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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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PDM DE 1ª GERAÇÃO

O Plano Diretor Municipal – PDM – foi elaborado por uma equipa externa à
Câmara Municipal, no Gabinete de Apoio Técnico da Lousã – GAT da Lousã em
colaboração com a Associação de Municípios dos Vales do Ceira e Dueça –
AMVCD. Esta Associação, cuja área de intervenção coincidia com o conjunto das
respetivas circunscrições territoriais do GAT da Lousã, foi criada com o objetivo de
proceder à elaboração de um Plano Diretor Intermunicipal para os municípios
envolvidos, tendo alargado posteriormente o seu âmbito de ação.

A Equipa Técnica pluridisciplinar constituída para o efeito, sofreu algumas
alterações ao longo do processo e com apoio de consultores especializados,
começou por desenvolver, em 1982 (sob a vigência do Decreto-Lei nº208/82, de
26 de maio), um Plano Diretor Intermunicipal para o conjunto dos municípios da
Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares que posteriormente e já
sob a vigência do Decreto-Lei nº69/90, de 2 de março, passou a quatro Planos
Diretores Municipais: PDM de Vila Nova de Poiares, PDM de Miranda do Corvo,
PDM de Penela e PDM da Lousã.

A tramitação do processo do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares,
atualmente em vigor, foi a seguinte:
•

Elaboração: entre o segundo semestre de 1982 e o final do ano de 1991;

•

Aprovação: Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares de 30 de novembro
de 1992;

•

Ratificação: Resolução de Conselho de Ministros nº 34/93 de 18 de fevereiro de
1993;

•

Registo na DGOTDU: 02.06.17.00/0A-93.PD;

•

Publicação: Diário da República nº 103 I Série-B de 28 de abril de 1993.

RAN E REN

As cartas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) E Reserva Ecológica Nacional (REN)
foram elaboradas em processos paralelos ao do PDM, com acompanhamento e
participação em termos “gráficos” pela equipa do GAT da Lousã / AMVCD, de
forma a tornar aqueles processos mais céleres, a tempo de serem integrados nos
elementos fundamentais do PDM.
A tramitação do processo de delimitação da RAN para o Município de Vila Nova
de Poiares foi o seguinte:
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•

Elaboração: Efetuada ao abrigo do Decreto-Lei nº196/89 de 14 de junho, com
base em fotografias aéreas do CNROA/DRABL e cartografada em
ortofotomapas à escala 1:10000. Posteriormente foi feita uma
transposição para a escala 1:25000 (escala de elaboração do
PDM), da responsabilidade da então CCRC, de acordo com
protocolo firmado entre aquelas entidades e o GAT da Lousã /
Equipa do PDM;

•

Aprovação: Em 24 de julho de 1991 pelo Ministro da Agricultura, Pescas e
Alimentação;

•

Publicação: Portaria nº 275/91 de 22 de agosto no Diário da República nº 192, II
Série de 22 de agosto de 1991.

O processo da REN para o Município de Vila Nova de Poiares teve a seguinte
tramitação:
•

Elaboração: Para dar cumprimento ao Decreto-Lei nº93/90 de 19 de março,
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº316/90 de 13 de outubro,
foram cartografados os ecossistemas constantes nos nos 2 e 3 do
Anexo I do referido Decreto-Lei – Leitos dos Cursos de Água,
Cabeceiras das Linhas de Água, Áreas com Risco de Erosão e
Áreas

de

Infiltração

Máxima

–,

sendo

esse

trabalho

da

responsabilidade da então Comissão de Coordenação da Região
Centro

(CCRC)

e

atual

Comissão

de

Coordenação

e

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC);
•

Aprovação: 29 de janeiro de 1993, pelos Ministros do Planeamento e da
Administração do Território, da Agricultura, das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, do Comércio e Turismo, e do
Ambiente e Recursos Naturais;

•

Publicação: Portaria nº182/93 de 17 de fevereiro, no Diário da República nº40, I
Série-B.
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2. LANÇAMENTO DO PLANO
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A revisão do PDM teve início com base no Decreto-Lei nº69/90 de 2 de março,
onde se previa um processo simplificado, apenas com reformulação do
Regulamento e das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes.

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial – Decreto-Lei nº380/99 de
22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº310/2003 de 10 de dezembro – veio
revogar o Decreto-Lei nº69/90 de 2 de março, impondo que o processo de revisão
seguisse os trâmites de um processo de elaboração, obrigando à execução de
todas as peças escritas e desenhadas, ao acréscimo de elementos e ainda à
justificação sistematizada de todas as propostas e medidas a adotar.

Esta situação implicou um aumento considerável de trabalhos e estudos,
nomeadamente:
•

Atualização

e

levantamento

de

informação

enquadrada

em

caracterizações do território, biofísica, social, económica, urbanística,
paisagística, cultural, de infraestruturas e de equipamentos coletivos;
•

Justificação detalhada e convincente da necessidade de aumento e/ou
redefinição dos perímetros urbanos;

•

Reuniões de desafetação de solos da RAN e da REN;

•

Reuniões sistemáticas com a CTA, parcial ou total, até à aceitação da
versão final;

Persistiam ainda algumas indefinições, quanto a:
•

Abordagem das novas (re)classificações e (re)qualificações do solo
urbano e solo rural;

•

Representação gráfica das diversificadas classificações e qualificações
dos solos;

•

Critérios de perequação.

Por outro lado, aguardava-se ainda a publicação de regulamentação prevista
nos dois Decretos-Lei citados anteriormente, relativamente a:
•

Critérios de classificação e reclassificação do solo;

•

Elementos

que

devem

acompanhar

os

planos

municipais

de

ordenamento do território;
•

Simbologia e sistematização gráfica dos instrumentos de gestão territorial.

Novas exigências, conceitos e documentos são previstos nesta legislação, sem
que haja experiência no seu tratamento/promoção a nível nacional ou regional,
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nomeadamente:
•

Base cartográfica oficial ou homologada;

•

Mapa de ruído municipal;

•

Estrutura ecológica municipal – EEM;

•

Estrutura

ecológica

urbana

(integrada

no

perímetro

urbano

e

compatibilizada com a EEM).

D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_CCDRC_agosto2013\PDM_vectorial\RELATORIO2\Relatório 2.DOC

9

1ª REVISÂO PDM VNPOIARES

RELATÓRIO 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPÇÕES DE BASE TERRITORIAL PARA O MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL, PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE
FINANCIAMENTO
junho.2013

3. ENQUADRAMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO
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3.1. EQUIPA TÉCNICA

O trabalho de revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares foi
desenvolvido no GAT da Lousã / AMVCD, em simultâneo com os PDM’s de Lousã,
Miranda do Corvo e Penela – municípios integrantes da Associação de Municípios
e GAT da Lousã –, por uma equipa pluridisciplinar, integrando elementos do GAT
da Lousã, AMVCD e um representante de cada Câmara Municipal. A equipa foi
alvo de algumas alterações ao longo do tempo, dela fazendo parte técnicos com
diversas formações, em áreas como Engenharia Civil, Planeamento Regional e
Urbano, Geografia, Engenharia Geográfica e Arquitetura. Dessa equipa que
funcionou quer no âmbito do GAT quer da AMVCD desde o início do processo até
janeiro de 2007, pelo volume e grau de intervenção, estacam-se:
•

Zulmira Duarte, engenheira civil, GAT Lousã – desde o início do processo,
coordenadora desde fevereiro/2001 a janeiro de 2008;

•

Luís Gaspar, desenhador até 2006, licenciado em arquitetura, GAT Lousã –
desde o início do processo até janeiro de 2008;

•

Fátima Ferreira, planeamento regional e urbano, C. M. Miranda do Corvo –
desde fevereiro/1996 a janeiro/2008;

•

Irene Ribeiro, engenheira civil, C. M. Penela – fevereiro/1996 a julho/1999;

•

Adelaide Morgado, planeamento regional e urbano, AMVCD e C. M. Penela –
fevereiro/1999 a fevereiro/2001;

•

Susana China, desenhadora, AMVCD – fevereiro/1999 a março/2001 e desde
janeiro/2007 a Fevereiro/2007;

•

Ricardo Grade, geógrafo, C. M. Lousã – desde fevereiro/2000 a janeiro/2008;

•

Manuel Sançana, engenheiro civil, C. M. Poiares – fevereiro a outubro/2000;

•

Gabriela Sousa Fernandes, planeamento regional e urbano, C. M. Poiares –
desde dezembro/2000;

•

Luís da Vinha, geógrafo, C. M. Penela – março/2001 a dezembro 2005;

•

Alexandra

Rodrigues,

engenheira

geógrafa,

C.

M.

Lousã

–

desde

dezembro/2004 a janeiro/2008;
•

Catarina Maia, planeamento regional e urbano, C. M. Penela – desde fevereiro
2006 a janeiro/2008;

•

Helena Lopes, engenheira geógrafa, AMVCD – desde janeiro/2007 a
dezembro/2007;

•

Santiago Faria, arquiteto, Coordenador – março/1999 a fevereiro/2001.

•

Mário Maia – chefe de divisão –, engenheiro civil, C. M. Poiares, desde
fevereiro de 2008.

•

Fátima Videira, engenheira geógrafa, C. M. Poiares, adaptação da Planta de
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Enquadramento em 2011.

O processo de revisão do plano foi acompanhado pela Autarquia, nas pessoas do
Sr. Presidente, Vereadores e Técnicos responsáveis pelas temáticas tratadas.

3.2. CRONOLOGIA

O processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares passou
por diversas etapas, de onde se destacam, em termos cronológicos:

1998
Fevereiro de 1998
– Reunião com Técnicos da Câmara Municipal para apresentação da versão
fevereiro/1998 do “Documento justificativo da necessidade de revisão do PDM
de Vila Nova de Poiares”, na Câmara Municipal.

Março de 1998
– Reunião com Técnicos da Câmara Municipal – dia 3 e 19 – para proceder ao
levantamento/identificação de situações tipo a integrar no “Documento
justificativo da necessidade de revisão do PDM de Vila Nova de Poiares”, no GAT
Lousã.
– Apresentação da versão de março/1998 do “Documento justificativo da
necessidade de revisão do PDM de Vila Nova de Poiares”.

Abril de 1998
– Deliberação da Câmara Municipal para Revisão do PDM.

Julho de 1998
– Primeira reunião com a Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral,
representada pelo Sr. Eng.º Santinho, para discussão do método de trabalho de
conversão analógico-digital da RAN e ajustes à carta militar em formato raster,
resultando na aceitação da metodologia.

Setembro de 1998
– Primeira reunião com Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais do
Centro, representada pelos Eng.º Mota Lopes e Dr.ª Fernanda Praça, para
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discussão da metodologia de conversão analógico-digital da REN e ajustes à
carta militar em formato raster, resultando na aceitação do método de trabalho.

Outubro de 1998
– Deliberação do Conselho de Administração da AMVCD, para realização do
concurso “Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios da Lousã,
Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares e área envolvente”.

Novembro de 1998
– Publicação da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA).

Dezembro de 1998
– Reunião, no IPCC, com a Sr.ª Eng.ª Alice Antão, para discussão de questões
relacionadas com a cartografia numérica à escala 1:10000, da Série
Cartográfica Nacional (SCNK10), no sentido de despoletar o processo de
execução para os municípios da AMVCD.

1999

Janeiro de 1999
– Primeira reunião com o INE, na pessoa do Sr. Professor Doutor Albergaria,
solicitada por este, conducente ao estabelecimento de um Protocolo entre o INE
e a AMVCD no âmbito da BGRI2001 (Base Geográfica de Referenciação da
Informação) para os Censos 2001.

Março de 1999
– Primeira reunião de trabalho com o Sr. Arq.º Santiago Faria – consultor da Equipa
Técnica desde março de 1999 a fevereiro de 2001. Foi feita a apresentação do
Documento Justificativo, dos trabalhos iniciados, da cartografia pretendida e da
metodologia

utilizada

para

conversão

analógico-digital

das

cartas,

nomeadamente quanto à RAN e à REN.

Maio de 1999
– Segunda reunião com Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral,
representada

pelo

Eng.º

Hortas

e

Eng.º

Santinho.

Foram

prestados

esclarecimentos, aceites pelos mesmos, sobre os processos de conversão
anlógico-digital da carta da RAN existente/publicada:
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•

Digitalização da informação (limites da RAN “bruta”) desenhada sobre os
Ortofotomapas, aquando da elaboração dos PDM’s, que por sua vez havia sido
obtida dos limites desenhados pela Comissão da Reserva Agrícola sobre
fotografia aérea;

•

Obtenção da carta final da RAN, por compatibilização com os aglomerados
urbanos da Planta de Ordenamento do PDM (tendo em consideração as áreas
desafetadas) e com as outras classes de espaço, bem como ajustes/acertos de
“bom senso”, nomeadamente a caminhos, linhas de água e curvas de nível das
cartas militares à escala 1:25000.

– Disponibilização das cartas da RAN em formato digital, deste Município, à
Comissão da Reserva Agrícola, para integração na base digital que pretendem
elaborar para a Região Centro.
– Promoção de concurso, por Ajuste Direto, para a realização de um voo com o
objetivo de obter a cobertura aerofotográfica para produção de fotografia
aérea à escala 1:22500, destinada à elaboração de cartografia numérica à
escala 1:10000.
Junho de 1999
– Publicitação através de aviso, publicado em jornais de âmbito nacional e
regional, dando conhecimento da revisão do Plano Diretor Municipal e
convidando todos os interessados a apresentar por escrito, as sugestões e
reclamações relativas à revisão do PDM.
Julho de 1999
– Primeira reunião com a CTA – dia 8 – no GAT Lousã.
– Publicação, em Diário da República, do anúncio de concurso público para
elaboração de “Cartografia numérica à escala 1:10000 dos municípios da Lousã,
Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares e área envolvente” – Diário da
República nº 163, III Série de 15 de julho de 1999.
Setembro de 1999
– Segunda reunião com Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais do
Centro, nas pessoas da Dr.ª Alexandra Grego e Dr.ª Susana Moreira, com a
presença do Arq.º Santiago Faria, onde foram discutidos os seguintes temas:
•

Conversão analógico-digital da REN e ajustes à carta militar em formato raster –
exposição da metodologia usada no GAT;

•

Apresentação da 1ª análise realizada pela D.R. Ambiente sobre a carta em
formato digital da REN existente do Município de Vila Nova de Poiares;
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•

Primeira proposta da Direção Regional do Ambiente (DRA) sobre a redefinição
das “Áreas de infiltração máxima” da REN de Vila Nova de Poiares;

•

Disponibilização dos ficheiros digitais com informação gráfica da REN dos 4
Municípios à Drª Alexandra, para visualização e compatibilização dos mesmos
com a imagem raster das cartas militares existentes na D.R. do Ambiente;

•

Agendamento de uma reunião para a 2ª ou 3ª semana de setembro, para
debater o último ponto referido.

•

Ficou, ainda, estabelecido com a representante da D.R., procederem à
compatibilização da REN digital do GAT da Lousã com as cartas de REN
digitalizadas pela D.R. Ambiente, com o objetivo de futura adoção das primeiras
em detrimento das segundas.

