da: 

a) Promoção continuada de projetos, tendo como objetivo a inserção de 

pessoas em risco de exclusão ou pessoas à procura do 1º emprego, 

através dos mais diversos programas do Mercado Social de Emprego 

(programas ocupacionais, estágios profissionais, contratos de emprego, e 

inserção entre outros);  

b) Promoção de outras iniciativas de formação e emprego com o apoio de 

entidades como o Centro de Emprego da Lousã; 

c) Informação e encaminhamento no domínio do emprego e formação 

profissional, através do serviço de atendimento dos Serviços de Ação 

Social e em articulação com a GIP e com o Centro de Emprego da 

Lousã. 

 

 

GIP 

 

A UNIVA criada a partir dum protocolo estabelecido com o Centro de Emprego 

da Lousã funciona desde 1998 no centro da Vila. 

 

Encontra-se vocacionada para situações de primeiro emprego auxiliando na 

preparação de entrevistas, elaboração de currículos e estágios, etc. Contudo, 

esta unidade tem vindo a ser cada vez mais solicitada para situações de 

desemprego de longa duração, sobretudo no que respeita à inserção de pessoas 

através do mercado social de emprego. 

 

A Câmara Municipal integra as seguintes Comissões e ou conselhos: 

a) Núcleo local de inserção social: disponibilizando recursos físicos e 

materiais (instalações, material de apoio logístico, transportes) bem como 

recursos humanos e financeiros para acompanhamento de famílias 

beneficiárias; 

b) Comissão Alargada e Restrita, da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Poiares, criada pela Portaria nº 1226/BR, do dia 30 de 

dezembro de 2000, disponibiliza recursos físicos e materiais. 

c) Conselhos Municipais de Segurança, Educação; 

d) Conselho Local de ação Social. 
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e intervém, ainda,  nos domínios: 

a) Sócio-Recreativo: organizando e promovendo regularmente atividades 

recreativas e de animação dirigidas a crianças, jovens e idosos, através 

de passeios, festas, convívios e comemorações de dias festivos; 

b) Habitação: identificando as carências habitacionais dos munícipes e 

promovendo, no âmbito das suas competências a construção de 

habitação social e também o apoio à reabilitação de habitação 

degradada, prioritariamente de famílias em carência sócio-económica. 

 

SÍNTESE DE EQUIPAMENTOS 

 

QUADRO 52 – TOTAL DE EQUIPAMENTOS POR VALÊNCIA 

Valência Total de Equipamentos 

Centro de Atividades Ocupacionais 1 

Creche 2 

Atividades de Tempos Livres 2 

Centro de Dia 4 

Lar de Idosos 1 

Centro de Recuperação, de Medicina Física e Reabilitação 1 

Centro de Apoio à Juventude 1 
FONTE: Câmara Municipal de Vila nova de Poiares; APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental; Irmandade da Nossa Senhora das Necessidades; CBEISA – Centro de Bem-Estar-Infantil 
de Santo André; ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares; Comunidade Juvenil de São Francisco 
de Assis, ano 2010. 
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QUADRO 53 – EQUIPAMENTOS POR LUGAR, Nº DE UTENTES E CAPACIDADE – ANO 2010 

Freguesia Lugar Nome do Equipamento 
Nº de 
utentes 

Avessada 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental - APPACDM 

99 

Hospital de Beneficência Poiarense da Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades: 

- Lar. 
120 

Hospital de Beneficência Poiarense da Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades: 
- Centro de dia 

12 
Catraia das 
Necessidades 

Hospital de Beneficência Poiarense da Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades: 

    - Apoio domiciliário 
24 

Pereiro de Além Centro de Dia de Idosos (ADIP) 18 

Ferreira 
Centro de Recuperação, de Medicina Física e Reabilitação 

 (da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades) 
70 a 80 

pessoas/dia 

Creche do Centro de Bem-estar Infantil de Santo André 54 

Santo 
André 

Vila Nova de 
Poiares ATL do Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André 36 

Apoio Domiciliário (ADIP) 40 São Miguel de 
Poiares 

Creche (ADIP) 28 
São Miguel 
de Poiares 

Olho Marinho Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis 30 

Arrifana Carvalho Centro de Dia de Idosos (ADIP) 21 

FONTE: APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental; 
 Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades; CBEISA – Centro de Bem Estar Infantil de Santo André; 
 ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares; Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis 
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2.8.3. CULTURA E LAZER 

 

 

Os investimentos nas vertentes cultural e de lazer do município têm permitido 

desenvolver e/ou qualificar o mesmo, tornando-o mais atrativo. A melhoria da 

imagem/atratividade concelhia poderá ter impactos positivos no setor turístico, e 

até no económico e demográfico. Além disso, as diversas atividades culturais 

realizadas pela Câmara Municipal têm contribuído fortemente para o reforço da 

identidade do município.  

 

No município de Vila Nova de Poiares há um conjunto de instituições que têm 

contribuído decisivamente para a existência de eventos e/ou estruturas culturais e 

de lazer a seguir mencionadas: Centro Cultural de Poiares que integra a 

biblioteca, museu, cine-teatro, salão de festas e a sala de conferências, encontros 

entre ranchos folclóricos, as festas religiosas, a feira semanal e a feira artesanal 

anual – Poiartes –, as exposições, os concertos musicais, o teatro e a revista, as 

edições jornalísticas, as obras literárias, a rádio, a filarmónica, a escola de música, 

as exposições, as artes plásticas, os intercâmbios culturais, para além das artes e 

ofícios tradicionais. 

 

FIGURA 37 - CENTRO CULTURAL DE POIARES 

 

 

Os espaços adaptados, edificados ou não, onde decorrem estas atividades têm 

sido objeto de atenção das políticas da Câmara Municipal quer no âmbito da 

manutenção quer da expansão. 

 

Do conjunto destas edificações, há algumas cuja atividade que suportam têm 

uma importante função na promoção e enraizamento das qualidades cívicas da 
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comunidade (relações de boa convivência, paixões, solidariedade e partilha de 

ideias). Estas atividades são desenvolvidas pelas associações culturais e 

recreativas, cuja função é, ainda mais importante, nas zonas de população 

dispersa, sendo por isso, necessário apoiar e incentivar o seu funcionamento. 

 

Estas associações colaboram e/ou organizam: 
 

• Torneios de jogos de mesa e de jogos tradicionais; 

• Festas comemorativas de alguns acontecimentos relevantes em termos 

sociais, culturais e religiosos (exº: verão de São Martinho, Ceia de Natal e 

Carnaval); 

• Passeios de bicicleta pelo município; 

• Grupos musicais (ranchos e filarmónica); 

• Feira de Artesanato e Festivais. 

 

Contudo, existem outras entidades coletivas cuja atividade tem uma cobertura 

concelhia e nalguns casos nacional, a seguir explicitadas: Confraria da Chanfana, 

Clube Asas de Poiares, Clube Motorizado de Poiares, Clube de Pesca Desportiva, 

União de Caçadores de Vila Nova de Poiares, o Clube Motorizado de Poiares, e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares. 

 

No contexto das atividades de lazer, destacam-se o complexo desportivo, 

localizado em Vila Nova de Poiares, que integra o pavilhão municipal, as piscinas 

coberta e descoberta, os campos de ténis e futebol, os equipamentos kartódromo 

e piscina da Fraga, uma vez que oferecem um conjunto de oportunidades de 

entretenimento e descontração aos residentes e visitantes e/ou turistas. 

 

Há, ainda sítios, no município que pelas suas características quer naturais quer 

arquitetónicas, são pontos fortemente dinamizadores das atividades culturais e de 

lazer. Destacam-se, neste contexto, o Jardim de Homenagem à Raça Poiarense, o 

Jardim Municipal, o Parque de Merendas das Medas, a piscina natural da Fraga e 

Centro Difusor de Artesanato e Recursos Endógenos. 

Duma forma geral, a paisagem existente, torna possível o passeio, e a observação 

de recursos naturais com algum interesse. 
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FIGURA 38 - JARDIM DE HOMENAGEM À RAÇA POIARENSE 

 

 

 

FIGURA 39 – CENTRO DIFUSOR DE ARTESANATO E RECURSOS ENDÓGENOS 

 

 

QUADRO 54 – TOTAL DE EQUIPAMENTOS/ASSOCIAÇÕES DE CULTURA  

Equipamentos/Locais Número Total 

Centros Culturais e Recreativos 17 

Biblioteca 1* 

Museu 1* 

Cinema 1* 

Sala de conferências 1* 

Salão de Festas 1* 

Espaços para Feiras e Exposições 5 

Banda Filarmónica Fraternidade Poiarense 1 

Confraria da Chanfana 1 

Rancho/Grupo Folclórico 5 

Associações/Clubes 5 
  FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares/Técnicos da Autarquia; ADIP – 

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares 
 

* A biblioteca, museu, salão de festas, sala de conferências e o cine-teatro funcionam no mesmo edifício, designado 

por Centro Cultural de Poiares. 
 

 

Com vista ao alargamento das ações culturais e de lazer do município, foram 

apresentadas pela Câmara Municipal as seguintes propostas: 
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• Relocalização da feira semanal, perspetivando-se uma melhoria das 

acessibilidades e condições de comercialização; 

• Definição de circuitos turísticos associados ao património natural e 

patrimonial existente; 

• Construção de um parque de campismo na proximidade da ponte sobre 

o rio Mondego, no Louredo. 
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2.8.4. DESPORTO 

 

 

As atividades desportivas bastante diversificadas ocorrem um pouco por todo o 

município de Vila Nova de Poiares, contando para isso, com variados 

equipamentos desportivos espalhados pelo território concelhio. 

 

No que diz respeito às modalidades desportivas praticadas, existe um leque 

variado, com maior expressão para os quatro primeiros, não só pelo número de 

atletas que envolve, mas também pela representatividade de algumas 

coletividades em campeonatos distritais: 

• Futebol; 

• Desportos motorizados; 

• Basquetebol; 

• Patinagem; 

• Natação; 

• Modalidades de ginásio; 

• Tiro aos pratos; 

• Desportos radicais; 

• Caça e pesca. 

 

Para a diversificação e desenvolvimento das atividades têm contribuído várias 

associações e outras instituições, nomeadamente: 

 

• Associação Desportiva de Poiares; 

• Grupo Desportivo “Os Idosos”; 

• Associação Recreativa de São Miguel; 

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares; 

• Clube Motorizado de Poiares; 

• Clube Asas de Poiares; 

• Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental; 

• União de Caçadores de Vila Nova de Poiares; 

• Clube de Pesca. 

 

A construção e/ou reconversão de certos equipamentos desportivos bem como a 

aquisição de determinado tipo de material desportivo constituem, por vezes, 
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ações impossíveis de realizar pelos clubes e/ou associações, devido ao elevado 

valor que apresentam. Neste contexto o apoio concedido, por parte da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, aos clubes e associações do município tem-se 

revelado essencial, contribuindo positivamente para o seu desenvolvimento. No 

entanto é de salientar que só uma continuidade no tipo de apoio prestado, pode 

contribuir para a concretização dos objetivos dos clubes, isto é, na dinamização e 

motivação dos jovens atletas para a prática desportiva. 

 

As características do município apontam, na generalidade das situações, para a 

programação de equipamentos que contribuam para o reforço da relação rede 

de equipamentos desportivos/fomento da prática desportiva de base formativa, 

recreativa e de manutenção do bem-estar físico e social da população. 

 

Atualmente, existe um conjunto vasto de equipamentos desportivos 

desconcentrados por todo o município, essencialmente vocacionados para 

suportar desportos mais populares que decorrem nos polidesportivos, 

normalmente associados aos centros de convívio e utilizados para a prática de 

Futebol de Salão. Por uma questão de racionalização de recursos, a maior 

concentração e diversidade de equipamentos desportivos, verifica-se na sede de 

município.  

 

Para além dos equipamentos destinados à população em geral, existem ainda 

vários polidesportivos de pequena dimensão nos recintos das escolas ou junto a 

estas que se destinam essencialmente à população estudantil. 

 

Em fase de projeto, encontram-se outros equipamentos que visam assegurar a 

desejável diversificação da oferta desportiva: 

• Estádio Municipal; 

• Circuitos de manutenção. 

 

QUADRO 55 – NÚMERO TOTAL DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 
 DO MUNICÍPIO 

Equipamentos Número total 

Campo de Futebol 4 
Campo de Tiro 1 

Ginásio 1 
Pavilhão 4 

Piscina coberta 2 
Piscina descoberta 1 

Pistas 2 
Polidesportivo 6 

Campo de Ténis 1 

Campos de Treino (ténis) 2 
 FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ano 2008 
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FIGURA 40 – PISCINA COBERTA/LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

FIGURA 41 – PISCINA DESCOBERTA/LOCALIZAÇÃO 

 

 

QUADRO 56 – EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DO MUNICÍPIO 

Freguesia Lugar Equipamento 

Carvalho Polidesportivo descoberto 

Ervideira Polidesportivo descoberto Arrifana 

Santa Maria Pavilhão Municipal 

Lavegadas Moura Morta Polidesportivo descoberto 

Avessada Piscina coberta 

Ferreira Campo de Futebol 

Ribeira do Moinho Campo de Futebol 

Ginásio 

Pavilhão Municipal 

Piscina coberta 

Piscina descoberta 

Campo de Ténis 

Campos de Treino (Ténis) 

Santo André 

Vila Nova de 
Poiares 

Campo de Futebol 

Alveite Grande Campo de Tiro 

Olho Marinho Pavilhão 

Campo de Futebol 

Polidesportivo coberto 

Pista de karting 

São Miguel de 
Poiares 

Pista de Radiomodelismo 

São Miguel de 
Poiares 

Vale do Gueiro Polidesportivo descoberto 

 FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ano 2008 
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2.8.5. SAÚDE 

 

O município de Vila Nova de Poiares dispõe, em termos de equipamentos de 

caráter público, de um centro de saúde localizado na Vila de Poiares. 

 

Os equipamentos de caráter privado, complementares aos anteriormente 

referidos, são: 

• Farmácias; 

• Consultórios médicos; 

• Laboratórios de análise; 

• Clínicas médicas; 

• Outros serviços de saúde. 

 

O Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares constitui uma estrutura de saúde que 

presta serviços especializados de Clínica Geral/Medicina Geral e Familiar e Saúde 

Pública, assegurando ainda: 

• Serviços ambulatórios; 

• Consulta Alargada/Atendimento Complementar. 

 

Com um total de 13.148 utentes inscritos, o centro de saúde tem um raio de ação 

que ultrapassa o município, alargando-se aos municípios de Arganil, Góis e 

Penacova. 

 

A localização do equipamento permite um fácil acesso aos utentes da área de 

influência (concelhia). O equipamento situa-se numa via – Avenida dos Bombeiros 

Voluntários – que oferece facilidades de circulação resultantes quer do bom 

estado do pavimento quer do descongestionamento do tráfego, assim como da 

eficaz ligação à EN 17. 

 

Outras especialidades são asseguradas pelos Hospitais de Coimbra – Universidade, 

Covões e Pediátrico –, estando este município com uma localização privilegiada, 

distando a sede 30 Km, com acessibilidade pela EN17 / Estrada da Beira. 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares tem 

papel ativo no campo da saúde concelhia, uma vez que através da cedência de 
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veículos, facilita o transporte das pessoas com necessidades de recuperação de 

diversa natureza, para localidades com estes serviços de saúde. 