2000

Fevereiro de 2000
– Apresentação de dois técnicos estagiários – 1 Eng.º civil pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares e 1 geógrafo pela Câmara Municipal da Lousã – que
serviram de interlocutores junto das respetivas C.M.’s na recolha e atualização
de informação.
– Assinatura do protocolo PROCARTA entre a AMVCD e o então IPCC, para a
realização de cartografia numérica à escala 1:10000.

Junho de 2000
– Terceira reunião com a Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais do
Centro, nas pessoas do Eng.º Mota Lopes, Eng.º Armando Carvalho, Dr.ª
Alexandra Grego e Eng.ª Leonor Silva, com a presença do Eng.º Armando Basso,
Diretor Regional do Ordenamento do Território, CCRC, com o objetivo de
conjugar esforços e estabelecer metodologias/estratégias de trabalho entre
aquela Direção Regional e a Equipa Técnica de Revisão dos PDM’s, na
coordenação de trabalhos entre a redefinição das cartas da REN, pelos
primeiros, e as propostas no âmbito da revisão dos PDM’s, pelos segundos.

Outubro de 2000
– Reunião com representantes do IPA (Instituto Português de Arqueologia) de
Viseu, nas pessoas do Dr. Monteiro e Dr.ª Gertrudes, para apresentação de
locais/áreas e documentação de interesse arqueológico, no GAT Lousã.

Novembro de 2000
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– Conclusão dos cadernos sectoriais da Ação Social, Desporto e Educação.
– Segunda reunião com a CTA – dia 29 – no GAT Lousã.

2001

Janeiro de 2001
– Controle de qualidade posicional do MNT/MNA correspondente à Fase 1 da
Zona A do Concurso Público nº1/99 de execução de “Cartografia Numérica à
escala 1:10000 dos Municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de
Poiares e área envolvente”.

Março de 2001
– Conclusão do caderno sectorial de Cultura e Lazer.

Abril de 2001
– Controle de Qualidade do Concurso Público nº1/99 de execução de
“Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios da Lousã, Miranda do
Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área envolvente”, nas fases:
•

Estrutura gráfica e multicodificação dos ficheiros MNT correspondente à Fase 2 da
Zona A;

•

Conteúdo e edição/generalização do MNT correspondente à Fase 3 da Zona A;

•

Completamento de campo correspondente à Fase 4 da Zona A;

•

Conteúdo e edição/generalização do MNT correspondente à Fase 3 da Zona B;

•

Completamento de campo correspondente à Fase 4 da Zona B.

Junho de 2001
– Reunião com o Sr. Eng.º Rebelo da CCRC com o objetivo de:
•

Reformular, detalhar, atribuir responsabilidades e apontar entidades fornecedoras
da informação;

•

Preparar uma ficha/inventário global para recolha/levantamento de informação
dos setores em falta;

•

Completar a análise da avaliação da execução dos objetivos do PDM em vigor
(identificação dos objetivos e estratégia do PDM, síntese da estratégia e do
modelo que lhe está subjacente);

•

Definir estratégia e modelo no novo PDM – dialogar com os 4 Presidentes de
Câmara.
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– Conclusão dos cadernos sectoriais de Saúde, Salubridade Pública, e Segurança
e Proteção Civil.

Agosto de 2001
– Controle de Qualidade do Concurso Público nº1/99 de execução de
“Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios da Lousã, Miranda do
Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área envolvente”, nas fases:
•

Estrutura gráfica e multicodificação dos ficheiros MNT correspondente à Fase 2 da
Zona A;

•

Conteúdo e edição/generalização do MNT correspondente à Fase 3 da Zona A;

•

Completamento de campo correspondente à Fase 4 da Zona A.

Outubro de 2001
– Conclusão do caderno sectorial do Património Cultural.

Novembro de 2001
– Controle de qualidade relativo ao completamento de campo da zona A do
Concurso Público nº1/99 de execução de “Cartografia Numérica à escala
1:10000 dos Municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de
Poiares e área envolvente”.
– Conclusão do caderno sectorial do Património Paisagístico.

Dezembro de 2001
– Conclusão do caderno sectorial do Turismo.

2002
Janeiro de 2002
– Entrega, à Equipa do PDM, de uma versão da REN elaborada sobre as cartas
militares, à escala 1:25000, da responsabilidade da CCDRC / DRAOTC, para o
Município de Vila Nova de Poiares.
– Elaboração de um documento, pela Equipa Técnica do PDM, justificativo da
vantagem de utilização da mesma base cartográfica – cartografia numérica à
escala 1:10000, oficial e atualizada, promovida para o PDM – para a redefinição
da REN e para o processo de revisão do PDM.
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– Conclusão da apreciação das sugestões e reclamações apresentadas pelos
munícipes.

Abril de 2002
– Reunião com técnicos da DRAOTC, nas pessoas da Dr.ª Fernanda Praça e Dr.
Veiga Simão, sobre o ponto de situação da REN, em elaboração naquele
serviço. Foi informado que estaria pronta até 15 de maio.

Maio de 2002
– Entrega, à equipa do PDM – dia 15 – de uma nova versão da REN, “REN bruta”,
elaborada sobre a cartografia 1:10000.
– Reunião com técnicos da CCDRC, Dr.ª Fernanda Praça e Dr.ª Alexandra Grego –
dia 17 – para discussão do processo de elaboração da REN dos PDM’s de
segunda geração.
– Controle de Qualidade do Concurso Público nº1/99 de execução de
“Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios da Lousã, Miranda do
Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área envolvente”, nas fases:
•

Estrutura gráfica e multicodificação dos ficheiros MNT correspondente à Fase 2 da
Zona A;

•

Conteúdo e edição/generalização do MNT correspondente à Fase 3 da Zona A;

•

Completamento de campo correspondente à Fase 4 da Zona A;

– Reunião – dia 29 – entre técnicos da CCDRC, Dr.ª Fernanda Praça e Dr.ª
Alexandra Grego, Câmaras Municipais e Equipa Técnica para apresentação e
discussão da “REN bruta” no que respeita ao seu procedimento de elaboração
e fases subsequentes que terminarão com a sua publicação em diário da
República.

Junho de 2002
– Reunião a Dr.ª Alexandra Grego da CCDRC, para discussão de ajustes dos
aglomerados urbanos à REN “bruta” fornecida pela DRAOTC.

Julho de 2002
– Conclusão do caderno sectorial de Vias e Transportes.
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2003
Janeiro de 2003
– Alteração da composição da CTA motivada por desagregação de Ministérios e
por adição da entidade ICN.
Fevereiro de 2003
– Reunião com Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território do
Centro (DRAOTC) e os Srs. Presidentes das Câmaras Municipais, com o objetivo
de estabelecer uma discussão sobre:
•

Definição de algumas linhas de orientação da revisão do Plano Diretor Municipal;

•

Estratégia para compatibilização entre Planos de Urbanização e Planos Diretores
Municipais;

•

Estratégia para as reuniões de desafetação de áreas da Reserva Ecológica
Nacional e Reserva Agrícola Nacional;

•

Nova portaria sobre a estratégia de trabalho da CTA (Comissão Técnica de
Acompanhamento).

– Reunião entre a equipa do PDM e Políticos e Técnicos da Câmara Municipal,
para discussão de propostas no âmbito dos estudos sectoriais, equipamentos,
infraestruturas, turismo e aglomerados urbanos.
– Controle de Qualidade do Concurso Público nº1/99 de execução de
“Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios da Lousã, Miranda do
Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área envolvente”, nas fases:
•

Completamento de campo correspondente à Fase 3 da Zona B;

•

Conteúdo e edição/generalização do MNT correspondente à Fase 4 da Zona B.

Março de 2003
– Apresentação “CARTOGRAFIA DIGITAL PARA SIG – A experiência dos municípios
como grandes consumidores de cartografia”, enquadrada na utilização da
cartografia 1.10000 no processo de revisão do PDM, na Fundação Cupertino de
Miranda, Porto.

Abril de 2003
–

Controle

de

Qualidade

do

Modelo

Numérico

Cartográfico

(MNC)

correspondente à Fase 5 da zona A do Concurso Público nº1/99 de execução
de “Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios de Lousã, Miranda do
Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área envolvente”.
– Promoção dos convites, a empresas da especialidade, para elaboração do
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Mapa de Ruído Municipal.

Junho de 2003
– Entrega, à equipa do PDM, de uma nova versão da REN com integração da
zona de deslizamentos de terras no sopé da Serra da Lousã, pela CCDRC.
–

Controle

de

Qualidade

do

Modelo

Numérico

Cartográfico

(MNC)

correspondente à Fase 5 da Zona B do Concurso Público nº1/99 de execução de
“Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos Municípios de Lousã, Miranda do
Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área envolvente”.

Julho de 2003
–

Adjudicação

do

Mapa

de

Ruído

Municipal

à

Associação

para

o

Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) da Universidade de
Coimbra.

Dezembro de 2003
– Apresentação “UTILIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 10k e 2k – A experiência da AMVCD”,
enquadrada na utilização da cartografia 1.10000 no processo de revisão do
PDM, no IGP, Lisboa.

2004
Fevereiro de 2004
– Conclusão dos cadernos sectoriais de Caracterização Física e Caracterização
Sócio-Económica e urbanística.
– Reunião com EDP para recolha de informação sobre Rede Elétrica, no GAT.
– Reunião com a ADAI, para recolha de informação sobre áreas ardidas, em
Coimbra.
– Reunião com a ADAI sobre o Mapa de Ruído, em Coimbra.

Março de 2004
– Reunião com EDP para recolha de informação sobre Rede Elétrica, no GAT.
– Reunião com EDP para recolha de informação sobre Rede Elétrica, em Coimbra.
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Abril de 2004
– Apresentação “UTILIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 10k e 2k – A experiência da AMVCD”,
enquadrada na utilização da cartografia 1.10000 no processo de revisão do
PDM, em Évora e Santarém.

Maio de 2004
– Apresentação “UTILIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 10k e 2k – A experiência da AMVCD”,
enquadrada na utilização da cartografia 1.10000 no processo de revisão do
PDM, na Guarda, Covilhã, no Porto e em Faro.
– Apresentação “UTILIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 10k e 2k – A experiência da AMVCD”,
enquadrada na utilização da cartografia 1.10000 no processo de revisão do
PDM, no âmbito da ação de formação “A CARTOGRAFIA OFICIAL APLICADA À
SILVICULTURA”, ao IDARC, na Lousã.

Junho de 2004
– Controle de qualidade da conversão do modo numérico para o modo
analógico (Saídas Gráficas) correspondente à Fase 6 da Zona A do Concurso
Público nº1/99 de execução de “Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos
Municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área
envolvente”.

Outubro de 2004
– Reunião de apresentação do Mapa de Ruído, pela ADAI, no GAT da Lousã.

Novembro de 2004
– Receção do Mapa de Ruído Municipal e controle de qualidade do mesmo.

Dezembro de 2004
– Controle de qualidade da conversão do modo numérico para o modo
analógico (Saídas Gráficas) correspondente à Fase 6 da Zona B do Concurso
Público nº1/99 de execução de “Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos
Municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares e área
envolvente”.
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2005
Fevereiro de 2005
– Reunião, no GAT da Lousã, com o Diretor Regional do Ambiente e Ordenamento
do Território do Centro – Eng.º Armando Basso –, presidentes das Câmaras
Municipais e Equipa Técnica do PDM, para discussão da redefinição da REN dos
Municípios de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, com
base em novos critérios, diferentes dos da REN maio/2002. Foi decidido
promoverem-se as novas cartas da REN.
– Reformulação das Cartas da REN, da responsabilidade da CCDRC, com a
colaboração da Equipa Técnica do PDM de modo a tornar o processo mais
célere.

Março de 2005
– Entrega, à Equipa do PDM, para aferição, de uma nova versão da REN, da
responsabilidade da CCDRC, para o Município de Vila Nova de Poiares.

Abril de 2005
– Reuniões com um dos Técnicos responsáveis pela delimitação da REN – Dr.ª
Emília Amorim –, na CCDRC, para aferição da nova versão da REN,
nomeadamente em termos de compatibilização com Espaço Urbano.

Maio de 2005
– Versão da REN maio/2005, após aferição de detalhes com a CCDRC.

2006
Abril de 2006
– Reunião com representante das “Águas do Mondego”, em Taveiro, Coimbra,
sobre os Sistemas Multimunicipais de Águas e de Saneamento.

Agosto de 2006
– Reunião entre a equipa do PDM, Políticos e Técnicos da Câmara Municipal, para
discussão dos novos perímetros urbanos.
Dezembro de 2006
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– Reunião de exclusões da REN e desafetações da RAN, na CCDRC, com
representante da CCDRC, da DRABL, com Sr. Presidente da C.M. e Técnicas da
equipa do PDM.

2007
Janeiro de 2007
– Reunião nas Estradas de Coimbra, com o Sr. Eng.º Varandas, sobre atualização
da classificação da rede viária, ponto de situação dos processos de
desclassificação e novos traçados de vias.

Março de 2007
– Reunião entre a equipa do PDM, Políticos e Técnicos da Câmara Municipal, para
aferição de propostas.

Junho de 2007
– Receção do novo Mapa de Ruído Municipal, de acordo com a última legislação
em vigor.

Julho de 2007
– Entrega, na CCDRC, dos exemplares do processo para a 2ª CTA do PDM, com os
seguintes elementos:
• Regulamento;
• Relatório 1 – Estudos de Caracterização do Território Municipal;
• Relatório 2 – Objetivos e Estratégias – Fundamentação e Programa de Execuções;
• Planta de Enquadramento Regional;
• Planta da Situação Existente;
• Planta de Ordenamento;
• Planta de Condicionantes (desagregada em seis cartas);
• Carta da Estrutura Ecológica Municipal.

E ainda os seguintes elementos:
• Identificação e justificação de áreas a desafetar da RAN e de áreas a excluir da

REN;
• Proposta de reclassificação de solos urbanos;
• Perímetros urbanos propostos e em vigor.

Setembro de 2007
- Terceira reunião plenária da comissão Técnica de Acompanhamento do
procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares,
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na qual se procedeu à apreciação dos elementos processuais referidos
anteriormente.

2008
Maio de 2008
- Reunião com a Comissão da Reserva Agrícola para apreciação e avaliação
da proposta de desafetações da Reserva Agrícola Nacional.

Setembro de 2008
- Reunião com a equipa responsável pela elaboração do Relatório Ambiental
Estratégico para esclarecimentos processuais, caracterização dos trabalhos
realizados no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal e entrega de
documentação.
Outubro de 2008
- Receção do Relatório de Fatores Críticos elaborado no âmbito da Avaliação
Ambiental

Estratégica

e

respetiva

consulta

às

entidades

com

responsabilidades ambientais específicas.

2009
Janeiro de 2009
- Adaptação do Mapa de Ruído ao esquema geral das plantas elaboradas no
âmbito da Revisão do PDM e respetivo envio à CCDRC para análise e
parecer.

2010
Fevereiro de 2010
- Reunião de desafetações de áreas de RAN subpostas a estrutura ecológica
urbana, com representantes da CCDRC e DRAPC.
Março de 2010
- Auscultação das entidades externas sobre as propostas de revisão do PDM,
designadamente:
•

Autoridade Nacional de Comunicações;

•

Direção Geral da agricultura e desenvolvimento Regional;
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•

Direção Regional de Educação do Centro;

•

Instituto do Desporto de Portugal, I.P.;

•

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, IP;

•

Instituto Geográfico Português;

•

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;

•

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP;

•

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.;

•

Guarda Nacional Republicana;

•

Direção-Geral de Energia e Geologia.

Junho de 2010
- Redelimitação dos Espaços Florestais e Agrícolas conforme sugestão da DRAPC,
efetuada no dia 12 de fevereiro, na CCDRC;

- Envio das situações de conflito dos níveis sonoros levantados na sequência do
zonamento das zonas sensíveis e mistas.

Setembro de 2010
- Reunião com a CCDRC para apreciação da proposta de regulamento.

2011
Janeiro de 2011
- Reunião com a CCDRC para análise das peças escritas e desenhadas do PDM
para posterior envio às entidades da CTA.

Maio de 2011
- 4ª Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento, realizada no âmbito da
Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares com a presença das
seguintes entidades:
•

Comissão Técnica de Acompanhamento;

•

Autoridade Florestal Nacional,

•

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro;

•

Direção Regional de Cultura do Centro;

•

Direção Regional de Economia do Centro;

•

EP – estradas de Portugal, S.A.;
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•

Instituto do Turismo de Portugal, I.P.;

•

Instituto da Água, IP.

Fevereiro de 2012
- Elaboração e entrega pela CCDRC de uma nova versão da REN.

3.3. METODOLOGIA

O processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares passou
por duas etapas – arranque e elaboração – até ao parecer final da Comissão
Técnica de Acompanhamento (CTA), cuja metodologia de trabalho se apresenta
resumidamente.

3.3.1. ARRANQUE

Deliberação da Câmara Municipal para Revisão do PDM

O processo de revisão teve início com a preparação do “Documento
justificativo da necessidade de revisão do PDM de Vila Nova de Poiares”.
Elaborado pela Equipa Técnica do GAT Lousã / AMVCD, com a
colaboração de técnicos da Câmara Municipal, este pretendia fazer uma
análise/diagnóstico da implementação do PDM da 1ª geração, assim como
um levantamento das dificuldades encontradas que impediam o correto
ordenamento e desenvolvimento do Município, tendo sido identificadas as
seguintes situações:
•

Não usufruiu dos ensinamentos colhidos em situações já discutidas e/ou
testadas anteriormente, por ter sido um dos primeiros PDM’s elaborados, a
nível nacional – publicado a 28 de abril de 1993 por Resolução do
Conselho de Ministros nº 34/93;

•

Situações que contrariam a lei geral em vigor;

•

Pouca flexibilidade em termos de Regulamento do Plano;

•

Entraves ao desenvolvimento do Município originados pelo caráter mais
restritivo de que tem vindo a ser alvo a legislação geral da REN;

•

Falta de cartografia de base atualizada;

•

Situações desadequadas às necessidades e anseios da população.
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O Documento foi concluído em março de 1998 e serviu como justificativo
para a revisão do PDM – dado que ainda não haviam decorrido os 10 anos
de vigência exigidos pela legislação em vigor –, foi apresentado em Sessão
de Câmara e serviu de base à deliberação para revisão do PDM.
Posteriormente

foi

remetido

à

Comissão

de

Coordenação

e

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), tendo sido aceite por esta e
consequentemente despoletado o processo de revisão.

12 de dezembro de 1998 – Publicação da CTA
A CTA (Comissão Técnica de Acompanhamento) para o processo de
revisão do PDM de Vila nova de Poiares foi aprovada por despacho
nº21556/98 do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território (SEALOT) e publicada no Diário da República nº286, II Série, de
12 de dezembro. A constituição final, após algumas alterações motivadas
por desagregação de Ministérios, é a seguinte:
•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro –
CCDRC;

•

Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP;

•

Direção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Urbano;

•

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro – DRAPC;

•

Direção Regional da Economia do Centro – DREC;

•

Direção Regional de Cultura do Centro;

•

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU;

•

Estradas de Portugal – EP, S.A.;

•

Turismo de Portugal – TP, ip;

•

Autoridade Florestal Nacional – AFN.

3.3.2. ELABORAÇÃO
A elaboração do PDM decorreu em várias etapas, com o desenvolvimento de
diversos trabalhos, em algumas situações indiretamente ligados ao PDM, mas
imprescindíveis ao processo de revisão. Alguns destes procedimentos, pela sua
complexidade, morosidade e ausência de modelos, implicaram o arrastamento
do processo, de onde se destacam a promoção da cartografia base e respetivo
controle de qualidade, a promoção do Mapa de Ruído Municipal, a colaboração
com o INE na preparação da BGRI2001 para os Censos2001, colaboração com o
IGP na divulgação das potencialidades da cartografia numérica à escala 1:10000,
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e a colaboração/acompanhamento com a CCDRC nas diversas versões da REN.

Do processo de elaboração, para além da produção e/ou reformulação de
peças escritas e desenhadas que no capítulo próprio se descreverão – Cap. 5 –,
destacam-se as seguintes etapas:
•

Conversão analógico-digital das plantas de ordenamento e de condicionantes
do PDM da 1ª geração;

•

Promoção de cartografia oficial, digital e atualizada e respetivo controle de
qualidade;

•

Publicitação e participação pública, para apresentação de sugestões e
reclamações;

•

Análise das sugestões e reclamações;

•

Avaliação do estado de execução dos objetivos do PDM da 1ª geração;

•

Ajustes da informação das plantas de ordenamento e de condicionantes à
cartografia em formato digital, à escala 1:10000;

•

Multicodificação das plantas de ordenamento e de condicionantes;

•

Elaboração de estudos sectoriais de caracterização do território municipal;

•

Promoção do Mapa de Ruído Municipal;

•

Contactos com diversas Entidades;

•

Processo da REN;

•

Reuniões de desafetação da RAN e da REN, com DRABL e CCDRC;

•

Reuniões com a Comissão Técnica de Acompanhamento.

CONVERSÃO

ANALÓGICO-DIGITAL

DAS

PLANTAS

DE

ORDENAMENTO

E

DE

CONDICIONANTES DO PDM DA 1ª GERAÇÃO

O PDM publicado em 1993 foi elaborado em formato analógico, tendo como base
a cartografia à escala 1:25000 do Instituto Geográfico do Exército. Como era
pretensão da Equipa Técnica produzir o novo PDM em formato digital, tendo como
base uma cartografia digital, oficial e atualizada, verificou-se a necessidade de,
antes de mais, proceder à conversão das plantas existentes de modo a
constituírem uma base de partida para os trabalhos de revisão. Assim houve que
proceder à digitalização, inicialmente em mesa digitalizadora e posteriormente no
écran sobre a imagem raster das plantas do PDM. Obtiveram-se então as Plantas
em formato digital (informação vetorial).
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PLANTA DE ORDENAMENTO

FORMATO ANALÓGICO

FORMATO DIGITAL VETORIAL

PLANTA DE CONDICIONANTES

FORMATO ANALÓGICO

FORMATO DIGITAL VETORIAL

PROMOÇÃO DA CARTOGRAFIA OFICIAL, DIGITAL E ATUALIZADA E RESPETIVO
CONTROLE DE QUALIDADE
A promoção da elaboração da base cartográfica – cartografia numérica digital
oficial à escala 1:10000 – para Revisão do PDM, foi um processo moroso e
complicado, nomeadamente no que diz respeito ao controle de qualidade,
implicando atrasos nos trabalhos de planeamento e ordenamento.
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Um dos pressupostos que serviram de justificação para a revisão do PDM foi a sua
elaboração com base em cartografia desatualizada. Para fazer face a tal situação
a AMVCD / GAT Lousã decidiu promover a execução de cartografia em formato
digital. Depois de contactos com diversas entidades – Instituto Geográfico do
Exército (IGeoE), Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Geográfico
Português (IGP) – decidiu avançar com o concurso para execução de cartografia
numérica, à escala 1:10000, da Série Cartográfica Nacional (SCNK10), através do
estabelecimento de um protocolo – PROCARTA – com o então Instituto Português
de Cartografia e Cadastro (IPCC), atual IGP.

A exigência por parte da Direção Geral de Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) na utilização de cartografia oficial ou
homologada para execução de planos de ordenamento do território, reforçou a
opção pela cartografia numérica à escala 1:10000, da Série Cartográfica Nacional
(SCNK10), obtendo-se assim cartografia oficial.
Foi então promovido o concurso (Ajuste Direto) para a realização da cobertura
aerofotográfica para produção de fotografia aérea à escala 1:22500, destinada à
elaboração de “Cartografia Numérica à escala 1:10000 dos municípios da Lousã,
Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares e área envolvente”, à escala
1:10000, em maio de 1999 tendo o concurso público para elaboração de
cartografia numérica sido lançado em julho de 1999. A execução da cartografia
foi adjudicada, à empresa Geometral, em janeiro de 2000.
A execução da cartografia compreendia uma área de 120000 hectares, sendo
que apenas 50000 hectares diziam respeito aos municípios da AMVCD / GAT Lousã,
abrangendo a restante área dos municípios vizinhos (Coimbra, Montemor-o-Velho,
Condeixa, Soure, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Góis,
Arganil e Penacova).

No protocolo PROCARTA estava previsto que a realização do controle de
qualidade seria executado por ambas as partes. Deste modo a AMVCD / GAT
Lousã, através da Equipa Técnica de revisão do PDM, realizou tarefas inerentes ao
controle de qualidade da cartografia numérica à escala 1:10000, das quais se
destacam:
•

Controle de Qualidade posicional do Modelo Numérico Topográfico (MNT) /
Modelo Numérico Altimétrico (MNA) – Por coordenação de pontos GPS pelo
método estático, Cálculo do Erro Médio Quadrático, por levantamento por GPS de
20 pontos, numa amostra pré determinada de uma folha;

•

Controle de Qualidade da estrutura gráfica e multicodificação dos ficheiros MNT –
Verificação automática de formatos, unidades, códigos, e estrutura gráfica
através de um software específico – V10K;
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•

Controle de Qualidade do conteúdo e edição/generalização (ngXis) MNT –
Verificação automática dos elementos gráficos em termos de descontinuidades e
geração de polígonos através de um software específico – ngXis;

•

Completamento de campo (MNT) – Realizado através da verificação de campo,
nomeadamente da quantificação dos elementos omissos ou incorretos através de
amostragem;

•

Qualidade/Geração do Modelo Numérico Cartográfico (MNC) – Realizado através
da verificação em estação gráfica, de diversos parâmetros de produção do MNC,
nomeadamente Toponímia, Simbologia, Cercadura, Informação Marginal e
Ligação entre folhas, por amostragem;

•

Controle de Qualidade das saídas gráficas – MNC – Avaliação da qualidade da
conversão do MNC do modo numérico para o modo analógico (Saídas Gráficas).

PUBLICITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA, PARA APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES E
RECLAMAÇÕES

O Decreto-Lei nº380/99 de 22 de setembro com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº310/2003 de 10 de dezembro, prevê no seu artigo 77º que a Câmara
Municipal publicite, através da divulgação de avisos, a deliberação que
determina a elaboração do plano de forma a permitir a formulação de sugestões,
bem como a apresentação de informações sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração/revisão do
PDM.
Apesar de a revisão do PDM ter sido iniciada ao abrigo do Decreto-Lei nº69/90, de
2 de março, e não estar obrigado aquela publicitação, foi entendimento da
Equipa Técnica proceder à auscultação da população de modo a tornar o
processo mais transparente e participativo, bem como a recolha de sugestões
úteis e válidas para o desenvolvimento do território. A Câmara Municipal divulgou
um anúncio no mês de dezembro de 1999, convidando os interessados a
apresentarem as suas sugestões e/ou reclamações, no prazo de 30 dias úteis.

ANÁLISE DAS SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
Decorrente da fase de auscultação da população, foram recebidas 569
sugestões e reclamações, por parte dos munícipes, que era necessário analisar e
dar uma resposta. Para tal foi feita uma listagem com identificação numérica de
todas as sugestões e reclamações, foram localizadas cartograficamente, e
analisadas, por um lado face ao PDM em vigor em termos de classe de espaço e
condicionantes e por outro lado face aos estudos da revisão em termos de
propostas de ordenamento do território. Por fim foram comunicados os resultados
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da análise aos munícipes.

LISTAGEM

ANÁLISE/APRECIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO CARTOGRÁFICA

CARTA MILITAR

PLANTA DE ORDENAMENTO

PLANTA DE CONDICIONANTES

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO PDM DA 1ª GERAÇÃO
Foi elaborado o documento “Avaliação do Estado de Execução dos Objetivos do
PDM” com o objetivo de verificar se as propostas do PDM haviam sido
implementadas pela Autarquia e/ou executadas. Caso isso não se verificasse,
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analisar a oportunidade e/ou pertinência de as incluir novamente nas propostas
do novo PDM.

A metodologia utilizada foi, numa primeira fase, cruzar a informação do Plano de
Atividades da Câmara Municipal com a da Classificação Económica das
Despesas, cujo resultado foi posteriormente relacionado com os objetivos
cumpridos no Relatório de Atividades. Houve ainda que compatibilizar os objetivos
do PDM com os objetivos alcançados no Relatório de Atividades, destacando os
objetivos de desenvolvimento por cumprir, de modo a posteriormente serem
incluídos na reformulação do relatório do PDM.

Sendo intenção da Equipa Técnica analisar a execução dos objetivos do PDM
desde o ano de entrada em vigor – 1993 –, por impossibilidade de recolha dessa
informação na Câmara Municipal, foi apenas analisado o triénio 1998/2000.

AJUSTES DA INFORMAÇÃO DAS PLANTAS DE ORDENAMENTO E DE CONDICIONANTES
À CARTOGRAFIA EM FORMATO DIGITAL, À ESCALA 1:10000
Dispondo de cartografia numérica à escala 1:10000, a Equipa Técnica procedeu
à transposição e ajustes da informação das Plantas de Ordenamento e
Condicionantes à nova base cartográfica. Deste modo, foram ajustados os
aglomerados urbanos e todas as restantes classes de espaço (Espaço Industrial,
Outros Solos Agrícolas, RAN, Espaço Florestal), para posteriormente serem
delineadas as novas propostas de ordenamento no processo de revisão do PDM.

TRANSPOSIÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A CARTOGRAFIA 1:10000

PLANTA DE ORDENAMENTO

CART. NUMÉRICA 10000

CART. NUMÉRICA 10000 C/ P. ORDENAMENTO

PORMENOR DA TRANSPOSIÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA A CARTOGRAFIA 1:10000
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P. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES

CART. NUMÉRICA 10000

CART. NUMÉRICA 10000 C/ ESP. URBANO

MULTICODIFICAÇÃO DAS PLANTAS DE ORDENAMENTO E DE CONDICIONANTES

A cartografia numérica à escala 1:10000, da Série Cartográfica Nacional
(SCN10k), que serve de base aos estudos de revisão do PDM, tem uma
característica específica – multicodificação –, ou seja, cada objeto tem tantos
códigos quantas as funções que desempenha no território. Deste modo não é
necessária a duplicação de elementos gráficos para representar objetos com
funções distintas o que facilita uma representação sintética e realista da superfície
terrestre. Todos os elementos que fazem parte desta cartografia estão
identificados num catálogo – Catálogo de Objetos – onde é especificada a
informação referente a cada objeto (nível, cor, espessura, tipo de elemento).
Assim, com a ajuda de um software específico – ngXis – é possível manusear toda
a informação de um modo versátil e interativo.

Sendo esta cartografia a base para a elaboração do PDM de 2ª geração seria
lógico que os trabalhos gráficos a desenvolver no processo de revisão seguissem a
mesma metodologia. Assim sendo, foi necessário estabelecer um catálogo de
objetos para o PDM e codificar toda a informação da Planta de Ordenamento e
Condicionantes.
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CATÁLOGO DE OBJETOS DO PDM

PORMENOR DA MULTICODIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PDM

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SECTORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
MUNICIPAL

Com o objeto de dotar a Câmara Municipal de informação atualizada e
detalhada, relativa a equipamentos, serviços, património, turismo e infraestruturas,
a Equipa Técnica elaborou 13 Cadernos sectoriais de caracterização do território
municipal:
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•

Caracterização Física do Território

•

Caracterização Sócio-Económica e Urbanística

•

Educação

•

Ação Social

•

Desporto

•

Cultura e Lazer

•

Saúde

•

Salubridade Pública

•

Segurança e Proteção Civil

•

Património Cultural

•

Património Paisagístico

•

Turismo

•

Vias e Transportes.

Cada um destes estudos foi iniciado com a recolha e/ou atualização de
informação no terreno, sempre que necessário contando com a colaboração de
Técnicos da Câmara Municipal, bem como das Entidades envolvidas. Os relatórios
integram principalmente a caracterização da situação atual, de modo a viabilizar
a formulação de propostas, fichas detalhadas dos equipamentos e ainda um ou
mais cartogramas com as respetivas localizações por lugar.

O pormenor de elaboração dos Cadernos sectoriais foi muito além das exigências
de um Plano Diretor Municipal que, teve como consequência um aumento de
trabalhos e morosidade do processo.

CONTACTOS COM DIVERSAS ENTIDADES

No decorrer dos estudos foi necessário estabelecer contactos com diversas
entidades no sentido de recolher e atualizar informação, de onde se destacam as
seguintes:
•

EDP (Eletricidade de Portugal) – Lisboa, Coimbra e Lousã – Recolha de
informação relativa à Rede Elétrica no sentido de elaborar a carta da Rede
Elétrica do Município;

•

DGRF (Direção Geral de Recursos Florestas) – Lisboa, Coimbra e Lousã – Recolha
de informação relativa ao Plano Regional de Ordenamento Florestal, Planos
Municipais de Intervenção Florestal, áreas ardidas, áreas de risco de incêndio,
perímetros florestais (regime florestal), áreas ardidas e legislação afim;

•

DGOTDU (Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano) – Recolha de informação relativa a elementos sobre Servidões e
restrições de utilidade pública, Normas de representação gráfica dos planos
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municipais de ordenamento do território, Vocabulário de ordenamento do
território, Modelo do regulamento do plano diretor municipal, Normas para a
programação e caracterização de equipamentos coletivos;
•

EP, EPE (Estradas de Portugal) – Recolha de informação relativa à Rede Viária do
Município da Lousã, nomeadamente no que diz respeito a traçados de novas
estradas (projeto) e estradas e troços de estradas desclassificadas com a
indicação da respetiva data;

•

CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) –
Recolha de informação relativa a áreas de interesse botânico e áreas de
interesse arquitetónico;

•

Instituto de Turismo de Portugal – Recolha de informação relativa a circuitos e
pontos turísticos com ligação à gastronomia da região, alojamentos e património,
terminologia turística e legislação afim;

•

DREMN (Direção Regional dos Edifícios e Monumentos Nacionais) – Recolha de
informação relativa a processos de classificação desde 1991, zonas de proteção
a imóveis classificados, zonas demarcadas (ruínas, grutas, etc.) e legislação afim;

•

COTF (Centro de Operações e Técnicas Florestais) – Recolha de informação
relativa a Planos Municipais de Intervenção Florestal, áreas ardidas, áreas de risco
de incêndio e legislação afim;

•

IPPA (Instituto Português do Património Arquitetónico) – Recolha de informação
relativa a processos de classificação desde 1991, zonas de proteção a imóveis
classificados, zonas demarcadas (ruínas, grutas, etc.) e legislação afim;

•

DRE Centro (Direção Regional de Economia do Centro) – Recolha de informação
relativa a energia, nomeadamente sobre gás, indústria e legislação afim;

•

DRAC (Direção Regional do Ambiente do Centro) – Recolha de informação
relativa a legislação na área do ambiente;

•

IPA (Instituto Português de Arqueologia) – Recolha de informação relativa a
locais/áreas de interesse arqueológico;

•

IGM (Instituto Geológico e Mineiro) – Recolha de informação relativa a
componente da indústria extrativa, recursos geológicos;

•

DREC (Direção Regional de Educação do Centro) – Recolha de informação para
elaboração do caderno sectorial da educação;

•

E outros.

PROCESSO DA REN
O processo da REN (Reserva Ecológica Nacional) para o Município de Vila Nova
de Poiares foi moroso e complicado tendo em diversas alturas entravado o
decorrer dos estudos de revisão do PDM.

A Reserva Ecológica para o Município de Vila Nova de Poiares foi concluída em
1993, tendo sido publicada por Portaria nº182/93 de 17 de fevereiro, no Diário da
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República nº40, I Série-B. A responsabilidade da elaboração do trabalho foi da
então Comissão de Coordenação da Região Centro (CCRC) e atual Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Aquando do início dos trabalhos de revisão do PDM a Equipa Técnica procedeu à
conversão analógico-digital da REN e ajustes à carta militar em formato raster,
para servir de base aos trabalhos a desenvolver. No sentido de ser feita uma
aferição do trabalho realizado, procedeu-se à discussão da metodologia utilizada
com técnicos da DRA Centro que resultou na aceitação da mesma. Foi-lhes
fornecida cópia dessa REN para compatibilização, tendo posteriormente sido
fornecido à equipa do PDM uma primeira versão da REN, elaborada sobre a
Carta Militar, à escala 1:25000.

A AMVC / GAT da Lousã promoveu, entretanto, a aquisição de cartografia
numérica oficial à escala 1:10000, em formato digital, para utilização como base
cartográfica na revisão do PDM.

Perante esta nova realidade, e uma vez que a DRAOT se encontrava a
desenvolver o processo de reformulação/redefinição de limites da REN a nível da
Região Centro, foi entendimento da Equipa do PDM proceder no sentido de que
fosse utilizada a mesma base cartográfica, promovida para a revisão do PDM, na
redefinição da REN. Esta situação foi aceite pela DRAOTC que em maio de 2002
entregou uma segunda versão da “REN bruta”, elaborada sobre a cartografia
numérica à escala 1:10000, fornecida pela AMVCD/ GAT da Lousã.

Da “REN bruta” fornecida pela DRAOTC foram expurgados os aglomerados
urbanos do PDM de 1ª geração, da responsabilidade da Equipa Técnica do PDM,
de acordo com uma metodologia discutida entre ambas as partes. Daí resultou
uma versão da REN que foi utilizada para prosseguir os estudos do PDM.

No início de 2005, foi decidido elaborar uma nova versão da REN, com base em
novos critérios, diferentes dos da REN maio/2002. O trabalho de reformulação das
Cartas da REN foi da responsabilidade da CCDRC, com a colaboração de
elementos da Equipa Técnica do PDM, de modo a tornar o processo mais célere.
Em março de 2005 foi entrega mais uma versão da REN para aferição por parte
da Equipa do PDM dando origem à REN semifinal em maio de 2005.
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Por último, e já no corrente ano (2012) surge uma nova versão da REN elaborada
pela CCDRC.

REUNIÕES DE DESAFETAÇÃO DA RAN E DA REN, COM DRABL E CCDRC

A Equipa do PDM apresentou à Comissão da REN uma proposta de redefinição
dos limites da RAN e REN, para o Município de Vila Nova de Poiares, com base nos
pedidos de áreas a desafetar, em dezembro de 2006.

A proposta enquadrou-se no processo de Revisão do PDM que, ao estabelecer o
modelo da

estrutura

espacial

do território e

sintetizar

a

estratégia

de

desenvolvimento e ordenamento, conduziu à reclassificação e requalificação
parcial dos solos do município.

Assim, foram identificadas e justificadas, todas as áreas que, em consequência da
proposta de expansão dos aglomerados urbanos e zonas industriais, se
sobrepunham a solos classificados como RAN e REN, neste último caso
descriminada pelos subsistemas – leitos dos cursos de água, áreas de infiltração
máxima, cabeceiras das linhas de água, escarpas e áreas com risco de erosão.
Foram apresentadas duas situações, em carta:

•

A primeira, relativa à situação atual de espaço urbano, espaço industrial
e indústria extrativa, acrescidos das áreas a expandir e a reduzir;

EXPANSÃO E REDUÇÃO DE AGLOMERADOS URBANOS
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•

A segunda, relativa às áreas a desafetar da RAN e REN, identificadas e
com a respetiva justificação em quadro anexo.

DESAFETAÇÕES DA RAN E
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A metodologia utilizada no processo teve em consideração os seguintes fatores:
•

A evolução de conceitos da última década, nomeadamente em termos de
espaço urbano vs perímetro urbano, bem como a integração da estrutura
ecológica municipal (desde o DL nº69/90 de 2 de março até ao DL nº380/99 de 22
de setembro alterado pelo D.L. 310/2003 de 10 dezembro);

•

O regime de uso do solo em termos de classificação e qualificação, os conceitos
de solo urbano e solo rural, bem como os procedimentos de reclassificação e
requalificação.

Em termos gerais, as justificações das áreas a desafetar da RAN e REN prendem-se
com os seguintes motivos:
•

Perímetro urbano (expansão) – novas áreas para construção;

•

Perímetro urbano (colmatação) – situações de pequenas áreas entre espaços
urbanos existentes;

•

Construções existentes – situações de conjuntos de habitações, afastados ou
adjacentes ao espaço urbano que não se encontravam definidas como tal;

•

Aglomerado rural – situações de criação de aglomerado rural;

•

Setor turístico;

•

Qualificação ambiental;

•

Outros – Aeródromo;

•

Sugestões

de

munícipes

–

sugestões

para

construção

de

habitações

apresentadas pelos munícipes aquando da fase de recolha de sugestões e
reclamações para a revisão do PDM.
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REUNIÕES COM A COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO (CTA)

1ª REUNIÃO – 8 de julho de1999

A primeira reunião, decorreu nas instalações do GAT da Lousã, tendo antes de
mais servido para fazer as apresentações de todos os presentes, desde os políticos
das quatro Câmaras Municipais, aos técnicos das dez entidades que integram a
CTA, passando pelos técnicos da Equipa de revisão dos PDM’s e dos Municípios.

A título de conclusões desta primeira reunião, e como orientações para a
prossecução dos trabalhos de Revisão dos Planos Diretores Municipais de Lousã,
Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, sintetizou-se o seguinte:

•

Adotar uma base cartográfica atualizada e em formato digital (para o que se
diligenciou atempadamente no sentido de promover a elaboração da mesma);

•

Adotar a escala 1:10000 para tratamento global do Município e eventuais estudos
intermédios necessários, bem como para a apresentação final das peças
desenhadas, com a possibilidade de apresentação das Sedes de Município em
“zooms” à escala 1:5.000 por redução da cartografia à escala 1:2.000;

•

Seguir uma mesma metodologia e dar uma continuidade aos trabalhos em
simultâneo, na Revisão dos quatro PDM’s;

•

Desenvolver objetivamente os trabalhos conducentes à reformulação da Planta
de Ordenamento, da Planta de Condicionantes e do Regulamento, conforme o
exigido na legislação em vigor relativamente à Revisão dos PDM’s, adicionando
sempre que se julgue por conveniente, outros estudos e documentos gráficos
e/ou alfanuméricos: de base, justificativos de opções tomadas, sectoriais ou
outros;

•

Prever reuniões sectoriais com a Entidade em questão, dependendo da
especificidade dos trabalhos em desenvolvimento, sem a necessidade de
convocação de toda a CTA.

2ª REUNIÃO – 29 de novembro de 2000

A segunda reunião da CTA teve como objetivo dar a conhecer o ponto da
situação dos trabalhos efetuados, desde a última reunião e conhecer a opinião
das diversas entidades acerca das propostas apontadas nos Cadernos sectoriais e
de futuras áreas de expansão urbana.
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Como conclusões que serviram para orientação dos trabalhos de Revisão dos
Planos Diretores Municipais de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de
Poiares, sintetizou-se o seguinte:
•

Apresentação de três dos Cadernos sectoriais – Educação, Ação Social e
Desporto –, para justificação de novas propostas de equipamentos, infraestruturas
e expansão de espaços urbanos e industriais;

•

Apresentação

de

Condicionantes,

situações-tipo,

nas

nomeadamente

Plantas

de

compatibilização

Ordenamento
de

áreas

e

de

desportivas

(campos de golfe) com solos de RAN, expansão de aglomerado urbano em solos
de

Espaço

Florestal,

expansão

de

indústria

(extração

de

barros)

e

compatibilização com solos de REN, tratamento de áreas de Espaço Urbano
sobrepostas a REN, correções gráficas e ajustes de bom senso entre Planta de
Ordenamento e Planta de Condicionantes;
•

Apresentação

da

metodologia

de

trabalho

relativamente

à

conversão

analógico-digital das Plantas dos PDM’s, ajuste da cartografia e da escala
existente para a nova base cartográfica, atualizada, em formato digital e à
escala 1:10000.

3ª REUNIÃO – 14 de setembro de 2007

A terceira reunião da CTA teve como objetivo, por um lado, proceder à
apreciação do conteúdo documental do Plano:


Peças Escritas:
- Regulamento;
- Relatório 1;
- Relatório 2.



Peças Desenhadas:
1 - Planta de Enquadramento Regional;
2 - Planta da situação Existente;
3 - Planta de Ordenamento;
4 - Planta de Condicionantes:
4.1 – Património Natural;
4.2 – Património Edificado e Infraestruturas;
4.3 – Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios;
4.4. 1 – Carta de Ruído Municipal – Período Diurno;
4.4.2 – Carta de Ruído Municipal – Período Entardecer;
4.4.3 – Carta de Ruído Municipal – Período Noturno;

e por outro lado, submeter à apreciação das entidades presentes na reunião, a
apreciação das propostas de:
•

Exclusão de áreas de REN;

•

Desafetação de áreas de RAN;
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•

Perímetros Urbanos;

•

Reclassificação dos Solos.