 

Os serviços de preparação, conservação e distribuição de medicamentos são 

assegurados por 2 farmácias, localizadas na Vila de Poiares e lugar do 

Entroncamento, respetivamente. 

 

No conjunto de equipamentos de saúde de natureza privada, além das 2 

farmácias, existem, localizados na sede do município laboratórios e consultórios de 

algumas especialidades. 

 

QUADRO 57 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Freguesia Lugar 
Nome do 

Equipamento 
Nº de utentes 

inscritos 
Nº de profissionais 

Período de 
Funcionamento 

Santo André 
Vila Nova de 

Poiares 
Centro de Saúde 13 148 39 

De Segunda-feira a 
Sexta-feira entre as 

8h e as 24h, 

Sábados, Domingos 
e feriados entre as 

10h e as 18h 

Fonte: Direção do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares, dados de 2007 
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2.8.6. SALUBRIDADE PÚBLICA 

 

A salubridade pública é uma das atribuições municipais que compreende um 

vasto leque de domínios em que a Câmara Municipal deve interferir para a 

prossecução dos interesses e necessidades das populações. São as atribuições 

nos domínios de: 

 

• Controle de qualidade da água; 

• Vacinação antirrábica, captura de animais e licenças e registo de cães; 

• Estabelecimento e administração de cemitérios; 

• Construção e conservação de lavadouros. 

 

O controle da qualidade das águas da rede de abastecimento do município, é 

efetuado por uma empresa que aprecia e apresenta os resultados das análises de 

rotina às respetivas águas, com base em legislação própria. 

 

A recolha é efetuada pelos serviços camarários em 12 pontos de amostragem da 

rede de abastecimento. Nestas amostragens são analisados os seguintes 

parâmetros: 

• Parâmetros Microbiológicos; 

• Parâmetros Organoléticos; 

• Parâmetros Relativos Físico-Químicos; 

• Parâmetros Relativos a Substâncias Indesejáveis; 

• Parâmetros Relativos a Substâncias Tóxicas. 

 

O Programa Nacional de Luta e de Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal 

decorre de legislação que define as normas a que deve submeter-se a profilaxia 

médica da raiva e as medidas de política sanitária. 

 

As entidades responsáveis pela execução deste programa, são a autarquia local, 

a autoridade sanitária veterinária e as autoridades regionais e concelhias. A 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares intervém na vacinação antirrábica, 

com calendário afixado anualmente nas sedes de Junta de Freguesia e apoio do 

Médico Veterinário do quadro. 
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A localização e respetiva análise funcional dos cemitérios, levou a concluir que 

estes não apresentam grandes fragilidades. A localização periférica face aos 

aglomerados urbanos e as recentes operações de expansão efetuadas 

contribuem para a desobstrução e eliminação de situações de atrofiamento da 

área envolvente ou do próprio equipamento. No entanto, deve atender-se à 

necessidade de melhorar os equipamentos complementares, isto é, os 

estacionamentos e outros espaços desafogados funcionalmente importantes, 

como forma de dignificação do local. 

 

Cada freguesia dispõe de um cemitério, totalizando 4, localizados nas respetivas 

sedes e cuja construção remonta ao século XIX. 

 

QUADR0 58 – CEMITÉRIOS  

Freguesia Lugar Capacidade 

Lavegadas Igreja Nova 134 

São Miguel de Poiares São Miguel de Poiares 580 

Santo André Vila Nova de Poiares 835 

Arrifana Arrifana 655 
FONTE: Juntas de freguesia e Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

 

Os lavadouros públicos, construídos na década de setenta, têm vindo a registar 

um abandono progressivo na sua utilização, originando a degradação destes 

espaços. No entanto, existe por parte das Juntas de Freguesia, uma preocupação 

em manter ativos e funcionais – de entre os 9 distribuídos pelo município –, todos 

os lavadouros que, efetivamente, mantêm comprovada a sua atividade. 
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2.8.7. SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL 

 

Os serviços no âmbito da Segurança e Proteção Civil são assegurados em toda a 

área territorial do município pelas entidades: 

 

• Câmara Municipal; 

• Polícia Municipal; 

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares; 

• Guarda Nacional Republicana. 

 

Os serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara Municipal são responsáveis 

pela elaboração e gestão do “Plano Municipal de Emergência”. Com este plano, 

o município passou a dispor de uma base comum para as intervenções, no 

âmbito da Proteção Civil. Esta base vem facilitar, pela unidade de direção criada 

e pela coordenação e controlo da situação existente, as intervenções em caso 

de acidente grave, catástrofe e/ou calamidade. 

 

A zona industrial existente no município e a localização de novas unidades 

industriais aumenta, naturalmente, a probabilidade de ocorrerem situações de 

risco, acentuando, deste modo, a premência da existência do “Plano Municipal 

de Emergência” e da respetiva monitorização. No entanto, as catástrofes de 

maior impacto no município são os fogos florestais, apesar de terem diminuído – 

quer em número quer em área ardida – significativamente relativamente ao ano 

de 1995. 

 

O “Plano Municipal de Intervenção Florestal” aparece como instrumento 

adequado à prevenção de fogos florestais, uma vez que apresenta uma série de 

medidas que previnem situações de risco não só para o património florestal como 

para as povoações localizadas nas proximidades do espaço florestal. Num 

município, onde aproximadamente 78% da ocupação do solo é florestal, será 

importante, a adoção de uma série de ações que tornem o plano eficaz, com 

implantação no terreno. 
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A Polícia Municipal de Vila Nova de Poiares teve início de funções em novembro 

de 2003 e conta atualmente com 8 elementos. As funções, atribuições e 

competências são as definidas na Lei nº140/99 de 28 de agosto e no Decreto-Lei 

nº39/2000 de 17 de março. Fiscalizam, na área de jurisdição do município, o 

cumprimento das leis e regulamentos que disciplinem matérias relativas às 

atribuições das autarquia e competências dos seus órgãos, e cooperam com as 

forças de segurança na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das 

comunidades locais. Assim e resumidamente, exercem funções de polícia 

administrativa, nomeadamente em matéria de fiscalização do cumprimento das 

normas regulamentares municipais e algumas de âmbito nacional e regional, 

vigilância de espaços públicos, guarda de edifícios e equipamentos públicos, 

regulação e fiscalização do trânsito rodoviário e pedonal. 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

conta com um total de 90 Homens, orientando a sua missão de socorro no 

combate ao fogo, transporte de feridos e a outras ações, no âmbito da 

prevenção e da Segurança Pública. Ao nível de material de apoio, este corpo de 

bombeiros possui um total de 42 viaturas, entre carros de incêndio, assistência a 

acidentes e de serviço de saúde. 

 

O quartel dos Bombeiros Voluntários localiza-se na sede de município, prevendo-

se a curto-prazo a relocalização para edifício situado na zona industrial, passando 

a dispor de melhores condições e acessibilidades. 

 

FIGURA 42 - CENTRO MUNICIPAL DA  PROTEÇÃO CIVIL - QUARTEL BOMBEIROS/LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

A manutenção da segurança e ordem públicas, bem como a defesa e proteção 

da propriedade pública/privada, estão a cargo da Guarda Nacional Republicana 

(GNR) de Vila Nova de Poiares (Posto Territorial da GNR). 
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O quartel da GNR de Vila Nova de Poiares situa-se na sede de município, junto ao 

edifício da Câmara Municipal, apresenta boa visibilidade e usufrui de acessos 

fáceis e diretos a eixos rodoviários principais. Dispõe atualmente de 18 efetivos. 

 

Atendendo à especificidade do município, este posto manifesta algumas 

carências no âmbito de equipamento moderno e funcional de proteção civil. 

Estas forças de segurança fazem uso de 1 veículo ligeiro e 1 jipe que se mostram 

suficientes para o normal desempenho das suas funções. 

 

QUADRO 59 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO 

Freguesia Lugar/Sítio Nome do Equipamento 
Nº de 
Efetivos 

Nº de 
viaturas 

Quartel da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

90 42 

Câmara Municipal ------- ------- 

Posto Territorial da Guarda Nacional 
Republicana - GNR  

18 2 

Vila Nova de Poiares 
Santo André 

Bogalhal 
Ponto de Água ------- ------- 

Posto de vigia de fogos florestais 
Terreiros de Stº António 

Ponto de Água 

Cômoras 
(Cômoras 1 e Cômoras 2) 

Ponto de Água 

------- ------- 
Arrifana 

Rio Mondego 

Venda Nova 

Vale da Madeira 

Moinhos 

Medas 

Bidueiro 

Fraga 

São Miguel 

Olho Marinho 

Ponto de Água ------- ------- 

Serra do Bidueiro Posto de vigia de fogos florestais 

Ponte da Mucela Lavegadas 

Rio Alva 
Ponto de Água 

------- ------- 

FONTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares; Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e Guarda   
Nacional Republicana, ano 2008 e 2010. 
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2.8.8. DIVERSOS 

 

 

Como complemento da “Caracterização das atividades e dos equipamentos 

coletivos” do município, importa referir outros, na área da administração pública, 

nomeadamente a Conservatória, a Tesouraria e a Repartição de Finanças, os 

Correios (CTT), Julgado de Paz, a Segurança Social e a Zona Agrária de Vila Nova 

de Poiares bem como as Sedes das 4 Juntas de Freguesia – Arrifana, São Miguel 

de Poiares, Santo André e Lavegadas – e o edifício da Câmara Municipal. 

 
 

FIGURA 43 – CÂMARA MUNICIPAL/LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

Com exceção das Sedes de Junta de Freguesia exteriores à Sede de município, 

todas as outras Instituições/equipamentos se localizam na Vila de Poiares. 

 

O edifício da Câmara Municipal, construído nos anos de 1860/70, revelava-se já 

insuficiente para abarcar a variedade de competências e consequente aumento 

de número de funcionários e atividades, com relevância na última década. Foi 

alvo de ampliação, com anexação de parte do edifício contíguo e está 

atualmente em remodelação parcial, nomeadamente em termos de salão nobre. 

 

Relativamente às Sedes de Junta de Freguesia, todas dispõem de edifício próprio, 

com destaque para a Sede da J. F. de Arrifana inaugurado no corrente ano de 

2005. 

 

 

 

QUADRO 60 – FREGUESIAS 
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Freguesia Sede 

Arrifana Arrifana 

Lavegadas Igreja Nova 

Santo André Vila Nova de Poiares 

São Miguel de Poiares São Miguel de Poiares 
FONTE: Câmara Municipal, ano 2008 

 

O Município de Vila Nova de Poiares não dispõe de Tribunal, estando englobado 

pela Comarca de Penacova. Dispõe de um Julgado de Paz desde 4 de março de 

2004, que se rege pelo protocolo celebrado entre o Ministério da Justiça e o 

Município em 11 de julho de 2003 e pelas normas do Regulamento publicado pela 

Portaria nº194/2004 no Diário da República nº50 de 29 de fevereiro.  

 

Localizado na Sede de município da Lousã, o GAT – Gabinete de Apoio Técnico – 

presta apoio aos Municípios de Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo, Penela e 

Lousã, desde os anos 70, nas áreas de projeto de arquitetura e especialidades, 

acompanhamento físico e financeiro das obras financiadas pelo Quadro 

Comunitário de Apoio e topografia. Mais recentemente tem desenvolvido 

trabalhos nos domínios do ordenamento do território, cartografia e sistemas de 

informação geográfica. Possui instalações próprias desde o ano de 1993. 

 

QUADRO 61 – TOTAL DE EQUIPAMENTOS 

Equipamentos Total 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 1 
Juntas de Freguesia 4 

Conservatória 1 
Tesouraria e Repartição de Finanças 1 

Correios (CTT) 1 

Segurança Social 1 

Zona Agrária de Vila Nova de Poiares 1 
   

FONTE: GAT Lousã, ano 2008 
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2.9. PATRIMÓNIO 

 

 

O património, tal como indica o seu étimo latim patrimoniu, remete para algo de 

valioso que, por norma, é transmitido de pais para filhos. Aqui é a noção de 

dádiva, entendida como legado ou como oferta, que prevalece, tendo a 

transmissão às gerações futuras o significado de herança a preservar. 

 

Todavia, o conceito de Património não é estático. A sua compreensão e utilização 

tem sofrido várias alterações ao longo do último século. Por conseguinte, esta 

noção tornou-se cada vez mais abrangente, alargando-se do material ao 

imaterial, do objeto localizado ou do simples monumento evocativo, a conjuntos 

territoriais mais vastos, às paisagens e até mesmo aos modos de vida e 

identidades coletivas. 

 

A Carta de Atenas, de 1931, é um dos primeiros documentos a fazer referência à 

necessidade de preservar o património ao promover a proteção dos 

monumentos. A partir do pós-guerra proliferam as cartas e convenções deste 

género devido às iniciativas da UNESCO e do Conselho da Europa. Esta última 

entidade assina em 1954, em Paris, a Convenção Cultural Europeia que prevê o 

estudo mútuo entre os vários países através da língua, da história e da civilização, 

enquanto que a UNESCO promove a Convenção de Haia para a proteção dos 

bens culturais em caso de conflito armado. Por sua vez, a Carta de Veneza (1964) 

alarga os âmbitos das intervenções de conservação e restauro de monumentos e 

sítios ao compreender a criação arquitetónica isolada bem como o sítio urbano 

ou rural que é testemunho duma civilização particular, duma evolução 

significativa ou de um acontecimento histórico. 

 

No âmbito do Conselho da Europa seguiram-se inúmeras convenções que 

alargavam, cada vez mais, as dimensões destes conceitos: Património 

Arqueológico (Londres, 1969 e La Valeta, 1992), Património Arquitetónico 

(Amsterdão, 1975 e Granada, 1985) e Arquitetura Rural (Granada, 1976). 

Consequentemente, a UNESCO também realizava encontros semelhantes: 

Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural (Paris, 1972 e Nairobi, 1976) e 
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Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios (Bruxelas, 1976 e Florença, 

1971). 

 

A nível nacional, por sua vez, reconhecem-se três etapas na evolução do 

conceito3: 

 

1ª etapa – Tem o seu início datado em 1926, com base na Lei 12740, de 26 de 

novembro, e ulteriormente no Decreto 20985, de 07 de março de 1932, 

e prolonga-se até à década de 60, sendo caracterizado por um 

processo massificado de classificações de exemplos arquitetónicos 

singulares, complementada com ações de recuperação de muitos 

deles no sentido clássico (recuperação com respeito e reposição dos 

elementos pré-existentes, ou seja, restauro até ao ínfimo pormenor). 

 

2ª etapa – Com início a partir da década de 70, corresponde a um período de 

implementação de ações de sensibilização do que é correto e 

incorreto, alargando o conceito de defesa do património a outros 

elementos cuja importância não dependerá diretamente do seu 

conteúdo estético, mas antes podendo valer pelo seu conteúdo 

semântico enquanto cultura de suporte e tradições. 

 

3ª etapa – Surge em Portugal a partir dos anos 80 e corresponde a um momento 

em que doravante a defesa do património passa a ser encarada 

como uma atitude inquestionável, plenamente assumida e de uma 

maturação de processos com propostas bem diferentes, que se 

integram em correntes e linguagens próprias, sempre sujeitas a debate 

(passa a ser o período da recuperação integrada). 

 

Verifica-se, assim, um paralelo entre a evolução dos conceitos tanto no panorama 

nacional como internacional. Surgem-nos atualmente as noções de Conjuntos e 

Sítios que, a par com o alargamento conceptual do Monumento, visam assegurar 

a defesa de um vasto leque de elementos que compõem o Património. 