As propostas referidas anteriormente foram apreciadas e avaliadas e registadas
em ata. Desta apreciação surgiram algumas recomendações e sugestões
registadas em ata.

4ª REUNIÃO – 17 de maio de 2011

A quarta reunião da CTA recaiu sobre a proposta de Revisão do PDM, designadamente:

Peças Escritas
- Regulamento;
- Estudos de Caracterização do Território Municipal – Relatório 1;
- Objetivos estratégicos e opções de base territorial para o modelo de
organização espacial, Programa de execução e Meios de Financiamento –
Relatório 2;
- Relatório do Mapa de Ruído Municipal;
- Resumo não técnico do Mapa de Ruído Municipal;
- Carta Educativa;
- Relatório Ambiental e Resumo não técnico;

Peças Desenhadas
- Planta de Ordenamento – planta nº 3 – com as seguintes cartas anexas:
- Património Edificado e Arqueológico – planta de ordenamento n.º3.1;
- Classificação de Zonas Mistas e sensíveis – planta de ordenamento n.º3.2;
- Planta de Condicionantes – planta nº 4, subdividida nas seguintes servidões e
restrições:
- Planta de Património Natural – planta nº 4.1;
- Planta de Património Arqueológico, Edifícios Públicos e Infraestruturas –
planta nº 4.2;
- Planta de Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios – planta nº 4.3;
- Planta de Risco de Incêndio e Rede de Defesa da Floresta Contra
Incêndios – planta nº4.4.
- Planta de Enquadramento Regional - Planta nº1;
- Planta da Situação Existente – Planta nº2;
- Carta da Estrutura Ecológica Municipal – planta nº5;
- Mapa de Ruído Municipal – planta nº 6 subdividida nas seguintes:
- Período Diurno-Entardecer-Noturno – planta nº 6.1;
- Período Noturno – planta nº 6.2.
- Planta da Reserva Ecológica Nacional – planta nº 7;
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- Planta da Reserva Agrícola Nacional – planta nº 8.

As propostas relativas aos pontos referidos anteriormente foram apreciadas,
avaliadas e registadas em ata.
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´

4. AVALIAÇÃO DO TERRITÓRIO
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A definição de propostas de desenvolvimento para o município, passa, entre
outros, por uma avaliação do território, nas diversas vertentes, como sejam o
povoamento e urbanismo, a indústria, a agricultura e floresta, os equipamentos e
serviços, as infraestruturas e ambiente e o turismo. Pretende-se ainda detetar
carências e pontos fracos e potenciar os pontos fortes.

Uma análise realizada no início do processo de revisão do PDM, designada por
“Avaliação do estado de execução do PDM”, é também aqui traduzida, no
sentido de entender até que ponto as propostas do PDM em vigor foram
cumpridas e relevantes para o desenvolvimento do município, ou se continuam
por cumprir e/ou deverão ser novamente consideradas. Também nesse
documento, são refletidos os domínios de intervenção/investimento da Câmara
Municipal na última década.

Para Avaliação do estado de execução do PDM foi utilizado o modelo de
estrutura de objetivos e programas do plano de atividades definido no Decreto-Lei nº341/83 de 21 de julho – Quadro 4.1 –, com adaptação à estrutura da
Câmara Municipal, no sentido de facilitar a análise. A estrutura compreende assim
11 objetivos (10 + 1) da Câmara Municipal, relativo à Administração Municipal),
sub-divididos em diversas ações. Uma vez que o período em análise – desde 1993
(ano de publicação do PDM) – se revela demasiado extenso em termos de
informação, bem como da leitura dos dados, opta-se por representar um triénio
de dados representativo das principais tendências verificadas ao longo dos anos
analisados.

O quadriénio 1998/2001 permite observar, na generalidade, quais os principais
investimentos e as áreas onde foram realizados, com particular destaque para a
Cultura, Desporto e Tempos Livres, Habitação e Urbanização, Comunicações e
Transportes, áreas que recolheram as maiores fatias dos investimentos autárquicos
nos últimos anos. Nos restantes objetivos os valores têm-se mantido de forma linear,
apenas com algumas oscilações, resultantes de investimentos mais avultados em
determinados anos específicos, mas que no conjunto estão refletidos nesta
tendência aqui mostrada.
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QUADRO 4.1 – MODELO DE ESTRUTURA DE OBJETIVOS E PROGRAMAS DO PLANO DE ATIVIDADES –
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS DESPESAS
OBJETIVO

PROGRAMA
CÓDIGO e RÚBRICA
01

01

02

Educação

Cultura,
desporto e
tempos livres

03

Ação social

04

Saúde

05

06

07

08

09

Habitação e
urbanização e
urbanismo

Saneamento e
salubridade

Proteção civil

Desenvolviment
o económico e
abastecimento
público

Comunicações
e transportes

Educação pré-escolar

02

Ensino básico

03

Educação de adultos

01

Cultura

02

Desporto e tempos livres

Inclui telescola

Inclui bibliotecas, museus, fomento cultural e
outras atividades culturais
Inclui jardim botânico, teatros, orquestras e
grupos artísticos
Inclui também parques desportivos, campos de
jogos, campos de atletismo, piscinas, circuitos
de manutenção, etc.
Abrange infância, 3ª idade, deficientes e
centros de dia
Abrange centros de saúde

01

Habitação

02

Planeamento urbanístico

03

Iluminação pública

04

Urbanização

01

Rede de esgotos

02

Resíduos sólidos

03

Higiene pública

04

Cemitérios

01

Bombeiros

02

Segurança social

01

Água

02

Energia

03

Turismo

04

Mercados e feiras

05

Estabelecimentos industriais
ligados ao abastecimento

06

Fiscalização sanitária

01

Rede viária e sinalização

02

Transportes

03

10

OBS.

Estacionamento

Defesa do meio
ambiente

Inclui também.
habitação

ligação

de

esgotos

para

Abrange planos diretores municipais, planos de
pormenor

Inclui também. arruamentos, esgotos e outros
encargos com urbanização

Inclui também.
lavadouros

balneários,

sanitários

e

Inclui polícias municipais, instalações de forças
de segurança, obras de consolidação de
escarpa e muros de suporte com finalidade de
segurança

Abrange parques de campismo, pousadas,
postos de turismo e outras instalações
relacionadas com esta função
Inclui também matadouros, centrais de leite,
etc.
Inclui viadutos, construção e conservação de
arruamentos, vias e caminhos, sinalização,
corredores de transportes públicos
Inclui despesas com transportes públicos
Abrange
parques
de
estacionamento,
ordenamento de estacionamento nas vias
municipais
Abrange parques florestais, jardins, despesas na
luta antipoluição

FONTE: DL nº341/83 de 21 de julho – anexos I e IV

Numa análise ao total das despesas empregues nas ações integradas nos
objetivos do PDM, salienta-se um elevado quantitativo que se mantém sempre
acima dos 55%, evidenciando-se ainda um elevado esforço para colmatar
algumas das necessidades mais básicas do município – Figura 4.1.
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FIGURA 4.1 – TOTAL DAS DESPESAS DAS AÇÕES INTEGRADAS NOS OBJETIVOS DO P.D.M. EM
COMPARAÇÃO COM O TOTAL GERAL DAS DESPESAS CABIMENTADAS
Eu r o s

7.000.000

100,00%
90,00%

6.000.000

80,00%
5.000.000

70,00%
60,00%

4.000.000

50,00%
3.000.000

40,00%
30,00%

2.000.000

20,00%
1.000.000

10,00%

0.000.000

0,00%
19 9 9

19 9 8

2000

To tal de Despesa de A cçõ es integradas no s Objectivo s Tipo do P DM
To tal Geral da Despesa cabimentada
% das despesas de acçõ es integradas no s Obj. do P DM em relação ao To tal Geral

FONTE: Relatório de Atividades da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 1998-2000

Na Figura 4.2 é evidenciado o total de despesas cabimentadas para cada
objetivo, no período compreendido entre 1998 a 2000, de forma a compreender o
destino das verbas para atingir os objetivos propostos pelo PDM.

FIGURA 4.2 – TOTAL DAS DESPESAS CABIMENTADAS POR OBJETIVO NO PERÍODO 1998–2000
Euros
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Objectivos
Educação
Acão Social
Saneamento e Salubridade
Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público
Defesa do Meio Ambiente
Participação no Desenvolvimento Económico

Cultura, Desporto e Tempos Livres
Habitação e Urbanização
Protecção Civil
Comunicações e Transportes
Remodelação e Equipamento de Servuiços
Concessão de Subsídios

FONTE: Relatório de Atividades da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 1998-2000

Cumprindo os objetivos gerais delineados para o município de Vila Nova de
Poiares, o montante dos investimentos passou essencialmente por um conjunto de
ações

e

medidas,

agrupadas

numa

estratégia

política,

que

assentou

fundamentalmente em dois campos distintos:
•

supressão

e

eliminação

das
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população, quer das zonas rurais, quer dos aglomerados urbanos, ao nível
de infraestruturação do território, com investimentos nas redes de
distribuição de água e de recolha de resíduos, bem como na reconversão
da rede viária;
investimentos ao nível dos equipamentos, dotando o município de uma

•

oferta variada e de qualidade, neste domínio.

A nível operacional, os objetivos estabelecidos foram, na sua maioria, atingidos,
essencialmente os da exclusiva responsabilidade da autarquia.

A abordagem da avaliação do território passa pela síntese das áreas do PDM
publicado em 1993, nomeadamente classes de espaço identificadas na planta
de ordenamento e servidões e restrições ao uso dos solos retratadas na planta de
condicionantes. Será também o ponto de partida para comparação com a nova
versão do PDM – novas propostas de ordenamento do território –, resultante de
novas conjeturas sociais, económicas, ambientais e políticas, bem como da
inovação das tecnologias informáticas e da cartografia atualizada e em formato
digital.

QUADRO 4.2 – ÁREAS DO P.D.M. PUBLICADO EM 1993
CLASSES DE ESPAÇO E SERVIDÕES E RESTRIÇÕES AO USO DOS SOLOS
CLASSES DE ESPAÇO

SERVIDÕES E RESTRIÇÕES
AO USO DOS SOLOS

Espaço urbano
Espaço industrial
Espaço para Indústria extrativa
Espaço agrícola
Espaço florestal
RAN
REN *
Áreas submetidas ao regime florestal

ÁREA (ha)
1013.6
59.0
0.0
1328.91
6002.9
1001.1
--724.5

* A REN da Região Centro foi alvo de redefinição, com base em novos critérios, pela CCDRC, pelo
que a comparação entre os valores da REN publicada em 1993 com a atual não permite tirar
conclusões no âmbito desta avaliação.
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4.1. POVOAMENTO

4.1.1. DINÂMICAS DO POVOAMENTO

Devido à própria natureza do Plano e tendo em conta a necessidade de otimizar
a estrutura de povoamento de forma a planear e programar a implantação das
diversas redes de infraestruturas, equipamentos e serviços, torna-se imperioso
compreender a estrutura de povoamento, bem como a sua lógica. Considerouse, para o efeito, a estrutura como sendo a materialização da evolução no
espaço de um determinado sistema territorial. Pode-se compreender a estrutura
através de conceções de hierarquia, relações, morfologias e derivações. Por sua
vez, as lógicas de povoamento referem-se às intenções e predisposições
subjacentes às localizações e implementações dos elementos estruturantes.
O Município de Vila Nova de Poiares revela uma estrutura de povoamento
tradicional, assente numa economia rural que determinava, necessariamente, um
povoamento

“dispersivo”,

assegurando,

desta

forma,

uma

relação

de

proximidade entre cada núcleo de lavoura e os campos de cultivo que
dependiam desse mesmo centro1. Nos anos mais recentes tem-se verificado a
consubstanciação desta estrutura rural dispersa a par de um fenómeno de
consolidação dos principais aglomerados urbanos, nomeadamente das sedes de
freguesia.
Se é verdade que se tem vindo a assistir nas últimas décadas a uma diminuição
da população e a um consequente despovoamento nalgumas áreas do
município, verifica-se, igualmente, uma expansão da maioria dos aglomerados
populacionais que reflete realidades sócio-económicas muitas particulares. A
proximidade à capital de Distrito, o aumento da mobilidade social e profissional, a
diminuição do tamanho dos agregados familiares, a transformação dos modos de
vida contemporâneos, entre outros, contribuíram para a atual estrutura territorial
municipal.

A estrutura urbana do Município permite distinguir dois tipos de aglomerados
urbanos que se distinguem pela sua dimensão e função:

1 Pardal, Sidónio e Lobo, Manuel Costa (2000),” Estruturas e Lógicas de Povoamento” In Normas
Urbanísticas Vol. IV, DGOTDU – UTL, Lisboa.

D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_CCDRC_agosto2013\PDM_vectorial\RELATORIO2\Relatório 2.DOC

51

1ª REVISÂO PDM VNPOIARES

RELATÓRIO 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPÇÕES DE BASE TERRITORIAL PARA O MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL, PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE
FINANCIAMENTO
junho.2013

• O primeiro, compreende a Vila de Poiares e o lugar de São Miguel de
Poiares – sedes de Município e da Freguesia de S. Miguel, respetivamente
–, nos quais o crescimento físico e populacional tem sido acompanhado
por um maior incremento de redes de infraestruturas e equipamentos de
apoio às populações. Nestes, o povoamento revela alguma dispersão,
desenvolve-se a partir dos núcleos históricos mais consolidados e distribuise ao longo das vias. A sua proximidade aos eixos viários principais, como
a EN17 e a EN2, tem contribuído para o seu reforço como principais
centros populacionais do Município. Na periferia destes lugares, as
atividades agrícola e florestal ainda revelam uma presença bastante
acentuada nos modos de vida das populações locais.
• O segundo tipo engloba os restantes aglomerados urbanos, de menor
dimensão e menos população, localizados nas zonas mais afastadas da
sede do município, que revelam alguma concentração. A maioria destes
aglomerados dispõem das infraestruturas necessárias para colmatar as
necessidades básicas, mas encontram-se mais distanciados dos grandes
equipamentos e serviços concelhios.
Nos aglomerados mais pequenos, as suas relações funcionais com os centros de
maior dimensão revelam-se de uma importância fulcral. São nestes últimos
aglomerados que as populações procuram os serviços de primeira instância e
encontram os equipamentos estruturantes. Porém, devido à apropriação
administrativa da capital distrital, as relações com Coimbra fazem-se sentir em
todos os lugares. É pois para Coimbra que se fixam os principais fluxos de procura
e aquisição de bens e serviços. Desta forma, são os acessos a Coimbra,
fundamentalmente, que facilitam e promovem a estrutura de povoamento que se
desenvolve sempre nas imediações destes grandes eixos viários. Todavia, esta
realidade também permite contribuir para uma lógica de povoamento que
assenta em alternativas de modos de vida que se refletem na procura e na
aquisição de primeira e segunda habitação.
A avaliação da ocupação dos aglomerados urbanos do PDM em vigor, em termos
de construções, é realizada sobre a cartografia base – MNT e MNC da Série
Cartográfica Nacional, à escala 1:10.000 –, em sobreposição ao espaço urbano,
obtendo-se valores para cada aglomerado que se sintetizam nos Quadros 4.3 e
4.4. É apresentada na Figura 4.3 a título de exemplo a avaliação de um
aglomerado urbano e em anexo na Figura I para o município. Para esta
caracterização foram identificados os seguintes parâmetros:
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Nº de aglomerados urbanos (73) – Nº de aglomerados urbanos do PDM
(planta de ordenamento), não correspondente ao apresentado
pelo INE2 (76 – Censos2001);



AT

– Área total dos aglomerados urbanos existentes/espaço urbano
(planta de ordenamento);



AOCC – Áreas ocupadas com construção. Esta identificação tem por base
regras como: delimitação da área até 50m da última habitação,
inclusão de espaços intersticiais entre construções inferiores a
50m, possibilidade de adoção de limites físicos e/ou limites de
propriedade.

O

procedimento

teve

como

suporte

base

cartográfica credível e atualizada, bem como o conhecimento
dos locais;
– Áreas sem qualquer tipo de ocupação (AT-AOCC);



ASO



ACPVC– Áreas que apresentam pouca ou nenhuma viabilidade de
construção. Esta identificação resulta da análise em carta
(altimetria, modelação de terreno e inclinação de encostas)
e/ou no terreno, compreendendo terrenos com inclinações
consideráveis, sem apetência ou com riscos para a construção,
que se irão propor para retirar da classificação de aglomerado
urbano ou integração em estrutura ecológica urbana;



AC

– Áreas comprometidas pelas construções existentes, bem como
pelas condições naturais dos terrenos adversas à fixação de
habitação (AOCC+ACPVC);



AD

– Áreas descomprometidas (AT-AC). Consideradas como a real
área disponível.

2

INE – Instituto Nacional de Estatística
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AT – área total (limite do espaço urbano)
AOCC – área ocupada com construção
ACPVC – área com pouca viabilidade de construção
FIGURA 4.3 – EXEMPLO DE AVALIAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS EXISTENTES, DO P.D.M.

A contabilização de áreas dos aglomerados urbanos existentes /espaço urbano
do PDM em vigor, regista o valor de AT=1013.6ha, num total de 73 aglomerados.
Há que ter em consideração o facto de em algumas situações os aglomerados
urbanos se apresentarem ligados entre si, num desenvolvimento contínuo no
território. Cada um será então identificado pelo nome e não pelo limite
geográfico. Assim, na análise/avaliação que se segue, para as situações de
conjunto de aglomerados, é considerada a área geral e contabilizado o número
de aglomerados que o constitui. – ver Quadro I em anexo.
Numa primeira análise aos valores obtidos, destaca-se a área ocupada com
construção (AOCC), de 815.9 hectares, 80.5% da área urbana total existente. Em
contraponto a este valor, a área sem qualquer tipo de ocupação (ASO),
representa um total de 194.8 hectares, próximo de 19.2%.
Foram consideradas também as áreas que apresentam pouca ou nenhuma
viabilidade de construção (ACPVC). O valor encontrado, de 27.3 hectares,
correspondente a 2,7% da área total de aglomerados urbanos, não sendo
significativa, poderá no entanto condicionar o normal e contínuo povoamento
urbano, conduzindo em muitos casos ao crescimento linear ao longo dos
caminhos existentes que acompanham as curvas de nível do terreno.
Considerando a área comprometida como o somatório das áreas ocupadas com
construção

e

as

áreas

com

pouca

viabilidade

de

construção

(AC=AOCC+ACPVC), atinge-se o valor de 843.2 hectares, representando um total
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de 83.18% da área total urbana. A restante área, 183.4 hectares – 18.09% –,
representa a verdadeira área descomprometida (AD) e passível de ser ocupada
com novas construções.

QUADRO 4.3 – CONTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DOS AGLOMERADOS URBANOS
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS

ÁREAS (ha)

%

ASO (AT-AOCC)

Área total de aglomerado urbano
Área ocupada com construção
Área sem ocupação

194,8

19,2%

ACPVC

Área com pouca viabilidade de construção

27.3

2.7

AC (AOCC+ACPVC)

Área comprometida

843,2

83,2%

AD (AT-AC)

Área descomprometida

183,4

18,1%

AT (AOCC+ASO)
AOCC

1013.6

---

815,9

80,5%

Analisando de forma mais pormenorizada a ocupação, verifica-se que a
dimensão média dos aglomerados urbanos é de 13.8 ha/aglomerado (1013.6/73)
e que a média da área ocupada com construções é de 11.17 ha/aglomerado
(815,9/73), ou seja, um valor superior a 70%. As áreas com pouca viabilidade de
construção são em média 0.37 ha/aglomerado (27.3/73).

QUADRO 4.4 – PERCENTAGEM DE OCUPAÇÃO NOS AGLOMERADOS URBANOS
ACPVC

AOCC
%
DE
OCUPAÇÃO

ÁREA OCUPADA COM
CONSTRUÇÃO

ÁREA COM POUCA
VIABILIDADE DE
CONSTRUÇÃO

A g l o m e r a d o s
Nº

%

AC

AD

ÁREA COMPROMETIDA

ÁREA DESCOMPROMETIDA

u r b a n o s

< 10%

Nº
0

%
0

71

97.3

Nº
0

%
0

25

Nº

34.2

%

< 20%

0

0

73

100

0

0

36

49.3

< 30%

0

0

73

100

0

0

46

63.0

73

100

0

0

55

75.3

73

100

3

0

70

95.9
0
0

< 40%

0

0

<= 50%

4

0

> 50%

69

0

70

95.9

54

94.5
73.9

0

> 60%

0

0

55

75.3

3
0

> 70%

45

61.6

0

0

46

61.6

0

0

> 80%

35

47.9

0

0

36

49.3

0

0

> 90%

26

35.6

0

0

25

34.2

0

0

NOTA: Na contabilização de aglomerados urbanos do PDM (73), há que ter em consideração as
situações de conjunto de aglomerados contínuos, onde é contabilizada uma área geral e o
número de aglomerados que o constitui.

Pela análise do Quadro 4.4 é possível confirmar que 69 dos 73 aglomerados
urbanos têm AOCC>50% da área total, sendo que acima dos 80% há a registar 35
situações.
Quanto às ACPVC somente 1 dos aglomerados urbanos, nomeadamente, Ribas,
apresenta um valor com algum significado, 3 hectares.
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Considerando as ACPVC (27.3 ha) e a AOCC (815.9), as áreas comprometidas –
AC – situam-se em média nos 11.5 ha/aglomerado (843.2/73), correspondendo a
mais de metade da dimensão média dos aglomerados urbanos que é de 13.8
ha/aglomerado. Ainda relativamente às áreas comprometidas, é de salientar que
54 dos 73 aglomerados urbanos apresentam áreas superiores a 60% de ocupação,
sendo que 54 (73.9% do total) estão acima do limiar dos 60%. Para as áreas
descomprometidas – AD –, somente 3 aglomerados possuem mais de 50% da área
total sem ocupação e nenhum se situa acima desta percentagem.

Para uma avaliação populacional por aglomerado urbano, são comparados os
aglomerados urbanos do PDM em vigor e o Nº de habitantes dos Censos2001 do
INE. Não existe no entanto uma correspondência linear entre os aglomerados
urbanos do PDM e os Lugares dos Censos2001, nomeadamente porque em muitos
casos, no território, os lugares são adjacentes, formando aglomerados contínuos.
Assim, sempre que necessário para esta análise, são agrupados lugares do INE
e/ou aglomerados do PDM.

A avaliação da densidade populacional dos aglomerados urbanos do PDM em
vigor,

permite

concluir

que

a

maioria

se

encontra

abaixo

dos

10

habitantes/hectare.

Com

população

superior

a

100

habitantes,

identificam-se

os

seguintes

aglomerados urbanos ou conjuntos de aglomerados urbanos (dado que a
ocupação territorial é contínua), verificando-se disseminarem-se por todo o
Município e contemplando apenas metade das sedes de Freguesia. Apenas um
conjunto de aglomerados urbanos tem população superior a 1000 habitantes,
concretamente 2031 habitantes, nos Censos2001. – Quadro 4.5.

Reportando-nos à análise efetuada da norma TG9 do PROT-C, designadamente
as subalíneas ii) e iii) da alínea (a, do ponto 2, conclui-se o seguinte (cfr. Quadro 1
– Análise dos aglomerados urbanos que segue em anexo):
• Que o somatório das áreas consolidadas incluindo a estrutura ecológica
municipal atingem um valor de 83.28%, superior ao valor de referência de
70%, apontado na subalínea ii);
• Que o somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, totaliza
197,7 ha, isto é, 27,3% mais a ampliação proposta totaliza 363.80 ha,
representando 37,4%, valor que não excede os 40% dos perímetros urbanos
atuais, conforme alínea iii).
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QUADRO 4.5 – AGLOMERADOS URBANOS OU CONJUNTOS DE AGLOMERADOS URBANOS COM
POPULAÇÃO SUPERIOR A 1000 E A 100 HABITANTES
POPULAÇÃO

AGLOMERADOS URBANOS / CONJUNTOS DE AGLOMERADOS URB.

> 1000 habitantes

• Vila Nova de Poiares / Bogalhal / Avessada / Pinheirais / Ferreira /

> 100 habitantes

• Paço / Cabouco / Catraia das Necessidades / Segundeira /

Vale de Viegas / Entroncamento/ Vila Chã / vendinha / Venda /
Cascalho / Lombada / Cabeço de Celas

OBS.
conjunto de
aglomerados
urbanos

Risca Silva

• Lixosa / Ventosa / Balteiro / Santa Maria / Crasto / Outeiro do
Crasto / Pereiro de Além

• Casa Nova / Vimieiro / Cabeças / Cabeço de Celas / Lombada /
Cascalho / Venda / vendinha / Vila Chã / Entroncamento

conjuntos de
aglomerados
urbanos

• Pinheiro / Abraveia / Póvoa / vale da Clara / Póvoa da Abraveia
• Olho Marinho / Alveite Pequeno
• São Miguel
de Poiares;

• Algaça;

• Casais;

• Ribas;

• Ervideira;

• Vale de Vaíde;

• Soutelo;

• Vale de Vaz;

• Carvalho;

• Alveite
Grande;

• Moinhos;

aglomerados
urbanos

• Venda
Nova;
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4.1.2. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES

POVOAMENTO

FATORES
INTERNOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Setor imobiliário a preços competitivos,
comparativamente à capital de distrito –
Coimbra – e atrativos para fixação da
população;

- Especulação imobiliária;

- Disponibilidade de terrenos urbanos e oferta de
imóveis de habitação, principalmente na sede
de município;

- Tipologia e custo da habitação
com oferta pouco diversificada;

- Oferta de equipamentos – desportivos, ensino e
ação social – atrativos para a fixação de
população na sede do município;
- Qualidade paisagística e ambiental como fator
de atração de uma procura de habitação de
características rurais;
- Especialização funcional de alguns espaços,
nomeadamente a Zona Industrial e a área de
equipamentos da sede de município (piscinas
municipais, complexo de ténis, pavilhão
gimnodesportivo e centro coordenador de
transportes);

FATORES
EXTERNOS

- Possibilidade de estruturação de rede viária
urbana, apoiada nos arruamentos estruturantes
existentes;
- Proximidade da sede de município aos eixos
viários estruturantes – EN17 e ER2;
- Plano Estratégico.
OPORTUNIDADES

- Financiamento QREN (2007-2013) –
infraestruturas básicas e
equipamentos;
- Legislação e regulamentação de
Planos Municipais de
Ordenamento do Território (PDM,
PU, PP).

- Despovoamento e declínio das
atividades agrícolas nalguns
aglomerados rurais;

- A afirmação de um “continuum“
urbano ao longo da EN17
impede a capacidade
polarizadora do centro urbano
da sede do município;
- Tendência de ocupação urbana
ao longo das vias;
- Situações a necessitarem de
correções ao nível da
comunicação interna:
automóvel e pedonal;
- Qualidade do espaço público
da Zona Industrial;
- Falta de infra estruturação em
diversos aglomerados urbanos;
- Falta de planos municipais de
ordenamento do território de
ordem inferior ao PDM (PU, PP).

- Diversificação de tipologias habitacionais;
- Recuperação do Edifício dos Paços do Município;
- Criação e/ou qualificação de espaços públicos, praças, espaços verdes e de equipamentos
estruturantes, capazes de promover e valorizar a vivência e a imagem urbanas e a polarização
do povoamento em detrimento do crescimento linear ao longo das vias;
- Criação de fatores de qualidade (estética, ambiental e paisagística), capazes de melhorar a
imagem urbana e dinamizar a capacidade atrativa dos aglomerados urbanos;
- Implementação de políticas de gestão de estacionamento nas zonas centrais (construção de um
parque de estacionamento subterrâneo);
- Desenvolvimento de percursos pedonais em articulação com ações de qualificação do espaço
público;
- Definição de novos arruamentos e circulação urbana na sede de município, apoiada nos
arruamentos estruturantes existentes;
- Melhoria da organização interna do sistema de comunicações na sede de município –
acessibilidade automóvel e pedonal – através da otimização das condições de conexão, isto é,
criação e/ou melhoria de novas vias de comunicação automóvel e de espaços de circulação de
bicicleta e para o peão;

AMEAÇAS

- Especulação imobiliária;
- Conjuntura económica
desfavorável;
- Diminuição dos preços dos solos
urbanos nos municípios vizinhos;
- Deficiências nas acessibilidades
exteriores;

- Definição de áreas de circulação automóvel de diferentes funcionalidades – vias principais, vias
distribuidoras locais, acessos a áreas residenciais;
- Infra estruturação dos aglomerados urbanos, com redes de saneamento básico e estações de
tratamento, para melhoria da qualidade ambiental e de vida dos habitantes;
- Tratamento do espaço público da Zona Industrial;
- Melhoria das acessibilidades externas, através da execução da ligação viária entre a EN17 e o IP3;
- Identificação e gestão de reservas fundiárias;
- Promoção de Planos de Pormenor para áreas específicas;
- Implementação/operacionalização das propostas de desenvolvimento do território.
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4.2. INDÚSTRIA

4.2.1. AS DINÂMICAS INDUSTRIAIS
Procurando enquadrar as dinâmicas industriais, com os processos de ocupação
territorial, destacam-se duas tendências principais:
 A primeira, encerra um conjunto de indústrias – sucatas – dispersas um

pouco por todo o território municipal. São sobretudo indústrias de
importância local e regional, contudo existem algumas de influência
mais alargada. Devido ao impacto na economia local e à nova
legislação em vigor, está prevista a criação de um parque de sucatas
com vista relocalização destas indústrias.
 A segunda assume-se como zona industrial, com uma tendência mais

industrializante e que obedece a uma estratégia de concentração
industrial, alvo de Plano de Pormenor. Situada entre a Vila de Poiares e
São Miguel de Poiares, junto ao principal eixo rodoviário existente – EN17
–, que estrutura, juntamente com a EN2, as acessibilidades do município,
beneficiando assim de uma localização estratégica quer em termos
municipais, quer em termos regionais. Tem registado uma evolução
positiva que se traduz na ocupação, da quase totalidade dos lotes
industriais.