 

 

                                                      
3 Ruivo, César e Pereira da Cunha, Júlio (1998) Ordenamento do território e Gestão Urbanística. Ed ATAM. 
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Na legislação mais recente – artigo 15º da Lei nº107/2001 de 8 de setembro – o 

património arquitetónico é considerado como compreendendo os seguintes bens 

imobiliários: 

 

• Monumentos: obras de arquitetura, composições importantes ou criações 

mais modestas, notáveis pelo interesse histórico, arqueológico, artístico, 

científico, técnico ou social, incluindo as instalações ou elementos 

decorativos que fazem parte integrante destas obras, bem como as 

obras de escultura ou de pintura monumental. 

 
• Conjuntos: agrupamentos arquitetónicos urbanos ou rurais de suficiente 

coesão, de modo a poderem ser delimitados geograficamente, e 

notáveis simultaneamente, pela sua unidade ou integração na paisagem 

e pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico e social. 

 
• Sítios: obras do Homem, ou obras conjuntas do Homem e da natureza, 

espaços suficientemente característicos e homogéneos, de maneira a 

poderem ser delimitados geograficamente, notáveis pelo seu interesse 

histórico, arqueológico, artístico, científico e social. 

 

 



RELATÓRIO 1 P.D.M. V. N. POIARES 
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL junho.2013 

 

 
D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_vectorial_CCDRC\RELATORIO1\Relatório 1.doc 104 

 

2.9.1. PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

 

O património pode ser classificado segundo o seu grau de importância – segue, 

ainda, as categorias determinadas pela Lei nº 107/2001, no seu artº15º: 

 

• Imóveis de Interesse Nacional – imóveis cuja respetiva proteção e 

valorização, no todo ou em parte, represente um valor cultural de 

significado para a nação; 

 

• Imóveis de Interesse Público – imóveis cuja respetiva proteção e 

valorização represente ainda um valor cultural de importância nacional, 

mas para o qual o regime de proteção inerente à classificação como de 

interesse nacional se mostre desproporcionado; 

 

• Imóveis de Interesse Municipal – imóveis cuja proteção e valorização, no 

todo ou em parte, representem um valor cultural de significado 

predominante para um determinado município. 

 

Atualmente, no município de Vila Nova de Poiares existe um Imóvel Interesse 

Público (IIP) – Dólmen de São Pedro Dias. 

 

QUADRO 62 – PATRIMÓNIO CLASSIFICADO NO MUNICÍPIO 

Freguesia Local 
Elemento 
Patrimonial 

Classificação Época Tipo 

Lavegadas São Pedro Dias 
Dólmen de 

São Pedro Dias 

Imóvel de Interesse Público – IIP, 
Dec. Lei  nº 29/90 de 17 de julho; 

DR 163 
Neolítica Religioso 

FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares; Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2008 

 

Contudo, as medidas de proteção do património cultural e respetiva potenciação 

são ações que têm permitido a preservação da identidade local e a criação de 

espaços esteticamente mais agradáveis, assim como o alargamento de edifícios 

a proteger não classificados.  
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Numa lógica de divulgação, preservação e utilização do património cultural é 

objetivo da Câmara Municipal alargar estas medidas ao conjunto de edifícios que 

poderão tornar operacionais, alguns circuitos turísticos.  

 
 
PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO 

 
Para além do património classificado, destaca-se o Conjunto Arquitetónico de 

Valor Concelhio, em S. Miguel de Poiares, que integra a “Casa dos Godinhos” e a 

capela particular de Santo António. Foi alvo de classificação por deliberação da 

Assembleia Municipal de 14 de janeiro de 1991, tendo mesmo sido considerado 

como espaço cultural no PDM publicado em 1993. 

 
Existe, ainda, uma variedade de outros valores patrimoniais arquitetónicos, de 

importância mais direta para a população local, de natureza religiosa e industrial, 

de caráter particular ou público. Encontram-se edifícios de várias naturezas 

funcionais, tais como, igrejas, capelas, moinhos e azenhas, solares e outros 

edifícios cuja riqueza da composição e idade transforma em documentos 

humanos.  

 
FIGURA 45 - IGREJA MATRIZ DE SANTO ANDRÉ/LOCALIZAÇÃO 

 

 
 

FIGURA 46 – CAPELA DA NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES 
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PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

 
Considera-se Património Arqueológico – segundo a Lei nº 107/2001 de 8 de 

setembro –, os vestígios, bens de caráter arqueológico definidos no extrato dos 

pontos 1, 2, 3 e 4 do artº74º da referida lei: “...depósitos estratificados, estruturas, 

construções, agrupamentos arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e 

monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam 

localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no 

mar ou na plataforma continental...”. 

 

No município, além do elemento classificado como imóvel de interesse público – 

Dólmen de São Pedro Dias – e após consulta da entidade competente sobre 

inventariação e classificação dos elementos arqueológicos relevantes – Instituto 

de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR) – existem outros 

elementos representativos do património arqueológico do município, 

designadamente, conheiras, ponte, calçada, mamoa e povoamento fortificado. 

 

 

2.9.2. PATRIMÓNIO PAISAGÍSTICO 

 

CONCEPTUALIZAÇÃO DE PAISAGEM 

 

O património paisagístico integra, entre outros, os elementos essenciais da 

paisagem natural – recursos naturais –, sendo a paisagem, segundo a Lei de Bases 

do Ambiente (Lei nº 11/87 de 7 de abril, artº 5º do capítulo I): 

“… unidade geográfica, ecológica e estética resultante da ação do 

homem e da reação da Natureza, sendo primitiva quando a ação 

daquele é mínima e natural quando a ação humana é determinante, 

sem deixar de se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a 

dinâmica ecológica …”. 

 

Após uma primeira geração de políticas ambientais, a partir dos anos 60, em que 

foram criados os primeiros parques naturais de preservação ambiental, assentes 

essencialmente no primitivo conceito dicotómico de, por um lado, uma natureza 

primeira, cristalizável e por outro, uma natureza segunda, utilizável; passando pela 
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segunda geração onde as principais medidas visavam o controle da poluição; 

atualmente – terceira geração – assiste-se a uma crescente consciencialização 

coletiva assente na indissociabilidade Homem/Natureza, das limitações dos 

recursos naturais associados ao crescente valor económico e social da qualidade 

do ambiente, destacando-se uma visão e um caráter de intervenção 

marcadamente preventivo. 

 

PATRIMÓNIO PAISAGÍSTICO MUNICIPAL 

 

Unidades Territoriais 

 

A análise física efetuada, abordada no sub-capítulo 2.1., permitiu a identificação 

de unidades territoriais e das respetivas características. Esta identificação constitui 

um importante contributo para a compreensão da base territorial do município, 

necessária à implementação de ações adequadas às características físicas do 

município. 

 

No município destacam-se as seguintes unidades paisagísticas: 

• Zona central do município; 

• Zona de alto relevo da Serra do Carvalho; 

• Zona de alto relevo da Serra do Bidueiro. 

 

A unidade relativa à zona central do município tem como aspetos marcantes, a 

planura do território, com valores de altitude que se distribuem entre os 100 e os 

200 m e com declives inferiores a 10%. Estes solos foram aproveitados para a 

atividade agrícola. 

 

O facto de se tratar duma zona plana facilitou o crescimento da rede de 

acessibilidades que associado à elevada fertilidade dos solos conduziu à 

dispersão dos aglomerados ao longo das vias. Nesta unidade predominam os 

espaços agrícolas e destacam-se as grandes dimensões dos aglomerados 

urbanos e pontualmente encontram-se povoamentos florestais de pinheiro bravo 

(pinus pinaster) e eucaliptos (eucalytus globulus). 

 

A zona de alto relevo da Serra do Carvalho, localizada no extremo Oeste do 

município, destaca-se do restante território concelhio, pelos valores altimétricos 
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registados – variando entre os 200 e os 458 m – que contrastam nitidamente com 

os registados na zona central do município. 

 

Esta zona, geologicamente constituída pelo complexo xisto-grauváquico, 

destaca-se ainda da restante, pelo predomínio da floresta constituída 

maioritariamente por povoamentos puros de eucaliptos. 

 

Na zona de alto relevo da Serra do Bidueiro, coincidente com o alto de São Pedro 

Dias, destacam-se os afloramentos “nus” constituídos geologicamente por 

Conglomerados, Quartzitos e Calcários. Em termos altimétricos este espaço 

destaca-se da paisagem contígua uma vez que se encontram aqui valores da 

ordem dos 400 m. 

 

QUADRO 63 – UNIDADES DE PAISAGEM 

Freguesia Local Unidade de Paisagem 

Arrifana Serra do Carvalho zona de alto relevo da serra do Carvalho 

Santo André Vila Nova de Poiares zona central do município 

Lavegadas Serra do Bidueiro zona de alto relevo da serra do Bidueiro 

FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 2008 

 
 

Estatuto Oficial de Conservação da Natureza 

 

O município de Vila Nova de Poiares não possui zonas com estatuto oficial de 

conservação da natureza. Os povoamentos que contribuem para a diversificação 

da paisagem são constituídos por núcleos de espécies autóctones, especialmente 

folhosas. Estes núcleos são de reduzidas dimensões ultrapassando raras vezes os 7 

hectares. Encontram-se, quase invariavelmente, nas situações edáficas mais 

favoráveis e junto às linhas de água. 

 

No município encontram-se ainda, alguns elementos paisagísticos de interesse, 

referidos, no seguinte quadro. 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO 1 P.D.M. V. N. POIARES 
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL junho.2013 

 

 
D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_vectorial_CCDRC\RELATORIO1\Relatório 1.doc 109 

 

QUADRO 64 – ELEMENTOS DE INTERESSE PAISAGÍSTICOS  

Freguesia Lugar/Local Nome 

Moura Morta 
- Paisagem associada ao rio Alva 
- Toca da Moura 

São Pedro Dias - Panorâmica sobre a Vila de Poiares Lavegadas 

Serra do Bidueiro - Panorâmica sobre a Vila de Poiares 

Alveite Grande - Panorâmica sobre o núcleo urbano/sede do município 

Cabeço da Velha - Panorâmica sobre a Vila de Poiares e Zona industrial 

Espaço da Fraga - Espaço Natural – Área de Reserva e Recreio da Fraga 

São Miguel 
de Poiares 

Medas - Parque de merendas 

Venda 
- O agrossistema associado à ribeira de Poiares; 
- Panorâmica sobre o núcleo urbano/sede de município Santo 

André 
Ribas - Paisagens naturais associadas à Ribeira de Ribas 

Carvalho - Panorâmica sobre a Vila de Poiares 

Louredo - Paisagem associada ao rio Mondego 

Soutelo - Panorâmica sobre o rio Mondego 

Vilar - Panorâmica sobre a variante à EN 2 

Arrifana 

Crasto - Panorâmica sobre o município e terras envolventes 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 2008 
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2.10. TURISMO 

 

 

2.10.1. CONCEPTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

A atividade turística pressupõe a realização de viagens – mobilidade – e a 

existência de alojamento turístico, para a população não residente, que se 

desloca, essencialmente motivada pela procura de recreio e lazer. 

 

A Organização Mundial de Turismo (OMT) faz a distinção entre turismo e lazer, 

definindo o turista como “qualquer indivíduo que esteja fora da sua residência 

habitual pelo menos 24 horas e que utiliza uma infraestrutura turística”4. Todavia, 

esta definição revela-se demasiado ampla e genérica para uma compreensão 

de quem viaja com objetivos turísticos. Estabeleceu-se assim a necessidade de 

criar uma noção suficientemente abrangente que permitisse a elaboração das 

estatísticas oficiais, análises comparativas, temporais e espaciais, bem como 

estudos de mercado, projeções relativas e caracterização dos fluxos turísticos.  

 

O turismo assume atualmente uma expressão ímpar no desenvolvimento territorial 

nacional. Nos anos mais recentes tem-se verificado um aumento acelerado das 

atividades turísticas no espaço rural português. A atividade turística “tornou-se, 

para muitas regiões, a primeira ou a segunda fonte de receitas”,5 o que reforça o 

estímulo à dinamização e reforço destas mesmas atividades. Desta forma, esta 

realidade tem sido bem encarada e recebida por parte dos agentes locais, pois 

acredita-se que este fenómeno é suscetível de gerar riqueza e desenvolvimento 

através da sua componente comercial. 

 

A resposta à necessidade de uma visão estratégica nacional, capaz de integrar 

de forma coerente as diversidades regionais, concretizou-se recentemente, com a 

elaboração Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). 
 

                                                      
4 OMT cit in Cravidão (1996) Mobilidade, Lazer e Território  in Cadernos de Geografia. Nº 15, IEG, Coimbra. 

5 Cravidão, Fernanda (1993) –  Turismo, serviços e desenvolvimento. Que estratégias na Região Centro ? in Serviços e 
Desenvolvimento numa Região em mudança. CCRC, Coimbra. 
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O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) define os produtos turísticos 

estratégicos e as ações visando o crescimento sustentado do Turismo Nacional, 

nos próximos 10 anos. 

 

Para a região Centro, o PENT estabelece que os “produtos core de crescimento 

para o Centro são o Touring e o Turismo de Natureza, completados por 4 produtos 

– Resorts Integrados e Turismo Residencial e Golfe, e a Saúde e Bem-estar e a 

Gastronomia”. 

 

 

2.10.2. RECURSOS TURÍSTICOS 

 

A atividade turística depende da qualidade e quantidade de recursos turísticos 

existentes no município, considerando que recurso turístico “é todo o elemento 

natural, atividade humana ou seu produto, capaz de motivar a deslocação de 

pessoas, de ocupar os seus tempos livres ou de satisfazer as necessidades da sua 

permanência”6. 

 

Num contexto nacional, o município de Vila Nova de Poiares surge fortalecido e 

com maior visibilidade, no campo da gastronomia, contudo, neste ponto, iremos 

descrever, além deste, outros recursos turísticos existentes. 

 

Na análise do município consideraram-se os seguintes recursos: 

 

• Atrações Turísticas; 

• Empreendimentos Turísticos, Hospedagem e Empreendimentos de 

Restauração; 

• Serviços turísticos; 

• Acessibilidades e transportes; 

• Sistemas de Informação de Apoio ao Turismo. 

 

ATRAÇÕES TURÍSTICAS 

 

                                                      
6 Ver volume IV das Normas Urbanísticas 
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Nas atrações turísticas englobaram-se atividades, elementos e equipamentos 

distribuídas por: 

• Património cultural (arquitetónico e arqueológico); 

• Património paisagístico; 

• Elementos de cultura e Lazer; 

• Eventos. 

 

Património cultural 

 

Neste ponto importa destacar alguns sítios ou edifícios cujas características – 

singularidade, significância e monumentalidade – constituam recursos turísticos. 

 

Assim, aparecem como relevantes os conjuntos construídos com especial 

destaque para o aglomerado sede de município (Vila Nova de Poiares) e para os 

aglomerados correspondentes às sedes de freguesia, assim como os espaços 

cujas características rústicas dos aglomerados despertam interesse7.  

 

O reconhecimento pelo setor turístico do aglomerado sede de município é 

importante uma vez que é este que maioritariamente contribui para a criação da 

imagem global do território – centro principal da rede urbana do município8.  

 

Em termos de aglomerados rústicos destacam-se: 

• os lugares Terreiros de Além, Terreiros de Santo António e Soutelo da 

freguesia de Arrifana; 

• os lugares de Alveite Grande e Alveite Pequeno; 

• os lugares de Moura Morta e Mucela da freguesia de Lavegadas. 

 

Nestes aglomerados, sobressaem aspetos que têm a ver não só com a arquitetura 

singular dos edifícios como com o seu desenvolvimento no território, normalmente 

dando corpo aos arruamentos que lhes servem de suporte. Estas características 

tornam os locais acolhedores e castiços. 

No município, localizam-se, ainda, elementos construídos que se destacam pelos 

valores estéticos, históricos, sociais e pela singularidade/raridade, referidos no 

ponto 2.6.1.. 

 

                                                      
7 Complementar informação com o “dossier” do Património Cultural 

8 ver normas urbanísticas IV  volume 
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FIGURA 47 - LUGAR DE MOURA MORTA 

 

 

 

Património paisagístico 

 

Há outros espaços de interesse para a atividade turística, onde a intensidade 

construtiva, sendo menor, apresenta cumulativamente paisagens associadas à 

ocupação florestal, aos agrossistemas e às vertentes dos rios Alva e Mondego. 

 

Nestes espaços destaca-se o verde da paisagem, constituído maioritariamente 

pelas espécies eucalipto e pinheiro. Pontualmente, encontram-se alguns 

elementos doutra categoria que potenciam a valorização dos espaços, a seguir 

indicados: 

• Parque de Merendas localizado na freguesia de São Miguel, junto à EN17; 

 

FIGURA 48 - PARQUE DAS MEDAS/LOCALIZAÇÃO 

 
 

 

• Miradouro localizado na freguesia de Arrifana, no lugar do Carvalho 

(permite uma panorâmica sobre a Vila de Vila Nova de Poiares); 
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• Miradouro localizado na freguesia de Lavegadas, no alto de São Pedro 

Dias (permite uma panorâmica sobre um horizonte vasto, integrando a 

Vila de Vila Nova de Poiares). 

 

FIGURA 49 – MIRADOURO DO CABEÇO DA VELHA/LOCALIZAÇÃO 

 

 

Nas vertentes voltadas para os rios Alva e Mondego, onde se localizam, 

respetivamente, os lugares de Moura Morta e Soutelo, a paisagem, pelos valores 

naturais associados (vegetação, água e morfologia do terreno) torna-se um valor 

estético que importa potenciar. 

 

FIGURA 50 – RIOS/LOCALIZAÇÃO 

RIO ALVA RIO MONDEGO 

 

 

 

As paisagens associadas aos agrossistemas9 representando determinados aspetos 

culturais, sociais e estéticos, são frequentemente utilizadas para a promoção e 

divulgação dos atrativos, uma vez que constituem parte integrante dos folhetos 

turísticos existentes sobre o município. 

 

 

                                                      
9 ver “dossier” do Património Paisagístico 
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FIGURA 51 - PAISAGEM ASSOCIADA AOS AGROSSISTEMAS 

 

 

Elementos de Cultura e Lazer 

 

Neste item, destacam-se elementos que apesar de constituírem unidades distintas, 

isto é, atividades, clubes ou equipamentos fazem parte, direta ou indiretamente, 

do leque variado de recursos turísticos existentes, no município. Assim, destacam-

se: 

• Artesanato; 

• Gastronomia; 

• Clube de Pesca Desportiva e Clube Motorizado de Poiares; 

• Equipamentos desportivos de interesse turístico: kartódromo, piscinas da 

Fraga, Pista de radiomodelismo, pista de kartcross e pavilhão 

polidesportivo; 

 
O artesanato no município tem vindo a assumir-se, pela diversidade e qualidade 

que o caracteriza, como um recurso fortemente gerador da motivação turística. 

Além disso, as características específicas do artesanato aqui manufaturado, 

tornam-no um elemento marcante dos valores etnográficos e culturais do 

município. 

 
Atenta à necessidade de preservar esta importante riqueza histórico-cultural e 

etnográfica, cuja continuidade se apresenta como aspeto importante para o 

setor turístico, a Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares em 

colaboração com a Autarquia tem vindo a desenvolver diversas iniciativas para 

assegurar esta atividade. 
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QUADRO 65 – PEÇAS ARTESANAIS, MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA E LOCAL DE FABRICO 

Freguesia Lugar Peças Artesanais Matéria-Prima Utilizada 

Palitos e artefactos em madeira (moinhos de água, 
cataventos, lavadouros, rocas, barcas serranas, árvores, 
talheres, entre outros) 

- Salgueiro branco 
apanhado nas margens 
do Mondego; 

Arrifana 

Cestaria e Canastraria 
- Acácia; 
- Castanheiro; 
- Salgueiro 

Arrifana 

Lavegadas 
Mantas de Trapos 

- Fios de algodão; 
 - Farrapos pequenos e 
finos; 

Ceiras e Capachos (utilizados para produção de azeite) 
- Cairo produzido em 

Portugal; 
Santo André 

Peças em Lata ou Latão (baldes, regadores, candeias de 
petróleo e de azeite e formas  

- Zinco; 
- Cobre; 
- Latão; 
- Inox Peças de Barro (caçoilos, assadeiras, potes, cântaros, 

talhas, púcaros, bilhas, molheiras, frigideiras, entre outras) 
- Barro preto 

São Miguel 
de Poiares 

Olho 
Marinho Mós (serviam as moagens, os lagares e algumas indústrias 

que utilizavam a trituração, hoje com o declínio dos 
moinhos servem para fins decorativos) 

- Pedra explorada em 
Alveite Grande e na 
Serra de São Pedro 
Dias 

Fonte: Corpo Governativo / Técnicos da Autarquia; Associação de Desenvolvimento Integrado de Vila Nova de Poiares 
 

O recurso relativo à gastronomia ao contrário de outros, não funcionando 

isoladamente como núcleo central da motivação turística, é um recurso que 

pode funcionar como complementar doutros recursos considerados centrais. No 

município, destacam-se os seguintes pratos típicos: 

• bolinhas de cenoura; 

• folar da Páscoa; 

• arroz de bucho; 

• poiaritos; 

• chanfana (feita nos caçoilos de barro preto). 
 

A Confraria da Chanfana criada em sessão de Câmara de 1 de março de 1999, já 

referida convenientemente no “dossier da Cultura e Lazer”, vem consolidar e 

reforçar a linha da defesa e divulgação dos recursos gastronómicos de interesse 

para o turismo. No restaurante, localizado no edifício do Mercado Municipal, que 

a referida instituição possui, são confecionados além da Chanfana outros pratos 

típicos do município. 

 

FIGURA 52 - POIARITOS 
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FIGURA 53 – ARTESANATO E CHANFANA 

 

 

FIGURA 54 - MERCADO MUNICIPAL/LOCALIZAÇÃO 

 

 

Os vários grupos musicais10 contribuem para a realização de alguns espetáculos, 

retratando géneros musicais tradicionais tipificados, funcionam assim, como 

recursos de atração turística: 

• Banda Filarmónica Fraternidade Poiarense; 

• Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia; 

• Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares; 

• Rancho Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho; 

• Grupo Folclórico Infantil do Município de Vila Nova de Poiares; 

• Grupo Folclórico “Os Amorosos” – Centro de Dia do Carvalho – A.D.I.P.. 

 

Os Clube de Pesca Desportiva, União de Caçadores de Vila Nova de Poiares, 

Clube Asas de Poiares e o Clube Motorizado de Poiares são agrupamentos 

potenciadores de mobilidade turística, uma vez que envolvem nas suas atividades 

a realização de campeonatos de pesca e a organização de vários ralis, provas de 

radiomodelismo, troféus de Kartcross, passeios todo-o-terreno e campeonatos, isto 

                                                      
10 Complementar informação com o “dossier” da Cultura e Lazer 
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é, organizam acontecimentos que implicam, por motivos desportivos, a 

concentração de participantes e curiosos, oriundos de vários pontos do país. 

 

Os Equipamentos Desportivos de interesse turístico11 do município são: 

• Kartódromo; 

• Piscinas da Fraga; 

• Pista de radiomodelismo; 

• Pista de kartcross; 

• Pavilhão polidesportivo; 

 

Eventos 

 

Os eventos são, genericamente, um conjunto de atividades para ocupação dos 

tempos livres e/ou divulgação das tradições-produtos endógenos, com um papel 

ativo na animação turística. 

No município, no conjunto destas atividades, destacam-se: 

• Feira de Artesanato – Poiartes; 

• Festas e Romarias. 

 

A Feira de Artesanato – POIARTES – realiza-se anualmente no município de Vila 

Nova de Poiares, no segundo fim de semana de setembro12 e apresenta como 

principal objetivo a divulgação do artesanato Nacional e de alguns locais 

Mundiais. O facto deste evento constituir uma oportunidade para a divulgação 

dos produtos endógenos, resulta das seguintes situações: 

 

• Participação do município com expositor, onde se destacam os produtos 

de fabrico local (palitos e artefactos de madeira, ceiras e capachos, 

cestaria e canastraria, mantas de trapos, peças em barro/lata ou latão e 

mós), já referidos no quadro XXVI; 

• Evento gerador da mobilidade dum número significativo de pessoas 

oriundas de vários pontos do país. 

 

                                                      
11 complementar com informação do “dossier” do Desporto 

12 Complementar informação com o “dossier” da Cultura e Lazer 



RELATÓRIO 1 P.D.M. V. N. POIARES 
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL junho.2013 

 

 
D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_vectorial_CCDRC\RELATORIO1\Relatório 1.doc 119 

Nesta feira promovida pela Autarquia, a Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Poiares e a Confraria da Chanfana especialmente, aparecem como 

colaboradoras, na organização da mostra gastronómica. 

 
As festas e romarias do município, apesar da influência maioritariamente 

local/concelhia, são eventos que ajudam a manter e a valorizar os costumes e as 

tradições tal como os recursos endógenos. Destes eventos, pela dimensão e 

significado, destaca-se a festa da Nossa Senhora das Necessidades. 

 

 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, ALOJAMENTO LOCAL E EMPREENDIMENTOS DE 

RESTAURAÇÃO 

 

O Decreto-Lei nº 39/08 de 7 de março define o conceito de “empreendimentos 

turísticos”: 

“Consideram-se empreendimentos turísticos os estabelecimentos que 

se destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, 

dispondo para o seu funcionamento, de um adequado conjunto de 

estruturas, equipamentos e serviços complementares”. 

 

No município, atualmente, existe apenas um empreendimento turístico em espaço 

rural (TER), designado por “Casa da Abraveia” que dispõe de 8 camas turísticas. 

Contudo, encontra-se um conjunto de empreendimentos de restauração e 

bebidas e de empreendimentos com serviço de hospedagem, úteis ao 

desenvolvimento da atividade turística, a seguir enunciados. 

 
Em termos de empreendimentos com serviço de hospedagem, contabiliza-se um 

número reduzido de sítios. 

 

No domínio de empreendimentos de restauração e bebidas, existe uma série de 

equipamentos privados que contribuem decisivamente para a vertente turística 

do município, uma vez que têm um papel ativo, na divulgação da gastronomia 

local. 
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SERVIÇOS 

 

Os serviços prestados, no âmbito da vertente turística, estão maioritariamente 

sediados na Câmara Municipal. É aqui que se podem obter informações sobre as 

atrações/infraestruturas turísticas e alojamento. 

 

ACESSIBILIDADES 

 

Na mobilidade entre o município de Vila Nova de Poiares e o restante território 

destacam-se os contributos da EN17 e do IP3. 

 

O município apresenta uma localização estratégica, uma vez que a partir da EN17 

tem ligação entre as cidades de Coimbra, Viseu, Guarda e a fronteira de Vilar 

Formoso. O IP3 aproxima o município de Vila Nova de Poiares às localidades de 

Coimbra, Viseu, Vila Real e ao IP5. 

No que diz respeito à mobilidade dentro do município, destacam-se a EN2 e a 

EN17.  

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO AO TURISMO 

 

No município, como Sistemas de Informação de Apoio ao Turismo temos: 

• panfletos de divulgação; 

• páginas na Internet elaboradas por diversas entidades em colaboração 

com a Autarquia: Direção Regional de Turismo (Guia de Portugal) e 

Associação de Municípios do Vale Ceira e Dueça; 

• elaboração de algumas obras literárias alusivas à riqueza concelhia; 

• sinalética; 

• posto de divulgação de Artesanato e Turismo. 
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2.11. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

 

São caracterizadas as principais infraestruturas do município, ao nível de sistemas, 

redes e principais elementos integrantes: 

• Abastecimento de água; 

• Drenagem e tratamento de águas residuais; 

• Recolha e tratamento de resíduos sólidos; 

• Energia (rede elétrica, eólica e gás); 

• Rede viária e transportes. 

 

2.11.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
O abastecimento de água ao município engloba a rede geral, as redes 

distribuidoras e elementos integrantes, nomeadamente captações, estações 

elevatórias (EE), estações de tratamento de água (ETA) e reservatórios, garantindo 

atualmente o abastecimento a todos os aglomerados urbanos com população – 

Quadros 31, 32 e 33 e Figura IV. 

 

A rede geral de abastecimento de água é constituída por 3 sistemas: 

1. Mondego; 

2. Algaça; 

3. Casais. 

 

O sistema do Mondego tem o sítio de abastecimento, no lugar da Ronqueira, 

município de Penacova e Algaça. 

Assim, totalizam-se 3 Sistemas de Distribuição, 3 Zonas de Abastecimento e 3 

origens de água. Destes, o mais importante é o sistema do Mondego quer pelo 

volume de água captado, quer pela população e aglomerados urbanos 

abastecidos, bem como pela quantidade de elementos que o integra. 

O tratamento efetuado, na totalidade dos sistemas, é realizado através de 

Estação de Tratamento de Águas.  

No sistema do Mondego com zona de abastecimento na Ronqueira, da 

responsabilidade do sistema multimunicipal “Águas do Mondego”, também 

designado por “Sistema em Alta”, (ver figura 34), com captação na Ronqueira, o 
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caudal proveniente da referida captação é depurado na estação de tratamento 

de águas (ETA) do Retiro dos Caçadores. Após tratamento, o caudal é bombado 

através da estação elevatória e conduzido para os dois reservatórios localizados 

em Outeiro de Crasto e São Pedro Dias que abastecem diretamente, dois 

depósitos do “Sistema em Baixa”, da responsabilidade da Câmara Municipal. 

A condução do caudal desde a ETA até aos reservatórios é efetuada através de 

conduta elevatória. 

 

A captação de Algaça processa-se por furo e tem o seu armazenamento no 

reservatório com o mesmo nome. Este sistema abastece parte do lugar de 

Algaça. 

 

O sistema de Casais abastecido pela captação de Casais, por furo, serve os 

lugares de Casais, Oliveira, Sobreiro e Ervideira.  

 

O lugar de Framilo comum ao município da Lousã é atualmente abastecido por 

aquele município. 