Os dois cenários anteriormente descritos, respetivamente, a localização dispersa
de algumas sucatas e a elevada procura de parcelas na zona industrial, levaram
a edilidade camarária, em termos de investimentos infraestruturais, a perspetivar
a:
- Expansão da Zona Industrial;
- Criação de um Parque de Sucatas;
- A realização da ligação viária entre a EN17 e o IP3.

D:\PDM2013_VNP\PDM_digital_2013\PDM_CCDRC_agosto2013\PDM_vectorial\RELATORIO2\Relatório 2.DOC

59

1ª REVISÂO PDM VNPOIARES

RELATÓRIO 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPÇÕES DE BASE TERRITORIAL PARA O MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL, PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE
FINANCIAMENTO
junho.2013

4.2.2. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES

INDÚSTRIA

FATORES
INTERNOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Zona Industrial infraestruturada, com bons
acessos – adjacente a estrada nacional – e
com lotes de terreno a preços acessíveis;

- Acessibilidade
extramunicipal,
nomeadamente a
falta de ligação ao
IP3;

- Posição estratégica do município, no
quadro das conexões inter-regionais;
- Proximidade a Coimbra facilitando o acesso
a serviços de apoio a empresas;

FATORES
EXTERNOS

- Definição de novos espaços industriais e
condições atrativas para fixação de
pequenas e médias empresas;

- Inexistência de um
serviço/centro de
apoio às empresas;

- Valor significativo de área florestal no
município, proporcionando implantação de
indústrias do setor.

OPORTUNIDADES

- Financiamento QREN (2007-2013) –
estímulo ao desenvolvimento
tecnológico e ao desenvolvimento
de estruturas de apoio à
competividade regional, incentivos
à inovação e renovação;
- Política nacional de incentivo a
pequenas e médias empresas;
- Política nacional que vise a
desburocratização dos
procedimentos de licenciamento de
empresas;
- Criação de redes de cooperação
interempresarial de âmbito Nacional
e Comunitário;

- Criação de dois novos espaços industriais (pólos II e III);
- Desenvolvimento de uma política de atração seletiva de empresas –
atendendo à criação de empregos e potencial na ligação às atividades
locais – tendo como objetivo o desenvolviemnto de complementaridades
entre atividades económicas afins;
- Promoção de atividades económicas associadas à floresta;

- PD – ICE (Programa Diretor de
Inovação e Empreendorismo);

- Valorização e apoio ao artesanato do município, quer no âmbito da
divulgação quer no âmbito da comercialização;

- Adoção de atitudes de cooperação
entre os centros de conhecimento e
as empresas;

- Criação de serviços, de iniciativa pública ou privada, de apoio às empresas
que facilitem a intermediação com instituições fornecedoras de serviços
avançados de apoio às empresas;

AMEAÇAS

- Estabelecimento de pontes de ligação entre os produtores de tecnologia e
conhecimento e as empresas;

- Agravamento da situação
económica nacional como
resultado da conquista do mercado
por agentes económicos externos
que oferecem os mesmos produtos
a menor preço;

- Melhoria das acessibilidades relativas à ligação extraconcelhia – com a
ligação ao IP3;
- Investimento da Câmara Municipal na infraestrutura – já em fase de projeto –
que permitirá a ligação do território municipal ao IP3.

- Política económica nacional que
não favoreça a conquista de nichos
de mercado inovadores e de
grande procura;
- Política económica nacional que
favoreça a produção de produtos
de baixa qualidade;
- Burocracia dos procedimentos de
licenciamento industrial.
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4.3. AGRICULTURA E FLORESTA

4.3.1 AVALIAÇÃO DOS RECURSOS

A análise dos espaços florestal e agrícola do território municipal resulta, não só da
própria natureza do plano, como também da sua representatividade e das
respetivas potencialidades/funções, de âmbito económico, turístico e ambiental.
Aliás, a preocupação manifestada pelo município relativamente ao espaço
florestal tem sido uma realidade que foi acompanhada em termos de
ordenamento, pela elaboração – em parceria com o município de Arganil – do
Plano Municipal de Intervenção Florestal (PMIF), aprovado em Assembleia
Municipal de 22 de dezembro de 2003.

Esta análise recorreu à interpretação de três instrumentos distintos existentes no
município:
• Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, publicado em 1993;
• Carta de Ocupação de Solos (COS) – obtida do MNT da cartografia à
escala 1:10000 da SCN10K;
• Plano Municipal de Intervenção Florestal (PMIF).

Entre estes três instrumentos existe uma diferença fundamental, isto é, enquanto
que o PDM define as classes de espaço de acordo com as potencialidades
existentes, a COS retrata o tipo de ocupação efetivamente existente. O PMIF,
tendo como vocação o ordenamento do espaço florestal, trabalhou com os
instrumentos anteriormente referidos, procurando uma síntese entre a ocupação
existente, a potencial e as restrições legais decorrentes da legislação em vigor.

O Quadro 4.6 traduz a análise comparativa entre os três instrumentos, em termos
de áreas agrícola e florestal. Importa referir que para algumas diferenças
registadas entre o PMIF e a COS contribuem:
• A utilização de versões diferentes de limites administrativos (a COS utiliza a
versão 3 da CAOP – Carta Administrativa Oficial de Portugal);

• A especificidade e detalhe da análise, maior ou menor conforme a
incidência: global ou por setor.
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QUADRO 4.6 – ÁREAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA E FLORESTAL – POTENCIAL E EFETIVA
PMIF
Plano Municipal de Intervenção
Florestal

OCUPAÇÃO DO SOLO

Área Parcial
(ha)

%

Área Parcial
(ha)

Eucalipto

3 055.3

3617.3

Pinheiro

1 298.3

1500.0

Mistos
(eucalipto/pinheiro)

Área
Florestal

Área Total
(ha)

COS
Carta de Ocupação do Solo

822.3

5577.3

66.4

Sobreiro

462.4

PDM
Plano Diretor Municipal

Área Total
(ha)

%

Área Total
(ha)

%

5718.5

67.7

6002.8

71.1

1308.7

15.5

1344.4

15.9

78.0

Carvalhos

15.3

Outros

386.1

10.4
50.4

Área Agrícola

1701.1

Área Total do Município

8394.0 *

20.3

8445.5 **

8445.5 **

FONTE: Plano Municipal de Intervenção Florestal (2003); MNT da cartografia1:10000 (2000) e Plano Diretor Municipal (1993).

* Área correspondente ao limite administrativo utilizado pelo PMIF
** Área correspondente ao limite administrativo da CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão 3,
dezembro/2004)

No município de Vila Nova de Poiares a ocupação florestal domina sobre
qualquer outro tipo, representando aproximadamente 67% da área total, valor um
pouco aquém do potencial definido no PDM.

Para melhor entender as especificidades do espaço florestal, importa destacar
que as características fisiográficas do território que o suportam, não são
homogéneas. Segundo Alves (1988), são as categorias diferenciadas da
configuração fisiográfica que permitem a distinção de espaços florestais de
acordo com as funções vocacionais de produção ou de proteção. Nestas
categorias assinalam-se:
• Zonas marginais dos espaços agrícolas;
• Zonas envolventes a linhas de água;
• Encostas (com declive mais ou menos acentuado);
• Cumes e zonas com afloramentos rochosos.

A floresta vocacionada para funções de proteção deverá surgir nas zonas de
especial sensibilidade e/ou elevado valor ecológico, maioritariamente integradas
em Reserva Ecológica Nacional, em áreas com declives superiores a 25% e áreas
envolventes das linhas de água. A estas correspondem riscos de alteração do
regime hidrológico. Às áreas declivosas está associado elevado risco de erosão e
quase sempre um risco de incêndio alto.

As zonas onde a floresta deverá desempenhar funções de produção são aquelas
onde as restrições impostas pelo meio físico são menores, sendo esta função, a
predominante no município. A produção florestal é desenvolvida na maior parte
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dos casos por iniciativa privada, distinguindo-se a Este do município uma área de
725ha da iniciativa da administração central, afeta ao regime florestal parcial
integrado em servidões e restrições de utilidade pública – Serras de S. Pedro Dias e
Alveite. É nesta área do município que o pinheiro bravo tem presença mais forte.
A análise por espécie florestal e por tipo de ocupação, de acordo com os valores
retirados do PMIF e da COS, permite concluir que o eucalipto é a principal
espécie, ocupando cerca de metade da área florestal e que o pinheiro bravo
constitui a segunda espécie, com uma percentagem da ordem dos 25%. Estas
duas espécies surgem maioritariamente em grandes extensões de monocultura. A
restante área é ocupada por povoamentos mistos de pinheiro bravo e eucalipto,
povoamentos mistos de folhosas e pinheiro bravo e folhosas diversas. De referir
ainda o carvalho e o sobreiro que, apesar de apresentarem valores residuais,
integram as designadas espécies autóctones, atualmente com pouco significado
no município.
À área agrícola está afeta, aproximadamente, 16% da área total do território
municipal, de acordo com a análise efetuada a partir da COS. Valor este
semelhante ao definido pelo PDM e muito aproximado ao do PMIF. O sistema
agrícola de sequeiro predomina largamente sobre o de regadio e o olival sobre os
restantes tipos de ocupação arbórea.
A área agrícola surge essencialmente nas zonas envolventes dos aglomerados
urbanos, destacando-se pela dimensão e não pela produção, as adjacentes à
sede do município. Aqui, a atividade agrícola apresenta um certo declínio,
contrastando com a prática registada nos lugares de características rurais. Nestes,
a agricultura surge geralmente como complemento económico dos agregados
familiares. Esta forma de ocupação contribui, fundamentalmente, para a
compartimentação, fragmentação e diversificação da paisagem, não sendo
contudo de subvalorizar, pela localização e características – zonas distintas e de
transição entre os aglomerados urbanos e o espaço florestal –, o efeito barreira
exercido entre zonas de grande risco de incêndio – espaço florestal – e os
aglomerados urbanos. O abandono da atividade agrícola tem determinado a
alteração do uso deste tipo de solos, para áreas de incultos.

Com a publicação do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior
Norte (PROFPIN), foram preconizados um conjunto de objetivos estratégicos que
visam orientar o correto ordenamento dos espaços florestais. Com efeito, e tendo
em consideração o PROF, este realça que os espaços florestais do Pinhal Interior
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Norte têm uma grande importância na região PROF, na medida em que ocupam
uma extensa área, superior a 80% do total. Nessa área cerca de metade
encontram-se arborizados, sendo as espécies florestais dominantes, produtoras de
lenho, o pinheiro bravo e o eucalipto, que constituem o suporte da economia
florestal desta região.
Pese embora a predominância de povoamentos monoespecificos, resultantes da
forte ação humana, esta região apresenta, igualmente, um elevado potencial
produtivo para várias espécies arbóreas, nomeadamente as folhosas autóctones
(carvalho alvarinho, carvalho negral, carvalho cerquinho e sobreiro), podendo
contribuir para a diversificação das espécies florestais exploradas e dessa forma,
oferecer madeira com qualidade para transformação em produtos de maior valor
acrescentado, tendo em consideração o uso múltiplo dos recursos e a sua
sustentabilidade.
Mas para além desta potencialidade o PROF salienta também a oferta de
espaços florestais vocacionados para atividades de recreio, enquadramento e
estética da paisagem, designadamente o turismo florestal de montanha,
considerando importante o seu desenvolvimento. Para o PROF, o enquadramento
dos espaços florestais em percursos de turismo, constituem por si só um recurso
para o desenvolvimento do turismo florestal de montanha, enquanto espaço de
usufruto da paisagem, vocacionados para a interpretação ambiental e
assumindo um papel relevante para aqueles que apreciam o observação da
natureza e dos espaços florestais, proporcionando ao visitante o conhecimento
dos valores florestais através de um contacto direto com os espaços florestais.
Para além dos pontos focados anteriormente, o PROF reconhece igualmente as
atividades da silvopastoricia, caça, pesca em águas interiores e apícola como
aspetos relevantes nos espaços florestais, uma vez que representam um elevado
potencial para o desenvolvimento sustentável e integrado com as outras
atividades, designadamente de produção, proteção, recreio e paisagem e
conservação.

Tendo por base estes fatores o PROF do Pinhal Interior Norte aponta como visão
estratégica: espaços florestais desenvolvidos no sentido de aumentar a sua
diversidade, garantindo, de modo sustentável, o seu equilíbrio multifuncional.
Pese embora a metodologia seguida na elaboração do PROF preveja a
especificação dos objetivos a seguir por cada sub-região homógenea, considera
existir um conjunto de objetivos que, pela sua importância e abrangência
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geográfica, se revelam comuns a todas as unidades territoriais. Por conseguinte, o
PROF salienta um conjunto de objetivos específicos e respetivas medidas,
aplicáveis a toda a região PROF. São eles:
a) Incêndios florestais:
- Diminuição do número de ignições de incêndios florestais;
- Diminuição da área queimada.

b) Estrutura da propriedade e melhoria da gestão:
- Promoção do redimensionamento das explorações florestais de forma a
otimizar a sua gestão;
- Divulgação de informação relevante para o desenvolvimento da gestão
florestal;
- Realização do cadastro das propriedades florestais;
- Redução das áreas abandonadas;
- Criação de áreas de gestão única de dimensão adequada;
- Aumento da incorporação de conhecimentos técnico-científicos na gestão
através da sua divulgação ao público-alvo.

c) Investigação sobre silvicultura das espécies florestais da região:
- Aumento do conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais;

d) Monitorização do desenvolvimento florestal e do cumprimento do plano:
- Monitorização do desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento
do plano.

O município de Vila Nova de Poiares está inserido na sub-região homogénea
Floresta da Beira Serra, definida no âmbito do PROFPIN.

Os espaços florestais da sub-região homogénea Floresta da Beira Serra
apresentam um elevado potencial para a produção lenhosa de diversas espécies
arbóreas, quer pioneiras quer de crescimento lento, tendo também um grande
potencial para as atividades da silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores.
O desenvolvimento destas potencialidades pode e deve ser feito de forma
integrada, tendo-se no entanto de ter em conta medidas de proteção do solo nas
vertentes dos principais cursos de água e nas encostas da Serra da Lousã. A
importância destas potencialidades e condicionantes reflete-se na hierarquização
das funções desta sub-região, apresentando-se na seguinte sequência:
1ª função: produção;
2ª função: silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores;
3ª função: proteção.

A Floresta da Beira Serra é a sub-região mais significativa, na região PROF do
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Pinhal Interior Norte, em que o potencial para a produção lenhosa se reflete na
primeira função. O potencial produtivo lenhoso desta sub-região é bom para
várias espécies, sendo importante para o desenvolvimento dos objetivos da
região PROF, nomeadamente no que diz respeito à diversificação dos
povoamentos e à maior valorização dos produtos lenhosos.