 

QUADRO 66 – CAPTAÇÕES DE ÁGUA 

MUNICÍPIO FREGUESIA 
NOME DA 
CAPTAÇÃO 

TIPO DE ORIGEM TIPO DE CAPTAÇÃO 
VOLUME 
(M3/ano)* 

PENACOVA RONQUEIRA Ronqueira Subterrânea Furo 

Algaça Subterrânea Furo 
340 874.1 

VILA NOVA DE 
POIARES 

ARRIFANA 
Casais Subterrânea Furo 16 644.49 

FONTE: PDM 1993, INSAAR 2005, C.M.V.N.P. 2011 

* Estes valores correspondem aos consumos faturados, considerando 22 % de perdas e fugas 

 

QUADRO 67 – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

CAPTAÇÃO 

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE 

ÁGUAS 
(ETA) 

ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA 

(EE) 

RESERVATÓRIO 
(R) 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

      

Ronqueira 

Outeiro de Crasto 

Ferreira 

1- SISTEMA DO 
MONDEGO Ronqueira Ronqueira Ronqueira 

Vale de Vaíde 

Soutelo 
Terreiros de 
Santo António 
Terreiros de Além 
Carvalho 
Louredo 
Fonte da Telha 
Vilar 
Lixosa 
Ventosa 
Balteiro 
Santa Maria 
Outeiro do 
Crasto 
Crasto 
Vale da Clara 
Arrifana 
Pereiro de Além 
Pereiro de Cima 
Pereiro de Baixo 

Cont. 
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Cont. 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

CAPTAÇÃO 

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE 

ÁGUAS 
(ETA) 

ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA 

(EE) 

RESERVATÓRIO 
(R) 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

      
Vila Nova de 
Poiares 

Oliveirinhas Oliveirinhas 

Posto de Vigia 

Pinheiro Pinheiro 

Ponte da Mucela 

Mucela 

Venda Nova 

Segundeira 

Alto da Fraga 

Entroncamento 

Lombada 

São Pedro Dias 

Sobreira Redonda 

Alveite Grande Alveite Grande  

Fraga Fraga 

1- SISTEMA DO 
MONDEGO Ronqueira Ronqueira 

Vale do Gueiro Vale do Gueiro 

Vendinha 
Vale de Viegas 
Valeiro das 
Hortas 
Vale de Vaz 
Couchel 
Vale de Vaíde 
Framilo 
Algaça 
Pinheiro 
Abraveia 
Póvoa da 
Abraveia 
Póvoa 
Vale Carvalhal 
Ribas 
Barreiro 
Mucela 
Moura Morta 
Igreja Nova 
Ponte da Mucela 
Sabouga 
Venda Nova 
Moinhos 
Segundeira 
Risca Silva 
Paço 
Catraia das 
Necessidades 
Vila Nova de 
Poiares 
Cabouco 
Entroncamento 
Cabeço de 
Celas 
Lombada 
Vila Chã 
Cascalho 
São Miguel de 
Poiares 
Boiça 
Malpartida 
Boiça 
Zona Industrial 
Alveite Grande 
Olho Marinho 
Alveite Pequeno 
Fraga 
São Miguel de 
Poiares 
Vale do Gueiro 
Fonte Longa 
Casal do Gago 
Vale de Afonso 
Forcado 

      2 - ALGAÇA Algaça Algaça Algaça Algaça 
Parte do lugar 
de Algaça 

      

3-CASAIS Casais Casais Casais Casais 

Casais 
Ervideira 
Oliveira 
Sobreiro 

FONTE: PDM 1993, INSAAR 2005, C.M.V.N.P. 2011 
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QUADRO 68 – ELEMENTOS DA REDE GERAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
CAPTAÇÕES 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA  

ESTAÇÕES 
ELEVATÓRIAS 

(EE) 

RESERVATÓRIOS 
(R) 

LUGARES 
ABASTECIDOS 

Sistema do Mondego 1 
1 Estação de tratamento de 

águas 
4 21 76 

Algaça 1 
1 Estação de tratamento de 

águas 
1 1 

Uma parte 
de do lugar 
de Algaça 

Casais 1 
1 Estação de tratamento de 

águas 
1 1 4 

TOTAL 3 
3 Estação de tratamento de 

águas 
6 23 80 

FONTE: PDM 1993, INSAAR 2005, C.M.V.N.P. 2011 

 

QUADRO 69 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA* 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

CAPTAÇÃO 

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE 

ÁGUAS 
(ETA) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
(EE) 

RESERVATÓRIO 
(R) 

LUGARES 
ABASTECIDOS 

      
Arrifana 

Sistema do 
Mondego 

Ronqueira 
(ampliação) 

ETA do Retiro 
dos Caçadores 
(ampliação) 

EE do Retiro dos 
Caçadores  

São Pedro Dias 

Todos os lugares do 
município 

Sistema de 
Casais 

Casais ETA EE Casais Casais 

Sistema de 
Algaça 

Algaça ETA EE Algaça Parte do lugar de 
Algaça 

Fonte: C.M.V.N.P. E ÀGUAS DO MONDEGO 2011 
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2.11.2. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

 

O sistema de drenagem e tratamento de águas residuais do município integra 

redes, estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e fossas sépticas (FS). 

 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas, no município de Vila Nova 

de Poiares, concentra-se na área central do respetivo município, abrangendo 

alguns lugares das freguesias de Santo André e São Miguel de Poiares. 

A rede na freguesia de Santo André desenvolve-se desde o lugar Ribeira do 

Moinho até Vale de Vaíde. Durante o seu percurso e respetivas derivações, a rede 

serve alguns lugares, nomeadamente, Ribeira do Moinho, Risca Silva, Paço, 

Catraia das Necessidades, Cabouco, Vila Nova de Poiares, Venda, 

Entroncamento e Vale de Vaíde. Existem, ainda, nesta freguesia, pequenos troços 

de rede que servem os lugares de Pinheirais, Avessada e Ferreira. 

Na freguesia de São Miguel, a rede existente recolhe as águas residuais da Zona 

Industrial e uma parte significativa da sede de freguesia – Figura V. 

 

Relativamente ao tratamento dos efluentes domésticos, existem em 

funcionamento 2 ETAR – Vila Nova de Poiares e Vale de Vaíde – e 5 Fossas sépticas 

– Pinheirais, Ferreira, Vale de Vaíde e Venda Nova. As ETAR existentes servem todos 

os lugares com rede, à exceção dos lugares com fossa séptica estanques cujos 

efluentes são tratados nas ETAR’s existentes. No entanto, Vale de Vaíde além da 

fossa séptica é servido pela ETAR existente – Quadro 70.  

 

Cada sistema em funcionamento possui um ponto de descarga, situado nas 

principais linhas de água do município, através das respetivas ETAR, por meio de 

emissários de descarga. 
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QUADRO 70 – SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

 

 

Fonte: PDM 1993, C.M.V.N.P. 2006 

 

 

O Sistema Multimunicipal de Saneamento do Baixo Mondego em desenvolvimento 

pelas Águas do Mondego integra o município de Vila Nova de Poiares. A 

instituição Águas do Mondego em parceria com a Câmara Municipal definiu para 

o município a intervenção de três subsistemas, designadamente, o subsistema de 

Rebordosa, Arrifana e Ribeira do Moinho. Estes subsistemas de saneamento 

servirão a totalidade das freguesias de Arrifana, Santo André e São Miguel de 

Poiares. 

 

Dos três subsistemas referidos anteriormente, os dois últimos desenvolvem-se 

totalmente no município de Vila Nova de Poiares. O subsistema de Rebordosa, 

com desenvolvimento maioritário no município de Penacova, servirá apenas o 

lugar de Vilar. O subsistema da Ribeira do Moinho é o mais importante, uma vez 

que serve a maior parte dos lugares que virá a ter saneamento (grande parte dos 

lugares das freguesias de Arrifana, Santo André e São Miguel de Poiares). 

 

A implantação dos subsistemas referidos implicará a construção de duas novas 

ETARs, a localizar nos lugares de Casais e de Ribeira do Moinho, respetivamente, 

subsistema de Arrifana e subsistema de Ribeira do Moinho. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS 

(ETAR / FS) 
LUGARES SERVIDOS 

Vila Nova de Poiares (Santo 
André) 

1 ETAR  

Ribeira do Moinho 
Paço 
Segundeira 
Risca silva 
Catraia das Necessidades 
Cabouco 
Vila Nova de Poiares 

Pinheirais (Santo André) 1 Fossa séptica Pinheirais 

Ferreira (Santo André) 1 Fossa séptica Ferreira 

Zona Industrial (São Miguel de 
Poiares) 

1 Fossa séptica Zona Industrial 

Vale de Vaíde (Santo André) 1 ETAR  
Vale de Vaíde  
Entroncamento 

Vale de Vaíde (Santo André)  1 Fossa séptica Vale de Vaíde 

Venda Nova 1 Fossa séptica Venda Nova 
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QUADRO 71 – SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM PROJETO/PREVISTOS 

SISTEMAS DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS 

(ETAR / FS) 
LUGARES SERVIDOS 

   

Subsistema de Ribeira do 
Moinho 

1 ETAR 

Soutelo 
Terreiros de Santo 
António 
Terreiros de Além 
Carvalho 
Louredo 
Fonte da Telha 
Lixosa 
Ventosa 
Balteiro 
Santa Maria 
Outeiro do Crasto 
Crasto 
Vale da Clara 
Arrifana 
Pereiro de Além 
Pereiro de Cima 
Pereiro de Baixo 
Vimieiro 
Casa Nova 
Cabeças 
Ribeira do Moinho 
Vila Nova de Poiares 
Pinheirais 
Bogalhal 
Avessada 
Ferreira 
Venda 
Vendinha 
Vale de Viegas 
Valeiro das Hortas 
Vale de Vaz 
Couchel 
Vale de Vaíde 
Framilo 
Venda Nova 
Moinhos 
Segundeira 
Risca Silva 
Paço 
Catraia das 
Necessidades 
Cabouco 
Entroncamento 
Cabeço de Celas 
Lombada 
Vila Chã 
Cascalho 
São Miguel de Poiares 
Boiça 
Malpartida 
Boiça 
Zona Industrial 
Alveite Grande 
Olho Marinho 
Alveite Pequeno 

Subsistema de Ribeira do 
Moinho 

1 ETAR 

Vale do Gueiro 
Fonte Longa 
Casal do Gago 
Vale de Afonso 
Forcado 

Subsistema de Arrifana 1 ETAR  

Casais 
Ervideira 
Sobreiro 
Oliveira 

Subsistema de Rebordosa (município de Penacova) Vilar 

C.M.V.N.P. e Águas do Mondego 2006 
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No que diz respeito à coleta e transporte das águas residuais importa referir que 

toda a área integrada no subsistema de Ribeira do Moinho ficará dependente da 

intervenção da Câmara Municipal. Esta intervenção implicará quer a ligação de 

redes de saneamento existentes quer a construção de novas. No caso do 

subsistema de Arrifana a responsabilidade do transporte das águas residuais será 

partilhada entre as Águas do Mondego e a Câmara Municipal. Neste caso, as 

redes a construir serão ligadas à ETAR através de dois emissários. 

 

 

2.11.3. RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
O sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos do município está 

sob responsabilidade da Câmara Municipal em cooperação com a ERSUC 

(Empresa de Resíduos Sólidos Urbanos de Coimbra). 

 

Atualmente é da competência da Autarquia a recolha dos resíduos, respetivos 

circuitos pelos aglomerados urbanos, viaturas e equipamentos de recolha dos lixos 

– contentores –, bem como o encaminhamento dos resíduos até à ETRS (Estação 

de Transferência de Resíduos Sólidos) localizada próximo do lugar da Chapinheira, 

na fronteira entre os municípios de V. N. Poiares / Lousã/Góis / Arganil. 

 

A ERSUC é responsável pela transferência dos resíduos sólidos desde a ETRS até ao 

Aterro Sanitário. É também responsável pela gestão desta ETRS, que serve os 

municípios de Vila Nova de Poiares, Lousã, Góis e Arganil, bem como pelo 

tratamento no Aterro Sanitário, localizado próximo do lugar de Taveiro, no 

município de Coimbra, comum aos municípios de Coimbra e limítrofes.  

 

A recolha de resíduos sólidos urbanos abrange a totalidade dos aglomerados 

urbanos do município, embora com frequências diferenciadas dependentes das 

necessidades da população da cada lugar. Para o efeito os serviços municipais 

estão equipados com viaturas de recolha, complementadas com outro tipo de 

viaturas de serviços específicos – varredoras, limpa-fossas. Nos lugares, nos locais 

de recolha encontram-se contentores de plástico. É também assegurada pela 

autarquia a recolha de monos, posteriormente depositados na ETRS, passando a 

partir daí para a responsabilidade da ERSUC. 
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Em termos de recolha seletiva, a ERSUC que tem a cargo a recolha periódica de 

vidros, plásticos e papel/cartão, efetuada por viaturas próprias, em vários 

Ecopontos localizados na área urbana da vila de Vila Nova de Poiares, e algumas 

sedes de freguesia e na zona industrial. 

 

 

2.11.4. ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

Em termos de energia no município de Vila Nova de Poiares, há que considerar a 

rede elétrica, a energia eólica e a rede de gás. 

 
O município de Vila Nova de Poiares é atualmente servido na totalidade por 

energia elétrica fornecida pela EDP. O território é atravessado por uma vasta rede 

de linhas aéreas de média tensão (15 KV) e de alta tensão (de valor igual ou 

superior a 60 KV). Das primeiras, uma pequena parte encontra-se remodelada na 

principal área urbana – vila de Vila Nova de Poiares –, convertidas em linhas 

subterrâneas.  

 
Relativamente à rede de gás, a empresa Beiragás realizou um estudo de rede de 

distribuição de gás natural à vila de Vila Nova de Poiares e Zona Industrial, a par 

de projetos realizados para outras sedes de municípios limítrofes, não se prevendo 

no entanto a sua implementação a curto-prazo.  

 

Quanto a energia eólica, não existem atualmente parques eólicos no município. 

 

A Figura VI identifica no município, a rede elétrica. 

 

 

2.11.5. REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

 

A situação atual do município de Vila Nova de Poiares é diagnosticada através 

da atualização da inventariação das infraestruturas de comunicação/circulação 

e transportes, nos setores rodoviário, ferroviário e aéreo, bem como do 

enquadramento no sistema regional e nacional. 
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Ao nível da rede rodoviária – estradas e caminhos –, são identificadas as vias 

classificadas, segundo o Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) e o Plano Diretor 

Municipal (PDM) publicado em 1993, apresentadas segundo a sua designação, 

hierarquia e localização geográfica com base na cartografia da SCN10K (Série 

Cartográfica Nacional à escala 1:10.000). O Município dispõe ainda de uma vasta 

rede viária sem classificação e sem hierarquia, onde se incluem caminhos rurais e 

caminhos florestais. 

 

 

2.11.5.1. REDE VIÁRIA 

 

2.11.5.1.1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO DA REDE NACIONAL 

 

A rede viária, apresentada em termos de designação e de classificação, é 

diferenciada, consoante a entidade responsável pela sua execução e 

manutenção, em: 

• Rede viária nacional; 

• Rede viária municipal. 

 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), em vigor desde1998, define a rede 

rodoviária nacional do Continente, que desempenha funções de interesse 

nacional ou internacional e é constituída pelas: 

• Rede nacional fundamental; 

• Rede nacional complementar. 

 

REDE NACIONAL FUNDAMENTAL – Integra os itinerários principais (IP), constantes de uma 

lista anexa ao diploma – DL nº222/1998 de 17 de julho. Os itinerários principais 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. 

 

REDE NACIONAL COMPLEMENTAR – É formada pelos itinerários complementares (IC) e 

pelas estradas nacionais (EN), constantes de listas anexas ao diploma – DL nº222/1998 

de 17 de julho. Assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros 

urbanos de influência concelhia ou supra concelhia, mas infra distrital. 
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REDE NACIONAL DE AUTOESTRADAS – É formada pelos elementos da rede rodoviária 

nacional especificamente projetados e construídos para o tráfego motorizado – 

anexas ao DL nº222/1998 de 17 de julho. 

 

ESTRADAS REGIONAIS – As comunicações públicas rodoviárias do continente, com 

interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional, são 

asseguradas por estradas regionais (ER). Estão subordinadas ao enquadramento 

normativo das estradas da rede rodoviária nacional, incluindo o disposto no Decreto-

Lei nº105/98 de 24 de abril. As ER asseguram uma ou várias das seguintes funções: 

a. Desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, costeiras e outras de 

interesse turístico; 

b. Ligação entre agrupamentos de municípios constituindo unidades territoriais; 

c. Continuidade de estradas regionais nas mesmas condições de circulação e 

segurança. 

 

REDES MUNICIPAIS – As estradas não incluídas no plano rodoviário nacional integrarão 

as redes municipais, mediante protocolos a celebrar entre as Estradas de Portugal 

(EP, EPE) e as Câmaras Municipais, após intervenções de conservação que as 

reponham em bom estado de utilização ou, em alternativa, mediante acordo 

equitativo com a respetiva autarquia. 

 

 

2.11.5.1.2. ENQUADRAMENTO NORMATIVO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

 

A caracterização da rede viária municipal é feita em termos de identificação e 

de classificação atual. A identificação é realizada em cartografia e a 

classificação tem em consideração a legislação e os instrumentos de 

planeamento a nível nacional e/ou municipal: 

• Plano das Estradas Municipais do Continente – 1959 

• Plano dos Caminhos Municipais do Continente – 1964 

• PDM – Plano Diretor Municipal de 1993 (em vigor). 

 

A rede viária municipal, da responsabilidade da autarquia, engloba grande 

quantidade de caminhos, em que maioria não tem classificação atribuída. 

 

Atualmente, a rede viária municipal pode apresentar-se segundo a seguinte 

estrutura, conforme a hierarquia funcional estabelecida no PDM publicado em 

1993: 

• Classificada: 
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� Municipal coletora (PDM1993); 

� Municipal distribuidora (PDM1993); 

• Não classificada: 

� Acessos locais (PDM1993); 

� Caminhos não classificados. 

 

MUNICIPAL COLETORA (PDM1993) – Faz a ligação entre a rede nacional e a rede 

municipal distribuidora, assegurando as ligações entre os aglomerados urbanos mais 

importantes do município como sejam a sede de município, sedes de freguesia e 

lugares equiparáveis. 

 

MUNICIPAL DISTRIBUIDORA (PDM1993) – Tem como principal função assegurar a ligação 

aos aglomerados urbanos, a partir de vias hierarquicamente superior. Esta função é 

complementada pelos caminhos não classificados. 

 

ACESSOS LOCAIS (PDM1993) – Visam identificar a principal ligação viária a aglomerados 

urbanos que, pela sua localização geográfica e dimensão, não usufruem de rede 

viária classificada, como seja o caso das aldeias da serra. 

 
CAMINHOS NÃO CLASSIFICADOS – São em grande quantidade e extensão, por todo o 

município, assegurando ligações viárias às áreas agrícolas e florestais e ainda a 

aglomerados urbanos. São identificados em carta, não estando no entanto 

totalmente contabilizados nem organizados em estrutura hierárquica. 

 

2.11.5.1.3. HIERARQUIA DA REDE VIÁRIA 

 

A estrutura hierárquica, bem como a classificação da rede viária, em termos 

gerais, para uma visão global a nível nacional e enquadramento da situação 

municipal, é apresentada no Quadro 34, considerando os instrumentos de 

planeamento em vigor. 

 

 QUADRO 72 – CLASSIFICAÇÃO GERAL DA REDE VIÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL MUNICIPAL 

REDE FUNDAMENTAL  ITINERÁRIO PRINCIPAL – IP 

 ITINERÁRIO COMPLEMENTAR – IC 
REDE 
NACIONAL REDE COMPLEMENTAR 

 ESTRADAS NACIONAIS – EN 

PRN2000 

(DL 222/98 de 17 de julho) 

REDE REGIONAL  ESTRADAS REGIONAIS – ER 

 

Municipal Coletora – MC 

Municipal Distribuidora – MD 

P.D.M. 
Plano Diretor Municipal 

(publicado em 1993) 

 

Acessos Locais 
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2.11.5.1.4. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO 

 

Em termos de enquadramento geográfico, o município de Vila Nova de Poiares 

apresenta uma localização privilegiada relativamente aos acessos aos principais 

eixos viários nacionais, principalmente aos IP1 e IP3. 

 

A existência de boas ligações regionais e inter-regionais é de importância 

fundamental para o desenvolvimento do território. O IP1 (A1) a oeste do 

Município, distando 33 Km da Sede, permite uma ligação segura e rápida a todo 

o litoral, bem como a Lisboa (para sul) e Porto (para norte). A ligação através do 

IP3 permite o acesso ao interior norte da Região bem como a ligação à fronteira 

por Vilar Formoso – ver Quadro 35. 

 
QUADRO 73 – DISTÂNCIAS QUILOMÉTRICAS DE VILA NOVA DE POIARES 

DISTÂNCIA A KM LIGAÇÕES VIÁRIAS 

Coimbra 26 EN17 

Porto 144 IP1 – IP3 – EN2 

Lisboa 222 IP1 – IC2 – EN17 

Vilar Formoso (fronteira) 200 IP5 – IP3 – EN2 

Figueira da Foz (porto marítimo) 74 IP3 – EN2 

154 IP1 – IP3 – EN2 
Pedras Rubras (aeroporto) 

222 IP1 – IC2 – EN17 

Portela (aeroporto) IP3 – EN2 

IP1 (Condeixa) 
33 

IC2 (Condeixa) – EN17 

IP3 (Coimbra) 13 EN2 
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De salientar ainda, que, embora a distância geográfica deste Município à capital 

de Distrito – Coimbra – seja reduzida, as atuais estradas nacionais não respondem 

às necessidades. Constata-se o aumento de tráfego na EN17 (Estrada da Beira), 

sem correspondência entre as últimas obras de remodelação e o aumento de 

escoamento de tráfego, constata-se que a ligação ao IP3 ainda não foi iniciada. 

 

2.11.5.1.5. REDE VIÁRIA DO MUNICÍPIO 
 

A rede viária do Município abrange vias classificadas – nacionais e municipais – e 

uma vasta rede caminhos que não tem atualmente qualquer classificação ou 

estrutura hierárquica que permita uma fácil identificação. 

 

A identificação da rede viária classificada do município é realizada em cartas e 

no Quadro 36. 

 

QUADRO 74 – HIERARQUIA DA REDE VIÁRIA CLASSIFICADA, NO MUNICÍPIO (NO ANO 2007) 

CLASSIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 
EXTENSÃO 

(m) 

NACIONAL 17 13 026 

REGIONAL 2 15 880 

COLETORA --- --- MUNICIPAL 

DISTRIBUIDORA 
2-A, 522, 540, 541, 554, 571, 1221, 1224, 1241, 1241-1, 1241-2, 
1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1247-1, 1248, 1249 

51 711 

Fonte: ICERR 1999 e 2002, EP 2007, PDM 1993 

 

Ainda integrada na rede viária não classificada e sendo parte do território de 

características marcadamente florestais, de salientar a grande extensão de 

caminhos florestais e de caminhos rurais, não contabilizados nem identificados 

explicitamente, mas que fazem parte da informação geográfica da cartografia 

de base do município. De salientar a importância destes no combate aos 

incêndios florestais, no acessos às propriedades e no transporte de madeiras 

provenientes da exploração florestal. 

 

Os vários instrumentos de planeamento, quer a nível nacional – Planos Rodoviários 

Nacionais – quer a nível municipal – Plano Diretor Municipal –, têm prevista a 

remodelação da rede viária, quer a nível de construção de novas estradas quer 

em termos de alteração de classificação. Assim, têm decorrido processos de 

desclassificação de estradas e de troços de estradas, de nacionais para 

municipais, passando a responsabilidade de jurisdição da empresa pública EP 
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(Estradas de Portugal) para a Câmara Municipal. Durante estes processos, a 

estrutura hierárquica irá sofrendo contínuas remodelações. É o caso da estrada 2, 

desclassificada de estrada nacional e classificada como estrada regional (ER2), 

ficando sob jurisdição da Câmara Municipal mas com regras de ER – Quadro 75. 

 

FIGURA 55 – PROCESSOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

 

 

 
 

QUADRO 75 – PROCESSOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

ANTERIOR 
ATUAL 
- 2007 - 

FUTURA 

EXTENSÃO 
(m) 

 

13 

PROCESSO DE DESCLASSIFICAÇÃO 

2 
lim. Conc. Penacova / 
lim. Conc. Lousã 

EN 

estrada 
nacional 

ER 
 

estrada regional 
sob jurisdição da 

C. Municipal 
e 

regras de 
estrada regional 

15 880 

Processo de desclassificação: 
 

- Lim. Conc. Penacova / Km250: 
Data de assinatura: 2005/02/01 
Data de homologação: 2005/02/01 
 

- Km250 / Km255: 
Data de assinatura: 1992/10/20 
Data de homologação:1995/05/18 
 

- Km255 / Lim. Conc. Lousã: 
Data de assinatura: 1995/04/18 
Data de homologação: 1995/06/20 

2-A troço da 2 

EN 

estrada 
naciona 

MD 
estrada 

municipal 
distribuidora 

1 749 

Processo de desclassificação: 
 

Data de assinatura: 2005/02/01 
Data de homologação: 2005/02/01 

Fonte: ICERR 1999 e 2002, EP 2007, PDM 1993 

As vias do município segundo a sua classificação atual são apresentadas no 

Quadro 76 e na Figura VII em anexo, sendo a evolução da classificação também 

                                                      

13 Extensão obtida a partir da cartografia numérica à escala 1:10.000 – MNT, em julho/2007 
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apresentada no mesmo Quadro. Conclui-se haver no município 13.026 metros de 

estradas nacionais, 15.880m de regionais e 51.711m de municipais distribuidoras. 

 

QUADRO 76 – IDENTIFICAÇÃO E EVOLUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO MUNICÍPIO 
CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
PRN85 

PDM 
1993 

PRN 
2000 

SITUAÇÃO 
ATUAL 
2007 

EXTENSÃO 
(m) 
(1) 

OBS. 

Lim Conc. Penacova/ 
2-A (antigo troço da 2) 

 
MC ER ER 2 481 

2-A (antigo troço da 2)/ 
2-A (antigo troço da 2) 

 
  ER 850 2 

2-A (antigo troço da 2)/ 
Lim. Conc. Lousã 

 
MC ER ER 12 549 

Estrada Regional 
sob jurisdição da 
Câmara Municipal e 
regras de 
estrada regional 

2-A 
2/ 
2 

 
MC ER MD 1 749 

Troço desclassificado 
e substituído por novo 

17 
Lim. Conc. Lousã/ 
Lim. Conc. De Arganil 

OE EN EN EN 13 026  

522 
Lim. Conc. Lousã/ 
Lim. Conc. Góis 

 MD  MD 1 082  

540 
Lim. Conc. Penacova (Casais) 
Lim. Conc. Góis 

 MD  MD 4 595  

541 
Lim Conc. Miranda do Corvo 
(Ribas)/17 

 MD  MD 11 875  

554 
17/ 
Lim. Conc. Lousã (Olho Marinho) 

 MD  MD 4 018  

571 
2 (Entroncamento)/ 
lim. Conc. Lousã 

 MD  MD 2 113  

1221 
541 (Pinheiro)/ 
Lim. Conc. Lousã 

 MD  MD 1 630  

1224 
2/ 
Lim. Conc. Lousã (Forcado) 

 MD  MD 2 657  

1241 
Lim. Conc. Coimbra (Carvalho)/ 
2 

 MD  MD 6 056  

1241-1 
2/ 
Vilar 

 MD  MD 1 792  

1241-2 
1241/ 
Soutelo 

 MD  MD 1 733  

1242 
541/ 
1241(Crasto) 

 MD  MD 2 567  

1243 
2 (ventosa)/ 
2 (Santa Maria) 

 MD  MD 1 017  

1244 
17 (S. Miguel de Poiares)/ 
2 (Lombada) 

 MD  MD 1 619  

1246 
17 (S. Miguel de Poiares)/ 
2 (Moinhos) 

 MD  MD 892  

1247 
17 (São Pedro Dias)/ 
Mucela 

 MD  MD 1 001  

1247-1 
1247/ 
Igreja Nova 

 MD  MD 597  

1248 
17 (São Pedro Dias)/ 
Lim. Conc. Arganil 

 MD  MD 4 189  

1249 
17/(Ponte Mucela)/ 
Moura Morta 

 MD  MD 2 278  

        EXTENSÕES TOTAIS EN – Estrada Nacional 13 026 metros 
POR CLASSIFICAÇÃO ATUAL ER – Estrada Regional 15 880 metros 

(ano 2007) MC – Municipal Coletora 0 metros 
 MD – Municipal Distribuidora 51 711 metros 

OE - Outras Estradas (nacionais); EN - Estrada Nacional; ER - Estrada Regional; MC - Municipal Coletora; MD - Municipal Distribuidora 
(1) Extensão obtida a partir da cartografia numérica à escala 1:10.000 - MNT, em julho/2007 
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Para uma melhor perceção dos meios de ligação e das distâncias entre os 

principais lugares do município, o Quadro 77 resume essa informação 

relativamente às sedes de freguesia e à rede viária principal. 

 
 

QUADRO 77 – DISTÂNCIAS QUILOMÉTRICAS ENTRE SEDES DE FREGUESIA 

SEDE DE FREGUESIA 

(FREGUESIA) 

A
rr
ifa

n
a
 

Ig
re
ja
 N

o
va

 
(L
A
V
EG

A
D
A
S)
 

S.
 M

ig
u
e
l d

e
 P
o
ia
re
s 

V
ila

 N
o
va

 d
e
 P
o
ia
re
s 

(S
Tº
 A

N
D
R
É)
 

Arrifana  10.6 6.7 2.2 

Igreja Nova 
(LAVEGADAS) 

 4.8 8.4 

S. Miguel de Poiares  4.5 

Vila Nova de Poiares
(STº ANDRÉ)

 

 
 

 

 

 

2.11.5.2. LIGAÇÕES AÉREAS 

 

A edilidade camarária prevê a construção do Aeródromo dentro de um horizonte 

curto. Este localizar-se-á na freguesia de São Miguel de Poiares, na Serra do 

Bidueiro e terá como principal objetivo, permitir um combate mais eficaz dos 

fogos florestais, através da utilização intensiva de meios aéreos. 

 

A localização prevista para o aeródromo obedeceu não só a um conjunto de 

critérios técnicos como à centralidade deste face ao espaço florestal que poderá 

vir a ser intervencionado.  

 
Em termos de características14 genéricas, o aeródromo será implantado a uma 

altitude máxima de 441 metros e é composto por uma pista de 1.800 metros de 

extensão15, em piso betuminoso. 

 

 

 

                                                      

14 Informação da Câmara Municipal e GAT da Lousã 
15 Informação da Câmara Municipal e GAT da Lousã 
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2.11.5.3. TRANSPORTES 

 

O setor em análise é de interesse em termos de transporte de pessoas e de 

mercadorias, no entanto irá ser abordado apenas em termos dado a sua 

superioridade de importância neste Município. 

 

Em termos de mobilidade de pessoas (passageiros), no município de Vila nova de 

Poiares, pode-se diferenciar em: 

• Sistema de transportes coletivos – rodoviário; 

• Transporte escolar. 

 

O sistema de transportes coletivos de passageiros no município, engloba os meios 

rodoviários – transportes terrestres – e é assegurado por empresas de transportes 

privadas de utilização pública. 

 

Os meios rodoviários são facultados pela RBL (Rodoviária da Beira Litoral), em 

carreiras normais, umas cobrindo parte dos lugares das freguesias do município e 

outras estabelecendo a ligação com Municípios limítrofes – Coimbra, Góis e 

Arganil. 

 

A complementar este sistema e em alternativa ao transporte coletivo de pessoas, 

existe nos principais lugares o serviço de transporte individual em Praças de Táxi – 

táxis e carros de aluguer –, localizadas quer na Praça Luís de Camões (no centro 

da Vila), quer na sede de freguesia de São Miguel de Poiares. 

 

O sistema de transportes em vigor tem características não urbanas, isto é, serve 

parte da área do município e estabelece ligações entre municípios, atravessando 

os lugares, não existindo, assim, transportes exclusivamente urbanos nem mesmo 

na sede de município. 

 

O transporte escolar é assegurado pela Câmara Municipal, através de viaturas 

próprias ou através de protocolos com empresas de transportes privadas de 

utilização pública, concretamente a RBL (Rodoviária da Beira Litoral) em carreiras 

normais. 
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Numa rede de comunicações – transportes –, as “Interfaces”16 são “nós” onde o 

passageiro inicia ou termina o seu percurso, muda de modo de transporte ou faz 

conexões entre diferentes linhas do mesmo modo. Pode ainda ser comparável a 

uma estação intermodal. 

 

Constata-se, no município de Vila Nova de Poiares, a existência de um pequeno 

número de situações do 1º tipo de “interface”, concretamente alguns abrigos 

para passageiros nas paragens de autocarros. Do 2º tipo, existe o designado 

Centro Coordenador de Transportes que se localiza na Vila. Esta estrutura coberta 

serve de apoio aos autocarros da Câmara Municipal e apresenta-se como o local 

privilegiado para o passageiro que pretende mudar de transporte (individual- 

coletivo, coletivo-individual). 

 

 

2.11.5.4. ESTACIONAMENTOS 
 

A questão dos estacionamentos tem vindo a ganhar importância e 

consequentemente aumento de preocupações desde o início da década de 90, 

com o rápido crescimento do parque habitacional, mais acentuado na sede de 

Município, bem como com o aumento do parque automóvel. 

 

Verifica-se alguma carência de lugares de estacionamento, mais evidenciada nas 

áreas centrais da Vila, mais antigas e consolidadas, principalmente em zonas de 

Serviços e Comércio/Abastecimento e menos notória nas zonas residenciais novas. 

 

Relativamente ao estacionamento privativo, na última década, tem-se verificado 

a preocupação de assegurar lugares de estacionamento de apoio às residências 

– na habitação coletiva –, nas caves dos edifícios. 

Em termos de estacionamento público, o predominante é ao longo das ruas. 

Parques de estacionamento são inexistentes ou de reduzidas dimensões. A 

modalidade do estacionamento público temporário e pago – com parquímetro –, 

é muito recente e abrange as Avenidas Dr. Daniel de Matos e da Liberdade, a 

Praça Luís de Camões e Largo da República, a fim de promover a rotação de 

veículos estacionados. 

                                                      

16 Definição apresentada no “Manual de Planeamento e Gestão de Transportes“, DGTT, versão provisória de março 
de 1985 
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Nos aglomerados urbanos de pequenas dimensões, de um modo geral, não se 

verificam problemas de falta de área de estacionamento, dado predominar a 

habitação unifamiliar isolada. Excetuam-se aqueles espaços consolidados 

existentes nas áreas centrais dos lugares, onde se regista alguma oferta de 

comércio útil à procura existente, não só do lugar como do exterior. Neste caso, o 

estacionamento faz-se predominantemente ao longo das ruas, em condições 

deficitárias de espaço e de segurança. 
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2.12. CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

 

O risco é definido como a probabilidade de ocorrência de um processo (ou 

ação) perigoso e respetiva estimativa das consequências sobre pessoas, bens e 

ambiente (Quadro 78).  

 

Os riscos podem ser agrupados em três grupos (ANPC, 2009): 
 

- Riscos naturais, que resultam do funcionamento dos sistemas naturais (e.g., 

sismos, movimentos de massa em vertentes, erosão, cheias e inundações). 

- Riscos tecnológicos, que resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não 

planeados, decorrentes da atividade humana (e.g. cheias e inundações por 

rutura de barragens, acidentes no transporte de mercadorias perigosas, 

emergências radiológicas); 

- Riscos mistos, que resultam da combinação de ações continuadas da atividade 

humana com o funcionamento dos sistemas naturais (e.g. incêndios florestais). 

 

QUADRO 78 – SOLO URBANO – LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Tipo de Riscos Categoria Designação 

Condições meteorológicas 

- Precipitação intensa; 
- Ciclones e tempestades; 
- Ondas de calor; 
- Vagas de frio; 
- Nevões. 

Hidrologia 
- Cheias e inundações; 
- Secas; 
- Galgamentos costeiros. 

Riscos Naturais 

Geologia 

- Sismos; 
- Tsunamis; 
- Atividade vulcânica; 
- Movimentos de massa em vertentes; 
- Erosão costeira; 
- Colapso de cavidades subterrâneas naturais. 

Transportes 
- Acidentes graves de tráfego (rodoviário, ferroviário, marítimo e 

aéreo); 
- Acidentes no transporte de mercadorias perigosas. 

Vias de Comunicação e 
Infraestruturas 

- Colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas; 
- Rutura de barragens; 
- Acidentes em condutas de transporte de substâncias perigosas; 
- Acidentes em infraestruturas fixas de transporte de substâncias 
perigosas; 
- Colapso de galerias e cavidades de minas. 

Atividade Industrial 

- Acidentes em parques industriais; 
- Acidentes em indústrias pirotécnicas e de explosivos; 
- Acidentes em estabelecimentos Seveso; 
- Acidentes em instalações de combustíveis; 
- Emergências radiológicas. 

Riscos 
Tecnológicos 

Áreas Urbanas 
- Incêndios em edifícios; 
- Colapso de estruturas. 

Riscos Mistos 
- Incêndios florestais; 
- Acidentes de poluição. 

Fonte: INE – Adaptado de ANPC (2009) pela RECURSO (2011) 
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A análise do território natural e construído do Município permitiu identificar os 

seguintes perigos de entre os existentes e enunciados no quadro anterior. 

 
 
QUADRO 79 – SOLO URBANO – LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

Tipo de Riscos Categoria Designação 

Condições meteorológicas 
- Precipitação intensa; 
- Ondas de calor; 
- Vagas de frio. 

Hidrologia 
- Cheias e inundações; 
- Secas. 

Riscos Naturais 

Geologia 
- Sismos; 
- Movimentos de massa em vertentes. 

Transportes 
- Acidentes graves de tráfego rodoviário;  
- Acidentes no transporte de mercadorias perigosas. 

Vias de Comunicação e 
Infraestruturas 

- Colapso de pontes e outras infraestruturas; 
- Rutura de barragens. 

Atividade Industrial 
- Acidentes em parques industriais; 
- Acidentes em instalações de combustíveis. 

Riscos 
Tecnológicos 

Áreas Urbanas 
- Incêndios em edifícios; 
- Colapso de estruturas. 

Riscos Mistos 
- Incêndios florestais; 
- Acidentes de poluição. 

FONTE: Adaptação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (FLUC 2011). 

 
 
Na análise dos riscos que se segue com base, essencialmente, no Plano Municipal 

de Emergência e Proteção Civil de Vila Nova de Poiares (versão2011), enunciam-

se alguns impactos cujo nível de efeitos é devidamente retratado no PMPC. 

 
 

2.12.1. RISCOS MISTOS 

 
 
 
RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 
 
 
O espaço florestal ocupa 64,3% da área do município e apresenta o eucalipto 

como espécie florestal dominante. A sua distribuição é contínua, particularmente 

na zona Oeste, apenas com algumas descontinuidades pontuais devido à 

presença de áreas agrícolas nas zonas de vale (Recurso, 2011). Esta ocupação e 

distribuição juntamente com as variáveis físicas, designadamente, declives 

acentuados e exposição a Sul, agrava a suscetibilidade do município à 

ocorrência de fogos florestais. 

 

A análise da planta de risco de incêndio, executada com base num conjunto de 

parâmetros, alguns deles já enunciados no parágrafo anterior, e respetiva 

contabilização permite concluir (e.g. figura n.º 56) que 52,1% do território se 

encontra nas classes de risco alta e muito alta. 
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FIGURA 56 – CLASSES DE RISCO DE INCÊNDIO ALTA E MUITO ALTA 

Fonte: INE – RISCO DE INCÊNDIO (PMDFCI 2011) 

 

De acordo com o PMDFCI (2007), os grandes incêndios registados no município 

ocorreram em 2002 e 2005, devido sobretudo às altas temperaturas registadas 

nesses anos. De acordo com os dados analisados entre 1997 e 2008, praticamente 

arderam 3.712 ha, o que corresponde a 38% do concelho (Recurso, 2011). 

Entre os anos de 1997 e 2008, o município de Vila Nova de Poiares registou as 

ocorrências de incêndios apresentadas no quadro 80.  

 
QUADRO 80 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS, POR FREGUESIA, NO CONCELHO DE VILA NOVA DE 

POIARES. 

Ano Arrifana Lavegadas Santo André São Miguel de 
Poiares 

Total do 
Concelho 

1997 --- 1 1 2 4 

1998 2 1 6 3 12 

1999 --- --- 6 1 7 

2000 4 --- 8 2 14 

2001 1 --- 12 3 16 

2002 --- --- 9 7 16 

2003 3 --- 4 7 16 

2004 4 --- 6 1 11 

2005 12 1 8 7 28 

2006 7 2 9 5 23 

2007 9 2 7 2 20 

2008 3 2 12 2 19 

Total da 45 9 88 42 184  
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Ano Arrifana Lavegadas Santo André São Miguel de 
Poiares 

Total do 
Concelho 

Freguesia 

 

Da análise deste histórico constata-se que a freguesia de Poiares (Santo André) é 

a que regista a maior concentração de pontos de ignição, sendo responsável por 

48% do total (Recurso 2011). 

 

Pelo exposto, concluiu-se que os incêndios florestais têm uma probabilidade de 

ocorrência Elevada. 

 

Com impacto nos seguintes setores: 

- Sócio-económico resultante do peso que as áreas florestais detêm no 

tecido produtivo do município; 

- Habitações: na proximidade do espaço florestal existem alguns 

aglomerados, facilmente sujeitos a situação de incêndio por 

“contágio”; 

- Ambiente: impacto ambiental na fauna e flora, resultante do peso do 

espaço florestal no território municipal. 

 

Assim, o grau de risco de incêndio florestal no Município de Vila Nova de Poiares 

considera-se Extremo (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

 

2.12.2. RISCOS NATURAIS 

 

 

MOVIMENTOS DE MASSAS 

 

Os movimentos de massas estão associados às zonas de vertente. Estes 

movimentos são fortemente condicionados pela força da gravidade e 

características geológicas (tipo e disposição das rochas no terreno, grau de 

alteração e fracturação) e geomorfológicas (dependendo do declive e 

conjugação com a gravidade), sendo desencadeados pela precipitação, pela 

ação do Homem ou por forças extremas, geralmente associadas a sismos e 

tempestades (c.f. PMEPC versão 2011). 
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A presença, significativa dos ecossistemas da REN – Áreas com Risco de Erosão e 

Escarpas, no território, torna a probabilidade deste risco ocorrer de Média-alta. 

 
De acordo com o PMEPC (versão 2011), as infraestruturas mais afetadas por este 

tipo de risco são as vias rodoviárias. 

 

Com impacto nos seguintes domínios: 
 

- Sócio-económico: constrangimentos ao nível do tráfego durante um 

período de tempo alongado, e custos na reabilitação de 

infraestruturas afetadas; 

- População: possibilidade remota de afetação de pessoas em 

circulação ou habitações. 

 

Assim, o grau de risco de movimentos de massas é Elevado (c.f. PMEPC versão 

2011).  

 

 

RISCO SÍSMICO 

 

De acordo com a Escala Internacional, o Município encontra-se numa zona de 

intensidade VI, catalogada como “FORTE”. Nesta situação, o sismo é sentido pela 

população, existindo a possibilidade de originar danos em imóveis, mas sem 

danos estruturais, e a queda de algumas estruturas de menor dimensão como 

chaminés ou muros (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Em função do índice histórico de eventos sísmicos na região Centro, a 

probabilidade de ocorrência de sismo de intensidade igual ou superior a VI é 

Baixa (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Com impactos, na população e nas construções, considera-se Baixo o grau de 

risco sísmico (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

 

ONDAS DE CALOR 

 

Entende-se por onda de calor um período de cinco dias seguidos com 

temperaturas máximas superior a 5ªC à média usual para a época (c.f. PMEPC 
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versão 2011). Estas podem ocorrer em qualquer altura do ano, sendo mais notórias 

e sentidas pelos seus impactos quando ocorrem nos meses de verão (c.f. PMEPC 

versão 2011). 

 

No Município, a manifestação do risco de ocorrência de ondas de calor é 

expectável devido às condições atmosféricas predominantes no período de 

verão (c.f. PMEPC versão 2011). Atendendo a que nos últimos anos se tem assistido 

a um acréscimo destas situações a nível nacional, torna-se expectável a sua 

ocorrência (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Assim, segundo o PMEPC (versão 2011), a probabilidade de ocorrência de uma 

onda de calor é Média. 

 

Com impacto nos seguintes setores: 
 

- População idosa; 

- Agricultura, com consequências ao nível da produtividade; 

considera-se Moderado o grau do risco (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

VAGAS DE FRIO 

 

Uma vaga de frio é produzida por uma massa de ar, originária na maioria dos 

casos de regiões setentrionais, com características gélidas e secas, 

desenvolvendo-se sobre uma área continental (c.f. PMEPC versão 2011). 

Acontece uma vaga de frio quando, por mais de cinco dias consecutivos, a 

temperatura mínima é inferior em 5ºC, à temperatura mínima das médias para 

essa época (c.f. PMEPC versão 2011). Durante estes fenómenos ocorrem reduções 

significativas, por vezes repentinas, das temperaturas diárias, descendo os valores 

mínimos abaixo dos 0º C no inverno. Estas situações estão geralmente associadas 

a ventos moderados ou fortes que ampliam os efeitos do frio (c.f. PMEPC versão 

2011). 

 

A probabilidade de ocorrência de uma vaga de frio é Média uma vez que o 

território municipal se encontra a uma distância latitudinária inferior a 100 Km´s da 

linha da costa, onde as massas de ar húmidas diminuem a probabilidade de 

ocorrência de temperaturas extremas. 
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Com impacto na população, considera-se este risco de grau Moderado (c.f. 

PMEPC versão 2011). 

 
 
CHEIAS E INUNDAÇÕES 
 

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por 

precipitações moderadas e permanentes ou por precipitações repentinas e de 

elevada intensidade (c.f. PMEPC versão 2011). Este excesso de precipitação faz 

aumentar o caudal dos cursos de água, originando o transbordo do leito normal e 

a inundação das margens e áreas adjacentes (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Relativamente a este tipo de ocorrências, há a registar a inundação de 2001, 

devido à intensa e permanente precipitação que ocorreu no centro da vila de 

Vila Nova de Poiares, devido a situação de cheia na ribeira de Poiares (c.f. PMEPC 

versão 2011).  

 

Tendo como consequência os danos materiais causados, considera-se o grau 

deste risco Moderado (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

 

SECAS 
 

A seca é uma catástrofe natural e condição física transitória caracterizada pela 

escassez de água, associada a períodos extremos de reduzida precipitação mais 

ou menos longos, com repercussões negativas no ambiente e nas atividades 

económicas, a área onde se insere o Município de Vila Nova de Poiares não 

apresenta geralmente problemas significativos relativamente ao abastecimento 

doméstico em situação de seca. 

 

Em situações extremas, o Município está preparado para recorrer ao reforço do 

abastecimento público de água através de reativação de antigas captações (c.f. 

PMEPC versão 2011).  

 

A probabilidade de manifestação de uma seca que afete o Município é Baixa, 

manifestando-se apenas em circunstâncias excecionais, com impacto diminuto 

no abastecimento doméstico tal como já foi referido (c.f. PMEPC versão 2011). 
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Assim, o grau de risco face à ocorrência de uma seca no Município, é Baixo (c.f. 

PMEPC versão 2011). 

 

 

2.12.3. RISCOS TECNOLÓGICOS 

 

 

ACIDENTE NO TRANSPORTE DE MATÉRIAS PERIGOSAS 

 

De acordo com a legislação portuguesa em vigor são consideradas mercadorias 

perigosas as substâncias ou preparações que devido à sua inflamabilidade, 

ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade, por meio de derrame, emissão, 

incêndio ou explosão, possam provocar situações com efeitos negativos para o 

Homem e o ambiente (c.f. PMEPC versão 2011). Os acidentes associados ao 

transporte de mercadorias perigosas, pelas consequências que podem originar, 

ao nível da segurança, da saúde e do bem-estar das populações, bem como da 

qualidade ambiental em geral, necessitam de atenção especial (c.f. PMEPC 

versão 2011). 

 

Da análise desta tipologia de riscos são de referir apenas fatores relacionados 

com a perigosidade no transporte rodoviário de matérias perigosas (c.f. PMEPC 

versão 2011). Assim, pelo âmbito supramunicipal, refere-se a EN2 e a EN17. A EN2 

com orientação NW-SE atravessa as freguesias de São Miguel de Poiares, Santo 

André e Arrifana e a EN17 com passagem pelas freguesias de São Miguel de 

Poiares, Santo André e Lavegadas, com uma direção SW-NE (c.f. PMEPC versão 

2011). 

 

Dada a impossibilidade de se ter conhecimento sobre as matérias perigosas 

transportadas através das estradas do município e tendo em conta as empresas 

localizadas em Vila Nova de Poiares, deve concluir-se que as matérias perigosas 

que mais frequentemente circulam nas estradas municipais são os combustíveis 

líquidos e gasosos (c.f. PMEPC versão 2011). No entanto, não deixa de ser 

relevante referir a presença de duas empresas, a Marigolg e a ENE-KOLLA, que 

lidam com produtos corrosivos e outros inflamáveis e explosivos, especificamente, 

ácido acético, amónio, tolueno, acetato etílico e outros (c.f. PMEPC versão 2011). 
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A probabilidade de ocorrência de um acidente no transporte de matérias 

perigosas é Baixa no panorama atual, já que o IP3 retirou grande parte do tráfego 

ao Município de Vila nova de Poiares, e em particular naquele que se relaciona 

com as transferências entre o litoral e o interior da Região Centro, facto que se 

reflete na não existência de registos de ocorrências a destacar (c.f. PMEPC versão 

2011). 

 

Os impactos têm efeitos: 

- Nas pessoas e materiais; 

- No Ambiente, uma vez que a EN2 e EN17 cruzam áreas sensíveis do 

Município, como por exemplo áreas florestais e linhas de água, que 

podem vir a ser contaminadas, sendo que em casos extremos os danos 

podem ser permanentes. 

 

Assim, o grau de risco de acidente no transporte rodoviário de matérias perigosas 

no Município de Vila Nova de Poiares considera-se Moderado (c.f. PMEPC versão 

2011). 

 

ACIDENTES GRAVES DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

 

Os acidentes graves de tráfego estão diretamente relacionados com a existência 

e complexidade da rede de infraestruturas presente no território em análise (c.f. 

PMEPC versão 2011). 

 

A estrutura da rede rodoviária, assente essencialmente na EN2 e na EN17, é 

complementada pelas estradas e caminhos municipais que se interligam às 

estradas Nacionais (c.f. PMEPC versão 2011).  

 

Face à estrutura e características atuais da rede rodoviária municipal, a 

probabilidade de ocorrência de acidentes graves de tráfego rodoviário é 

assumida como Média, sublinhando-se desde logo os cinco pontos rodoviários 

mais “problemáticos”, que necessitam uma atenção especial (c.f. PMEPC versão 

2011): 

  - EN2 entre Louredo e o cruzamento com a EM1248; 

- EN2 entre a cortada para Vila Chã e a cortada para Alveite 

Pequeno; 

- EN17 entre a cortada para Couchel e a cortada para Vale de Vaz; 
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- EM541 entre a cortada de Vale Carvalhal e a cortada para Pinheirais; 

- EM571 entre a cortada para Framilo e o setor norte do Ribeiro do 

Cascalho. 

 

Com impactos, na população, ambiente, disrupção na comunidade por curto 

período de tempo e perda financeira, considera-se este risco de grau Moderado 

(c.f. PMEPC versão 2011). 

 

COLAPSO DE PONTES, TÚNEIS E VIADUTOS 

 

O colapso ou rutura de pontes, túneis e viadutos está associado essencialmente a 

dois fatores: por um lado à idade e consequente estado de conservação e por 

outro ao escoamento das águas fluviais que arrasta sedimentos que fixam os 

pilares de uma ponte (c.f. PMEPC versão 2011).  

 

No município destacam-se dois pontos sensíveis: a ponte sobre o rio Alva, próximo 

do lugar da Ponte de Mucela na EN17 e a ponte sobre o rio Mondego que faz a 

ligação entre a EN2 e a EN110. O destaque destas duas infraestruturas deve-se à 

importância supramunicipal que a EN2 e a EN17 representam ao nível da 

mobilidade (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Neste caso é expectável que o colapso ou rutura de uma ponte ocorra apenas 

em circunstâncias excecionais, não se encontrando registo histórico, sendo a 

probabilidade Baixa (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

A gravidade resulta de danos na população e alguma disrupção na comunidade 

(c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Neste contexto, o grau de risco é Moderado (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

 

RUTURA DE BARRAGENS 

 

As barragens são infraestruturas fundamentais para suportar as atividades 

humanas, contudo, o potencial destrutivo do volume de água armazenado nas 

suas albufeiras induz um fator de risco para todo o vale a jusante delas. Neste 

caso concreto, apesar de não existir nenhuma barragem em território municipal, a 
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proximidade das barragens da Aguieira (22 km) e da Raiva (a 12 km), no rio 

Mondego, e das Fronhas (a 0,5 km) no rio Alva, a montante, faz com que este 

risco não possa ser negligenciado (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

A rutura da barragem das Fronhas iria colocar em risco todo o vale a jusante 

colocando em perigo a povoação de Ponte da Mucela (19 habitantes, censos 

2001). Já se o colapso se registasse na barragem da Aguieira, a população iria 

deparar-se não só com a água armazenada nesta albufeira, como com o 

provável “efeito dominó” que levaria à rutura da barragem da Raiva que se 

encontra a jusante. A água armazenada nestas duas barragens iria afetar todo o 

vale do rio Mondego a jusante, incluindo o lugar do Louredo (61 habitantes, 

Censos 2001). 

 

Assim, a probabilidade de se vir a verificar uma rutura ou colapso de barragens no 

Município de Vila Nova de Poiares considera-se Baixa, sendo que a gravidade na 

população é considerada Acentuada (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Neste contexto, o grau de risco de rutura ou colapso de barragens no município é 

Moderado (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Acidentes Industriais 

 

Qualquer estabelecimento industrial, face aos produtos utilizados ou processo de 

fabrico, é indutor de riscos de menor ou maior dimensão que podem atingir o 

tecido sócio-económico envolvente, podendo originar acidentes graves de 

grande escala (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Dependendo da perigosidade das substâncias perigosas presentes num 

estabelecimento, os tipos de acidentes graves que podem ocorrer são incêndios 

e explosões, libertação de gases tóxicos ou derrames de substâncias perigosas.  

No caso de incêndios e explosões, as ondas de radiação térmica e de 

sobrepressão são causadoras de danos na população e no património edificado, 

podendo atingir distâncias relativamente grandes. Quando se verifica a 

libertação de gases tóxicos é a população que apresenta maior vulnerabilidade 

numa extensão geralmente bastante maior, e o património edificado não será 

praticamente afetado. No caso de derrames de substâncias perigosas será 
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principalmente afetado o ambiente, nomeadamente os recursos hídricos e o solo 

(c.f. Recurso 2011). 

As consequências dos acidentes industriais são sempre graves, sobretudo, na 

proximidade de áreas residenciais ou de equipamentos de utilização coletiva e 

têm implicações diretas nos indivíduos e na sua qualidade de vida (c.f. Recurso 

2011). 

 

As atividades industriais predominantes no município encontram-se ligadas a 

alguns setores que pelo tipo de produtos manuseados, fabricados ou 

armazenados, poderão ser considerados de risco potencial. Assim, o risco de 

acidentes industriais está maioritariamente associado à Zona industrial de Vila 

Nova de Poiares (c.f. PMEPC versão 2011). Para além das empresas aqui sediadas, 

temos a empresa Alves Bandeira que possui uma central com um depósito de 900 

000 litros de Gasolina e Gasóleo, junto à EN17 em Vale de Vaz (c.f. PMEPC versão 

2011). 

 

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) disponibilizou dados relativos à 

ocorrência de incêndios industriais entre 2006 e 2010 no concelho de Vila Nova de 

Poiares, que refletem a fraca expressão deste tipo de acidentes no concelho 

(Quadro 81). 

 
QUADRO 81 – DADOS RELATIVOS A ACIDENTES INDUSTRIAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE 

POIARES, ENTRE 2006 E 2010. 
 

TIPO DE OCORRÊNCIA N.º DE OCORRÊNCIAS 

Incêndio industrial 1 
Incêndio de equipamentos 5 
Incêndio de produtos 1 
Incêndio com detritos 8 
Acidentes industriais 6 
Acidente com garrafas 12 
Total 22 

Fonte: Adaptação de Sinergiae (2010) 

 

 

Assume-se como Baixa, a probabilidade de ocorrer um acidente deste tipo (c.f. 

PMEPC versão 2011). 

 

O grau de risco de um acidente industrial para o município é considerado 

moderado (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

 

INCÊNDIOS URBANOS 
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Tendo em conta a reduzida densidade da malha urbana no município, a 

propagação de incêndios urbanos a larga escala ou em cadeia é reduzida. No 

entanto, identificam-se algumas situações mais específicas, designadamente, o 

centro histórico da Vila, os equipamentos sociais, equipamentos de saúde, 

equipamentos educativos, os pavilhões desportivos, as igrejas e os edifícios de 

dimensão elevada que recebem um grande número de pessoas, para os quais é 

necessária especial atenção caso deflagre algum incêndio em ambiente urbano 

(c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Assim, a probabilidade de ocorrência de um incêndio urbano é considerada 

Média-Baixa (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Com impactos sócio-económicos, designadamente diretamente na população e 

na reabilitação de edifícios, apresenta um grau de risco Moderado (c.f. PMEPC 

versão 2011). 

 

COLAPSO DE EDIFÍCIOS 

 

As habitações, pelo seu estado de abandono e degradação constituem pontos 

de elevada vulnerabilidade, suscetibilidade e perigo (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Na análise ao risco de colapso de edifícios, a probabilidade considera-se Baixa 

(c.f. PMEPC versão 2011). 

 

Com Impactos, na população e no edificado. 

 

Considera-se, pelo exposto, o grau de risco de colapso de edifícios para o 

Município, Baixo (c.f. PMEPC versão 2011). 

 

 

ACIDENTES DE POLUIÇÃO 

 

Acidentes de poluição são acontecimentos súbitos e não planeados, causadores 

de danos graves no homem e no ambiente, resultantes da atividade industrial 

(suinicultura, transporte e armazenamento de matérias perigosas, descargas e/ou 
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derrames de substâncias poluentes que por escorrência ou infiltração possam 

contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos). 

 

Estes riscos têm como consequências: 

- Comprometer a utilização de determinados recursos; 

- Colocar em risco em risco a saúde da população. 

 

Apesar da incerteza associada, considera-se que a probabilidade de ocorrência 

deste tipo de risco é Baixa, uma vez que não existem registos de situações graves, 

nem é expectável que ocorram, devido ao controlo e segurança existentes (c.f. 

PMEPC versão 2011).  

 

Neste contexto, o grau de risco de acidente de poluição foi considerado 

Moderado. 
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3. SISTEMA INSTITUCIONAL 
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3.1. SISTEMA INSTITUCIONAL 

 

3.1.1. ENTIDADES COM JURISDIÇÃO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

 
 

As entidades com poder de intervenção em zonas do território sujeitas a restrições 

de utilidade pública são as seguintes: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

- Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.; 

- Instituto da Conservação da Natureza e Florestas; 

- Direção-Geral do Património Cultural; 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

- Direção Regional de Economia do Centro; 

- Direção Geral de Energia e Geologia; 

- Direção Geral do Território; 

- Instituto do Turismo de Portugal, I. P.; 

- Estradas de Portugal, S.A.. 

 

3.1.2. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 
PÚBLICA 

 

As servidões e restrições de utilidade pública estão representadas na Planta de 

Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares, em vigor e 

têm como objetivo: 

• Equilíbrio ecológico das paisagens, suporte de produção vegetal e 

preservação da vocação natural; 

• Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos; 

• Conciliar a proteção dos recursos geológicos com a vertente populacional e 

ambiental; 

• Proteção de obras de aproveitamento hidroagrícola; 

• Gestão e preservação do património florestal; 
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• Eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e evitar danos em bens 

materiais. 

• Funcionamento e ampliação das infraestruturas e equipamentos, assim 

como proteção de infraestruturas e edifícios públicos. 

 

As servidões e restrições de utilidade pública identificadas para o município de 

Vila Nova de Poiares são as seguintes: 

Património Natural 

Domínio Público Hídrico 

Concessões e Licenças 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Perímetros Hidroagrícolas 

Áreas submetidas ao regime florestal 

Património Cultural 
Imóveis de Interesse Público: 

- Dólmen de São Pedro Dias 

Infraestruturas básicas 

Marcos Geodésicos 

Linhas elétricas 

Rede Rodoviária Nacional 

Rede Rodoviária Regional 

Estradas e caminhos municipais 

Povoamentos florestais Percorridos por Incêndios 

Risco de Incêndio 

FONTE: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 2012. 
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ANEXOS (ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO) 
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QUADRO A – Evolução Demográfica por Lugar – população, alojamentos e 

famílias (Censos1991 e Censos2001) 

QUADRO B – Matriz de Equipamentos 

QUADRO C – Descrição de Equipamentos 
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� Fig. III – Síntese dos Equipamentos de Turismo e Património 
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� Fig. V – Rede Geral de Água Residuais 
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