Também

o

potencial

de

desenvolvimento

das

atividades

associadas

à

silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores desta sub-região se enquadra
nos objetivos principais da região PROF, onde estas atividades assumem alguma
importância, nomeadamente no que respeita à exploração dos produtos da
silvopastorícia e ao aumento das atividades associadas à caça e à pesca.

No caso da função de proteção nesta sub-região, ela tem essencialmente
expressão local, não adquirindo importância significativa à escala da região
PROF, onde se salientam grandes áreas onde esta função é de primordial
importância, nomeadamente as zonas montanhosas e cársicas. De salientar a
importância dos espaços florestais sob gestão da administração pública, que
adquirem um interesse bastante relevante no que se refere à proteção do solo e
da água nas encostas mais declivosas, por se tratar de perímetros florestais de
montanha que foram sujeitos ao regime florestal com o objetivo de proteção das
zonas de cabeceira das bacias hidrográficas.

Com vista à prossecução das funções definidas no âmbito do PROF, são assim
definidas um conjunto de objetivos específicos que visam estabelecer os critérios
de organização e aproveitamento dos espaços florestais:
1. Ocupar a totalidade dos espaços florestais arborizados com espécies que
apresentem bom potencial produtivo;
2. Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente a castanha, o
medronho, os cogumelos e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais;
3. Desenvolver a atividade silvopastoril;
4. Aumentar a atividade associada à caça;
5. Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores;
6. Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a
atividade apícola e integrar a atividade na cadeia de produção de produtos
certificados;
7. Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão.
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4.3.2. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES

ESPAÇOS
FLORESTAL/AGRÍCOLA

FATORES
INTERNOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Elevado peso percentual do espaço
florestal, no território municipal;

- Povoamentos florestais desadaptados às
características fisiográficas do território;

- Elevado potencial produtivo para o
desenvolvimento de floresta de folhosas
autóctone;

- Povoamentos florestais com mau
desenvolvimento vegetativo;

- Potencial para a exploração de produtos
não-lenhosos;
- Elevada produção de material lenhoso
(pinheiro-bravo e eucalipto);
- Existência de atividades silvopastoril
(essencialmente de gado ovino e
caprino) e apícola;
- Elevado potencial para o recreio e valor
paisagístico nos espaços florestais;
- Potencialidades para diversidade,
riqueza e desenvolvimento ambiental,
paisagístico e económico da floresta;

FATORES
EXTERNOS

- Potencial para a caça (zona centro e Sul
da região) e para a pesca;
- Existência de espaços florestais sob gestão
da administração pública;
- O Plano Municipal de Intervenção
Florestal (PMIF – elaborado em 2003);
- Quadro Técnico vocacionado para a
temática florestal;
- Gabinete Técnico Florestal (GTF) na
Câmara Municipal.

- Produção de material lenhoso centrada
na baixa diversidade de espécies
florestais;
- Pobreza paisagística resultante de
utilização permanente da mesma
espécie florestal;
- Pobreza do sub-coberto florestal;
- Produção abaixo do rendimento
potencial;
- Área de ocupação de solo com
espécies florestais de rápido
crescimento exploradas em revoluções
curtas, superior a 25% da área do
município;
- Risco de incêndio elevado – manchas
florestais extremamente sensíveis quanto
ao grau de sensibilidade ao fogo;
- Existência de grandes manchas
contínuas de vegetação, originando
uma elevada suscetibilidade à
propagação de incêndios;
- Fragmentação e reduzida dimensão da
propriedade florestal privada;
- Gestão florestal incipiente;
- Elevado risco de erosão nas zonas
montanhosas e cársicas.

OPORTUNIDADES

Apetência dos mercados por madeira
com qualidade para transformação em
produtos de maior valor acrescentado;
- Apetência dos mercados por produtos
da silvopastorícia, apícolas e nãolenhosos;
- Valorização do papel ambiental da
floresta, nas políticas nacionais;
- Aumento da procura por gestão e
produtos florestais certificados.
- Promoção de fontes de energia
renováveis;
- Criação de fundos imobiliários florestais;
- Possibilidade de utilização de fontes de
energia renováveis, nomeadamente
biomassa;
- Plano de Desenvolvimento Sustentável
da Floresta Portuguesa (RCM27/99);
- Agência para Prevenção de Incêndios
Florestais – APIF
(DR nº5/2004 de 21 de abril);

- Explorar o potencial produtivo da região, na produção de madeira com qualidade
para transformação em produtos de maior valor acrescentado;
- Reconverter os povoamentos e diversificar as espécies florestais exploradas;
- Incentivar a exploração dos produtos da silvopastorícia (ovinos e caprinos), dos
produtos não-lenhosos (frutos secos, cogumelos e medronho) e apícolas;
- Desenvolver os espaços florestais com vista à sua utilização para recreio, lazer e
enquadramento paisagístico, nomeadamente para o aproveitamento do turismo
florestal;
- Desenvolver o potencial da caça maior e da pesca;
- Gestão sustentada da floresta, com base nos planos de ordenamento florestal;
- Promover de parcerias e/ou associações entre os setores público e privado, com vista
a uma eficaz gestão do espaço florestal;
- Promover a educação ambiental e da vigilância das florestas, nomeadamente com
os jovens;
- Promover a fiscalização e cumprimento da lei;
- Promoção otimizada da oferta dos espaços florestais na área do turismo, desporto e
lazer;
- Promover a multifuncionalidade dos espaços florestais;
- Promover uma visão empresarial da exploração dos espaços florestais e incentivar a
certificação de gestão florestal sustentável;
- Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de
emprego;
- Promover a criação de áreas com dimensão que viabilize a gestão florestal;

- Plano Nacional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PNDFCI);

- Promover o desenvolvimento de modelos de silvicultura para diversificação da
composição, estrutura e produtividade;

- Plano Regional de Ordenamento
Florestal do Pinhal Interior Norte (DR

- Promover a criação de ZIF’s e elaboração dos respetivos planos de gestão florestal e
planos de defesa da floresta;

nº9/2006);

- Planos de Gestão Florestal (DL205/99 de 9
de junho);

- Planos de Defesa da Floresta (Portaria

- Elaborar de um plano de ação para os povoamentos sob a jurisdição da Câmara
Municipal;
- Elaborar o cadastro florestal, público e privado;
- Identificar e caracterizar os povoamentos desadaptados às características biofísicas
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1185/2004 de 15 de setembro);

- Zonas de Intervenção Florestal –
ZIF (DL 127/2005 de 5 de agosto);
- Financiamento QREN (2007-2013);
- Financiamento IFADAP (DL nº 63/2004 de 22
de março);

- Apoios financeiros ao setor florestal e
medidas de incentivo à formação
profissional.
do território;
- Identificar e resolver as causas mais frequentes de incêndios florestais;
- Consolidar a rede de primeira deteção e fomentar a prevenção de incêndios
florestais;
- Adequar os espaços florestais com o objetivo da prevenção do risco de incêndio;
- Recuperar as áreas ardidas, visando a reposição do coberto vegetal, o
aproveitamento dos produtos florestais e a capacidade sócio-económica da área
atingida.
- Definir e implementar normas técnicas relativas à estrutura e composição dos
povoamentos;
AMEAÇAS

- Sobrevalorização do peso económico
da floresta nas políticas nacionais,
conducentes ao excesso de utilização
de espécies florestais de rápido
crescimento e grande rendimento, com
repercussões no esgotamento da
capacidade dos solos;
- Ausência de uma política nacional
eficaz de concretização dos planos
florestais;
- Ausência de uma política nacional
eficaz de prevenção, fiscalização e
combate aos incêndios florestais;
- Aumento do risco de incêndio florestal
associado às alterações climáticas
previstas.
- Incerteza quanto à continuidade do
nível de apoios financeiros ao setor;
- Cadastro dos prédios rústicos
desatualizado;

- Aumentar a rentabilidade financeira, através da melhoria da estrutura, composição e
combate à sobrelotação do povoamento florestal;
- Aproveitar a possibilidade da conversão da biomassa em energia para reduzir os
custos de manutenção e exploração dos espaços florestais;
- Criar e executar planos de gestão para as áreas públicas tornando-as modelos a
seguir pelos proprietários privados;
- Tornar mais atrativos os espaços florestais para recreio e lazer com vista a desenvolver
o turismo;
- Aproveitar a apetência por madeiras de qualidade e o potencial da floresta
autóctone para aumentar a diversidade de espécies florestais;
- Fomentar modelos de silvicultura que permitam a maior valorização dos produtos
florestais;
- Formar os produtores florestais em técnicas de condução e gestão de espaços
florestais, de modo a aumentar os conhecimentos técnicos;
- Dinamizar a criação de fundos imobiliários florestais;
- Incentivar o associativismo e o aproveitamento das competências técnicas das
associações;
- Desenvolver espaços florestais que garantam a proteção do solo e da água,
sobretudo nas zonas montanhosas e cársicas.
- Construção da Escola Municipal do Ambiente;
- Identificação dos povoamentos em abandono ou sujeitos a gestão deficiente, e
tratamento em planos de ação;

- Pólos de atração turística alternativos
localizados no litoral e no interior;
- População agrícola envelhecida, em
decréscimo e com baixo nível de
instrução e formação;
- Baixa sensibilização na proteção da
floresta contra os fogos (metade das
causas são intencionais, seguindo-se a
negligência devido a queimadas).
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4.4. EQUIPAMENTOS

Não é possível determinar a estruturação do território municipal sem uma breve
análise dos equipamentos existentes. Para este relatório foram utilizados,
essencialmente, os critérios de programação fornecidos pela DGOTDU3, onde se
consideram equipamentos coletivos como sendo edificações destinadas à
prestação de serviços à coletividade (saúde, educação, assistência social,
segurança, proteção civil, etc.), à prestação de serviços de caráter económico
(mercados, feiras, etc.) e à prática pela coletividade, de atividades culturais,
desportivas, ou de recreio e lazer4. Neste sentido, só são considerados aqueles
para os quais existe uma rede de equipamentos coletivos públicos.

Cabe salvaguardar o facto dos referidos critérios serem somente de caráter
indicativo, pelo que devem ser tidas em consideração as características
morfológicas, demográfica e socioeconómicas do respetivo município.

Assim, são analisados de forma global os equipamentos em termos da sua área
de influência, população servida e localização, destacando-se os seguintes:
• Desporto;
• Educação;
• Ação Social;
• Saúde;
• Segurança e Proteção Civil;
• Cultura e Lazer.

4.4.1. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

No território municipal verifica-se que a grande maioria dos equipamentos
desportivos se dispõe de forma concentrada quer na sede de Município quer
junto à Zona Industrial em São Miguel de Poiares. A concentração destes
equipamentos, nestas duas áreas, deve-se por um lado ao elevado número de
indivíduos residentes e por outro lado à disponibilidade de espaço físico para a
implantação dos equipamentos.

3 DGOTDU (2002) – Normas para a programação e caracterização de equipamentos coletivos
4 DGOTDU (2000) – Vocabulário do ordenamento do território
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A análise com base nos critérios de programação de equipamentos da DGOTDU,
permite-nos concluir que os equipamentos desportivos cumprem os requisitos
definidos, isto é, localizam-se integrados ou nas proximidades dos principais
núcleos urbanos e dos equipamentos escolares, encontram-se servidos de vias de
acesso e satisfazem uma população base que está em concordância com os
critérios inicialmente referidos.

Os grandes campos de jogo – campos de futebol – encontram-se situados, nas
periferias da vila de Vila Nova de Poiares e da sede da freguesia de São Miguel de
Poiares. O facto de existir um campo de futebol em duas freguesias do município,
responde aos critérios apontados em termos de população e de distâncias.
Estes equipamentos, dada a sua dimensão, assumiram uma ocupação exterior
aos aglomerados urbanos. No entanto, os dois campos existentes são servidos por
vias de comunicação que permitem o acesso rápido da maior parte da
população, com distâncias inferiores às preconizadas pelos critérios da DGOTDU.

Relativamente aos polidesportivos cobertos, a sua área de influência permite
cobrir as necessidades de todas as freguesias – existe um pavilhão coberto nas três
das quatro freguesias do município - quer em termos de distância a percorrer no
acesso ao equipamento, quer no total de população base que serve. Estes
localizam-se na proximidade dos equipamentos escolares de maior relevância e
estão servidos pelas principais vias de comunicação, tornando bastante fácil o
acesso aos respetivos equipamentos.

Os polidesportivos descobertos, maioritariamente de pequenas dimensões,
revelam uma tipologia muito específica na sua localização, pois, por norma,
encontram-se situados junto a outros equipamentos de natureza variada, com
predominância para os equipamentos de educação e centros de convívio. Assim,
este tipo de equipamentos já se encontra implementado em posição central em
relação à área e à população que serve, preenchendo os requisitos exigidos em
termos de população base que terá de servir, bem como das distâncias exigidas
na sua área de influência. São equipamentos essenciais aos desportos mais
populares, normalmente utilizados para a prática de futebol de salão.

As piscinas coberta e descoberta municipais situam-se na sede do município e a
área de influência, não dista mais do que os 30 minutos de tempo de deslocação,
em transporte público, das restantes sedes de freguesia. Localizadas no núcleo
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urbano da sede de município, estas piscinas encontram-se integradas na área
adjacente aos equipamentos de educação, e devidamente integradas em zona
residencial.

Adjacente à Zona Industrial e com uma localização central face ao território
concelhio, localizam-se as pistas de karting, kartcross e radiomodelismo,
equipamentos de influência regional que oferecem um conjunto de modalidades
desportivas complementares.

4.4.2. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO

Os equipamentos educativos existentes no município de Vila Nova de Poiares
revelam, na maioria dos casos, uma realidade herdada de uma conjuntura muito
diferente da atual. As realidades sócio-demográficas dos anos mais recentes
transformaram a realidade social e educativa, exigindo a adaptação e
estruturação

dos

equipamentos

de

forma

a

satisfazer

as

necessidades

contemporâneas. Vários cenários têm vindo a ser referidos pelos vários governos,
através do Ministério da Educação no sentido de reestruturar o Ensino e respetivos
equipamentos desde o pré-escolar ao secundário. Várias hipóteses têm sido
apontadas, como sejam as Escolas Integradas que comportam todos os níveis de
educação/ensino (do pré-escolar ao secundário), os pólos escolares nas sedes de
freguesia que integram a população escolar do 1ºCEB e da educação préescolar de toda a freguesia, com a vantagem de usufruírem de melhores
condições, ao nível de biblioteca, refeitório, atividades culturais e desportivas,
ocupação de tempos livres, transportes escolares, etc.

Relativamente aos jardins de infância, verifica-se uma centralização, sobretudo
na sede de município e nas sedes de freguesia. A dinâmica demográfica ocorrida
no último período censitário (Censos 2001) e o grau de degradação de alguns
equipamentos, levou à construção de novos equipamentos.

Em termos de critérios de localização e enquadramento dos equipamentos desta
natureza pode-se afirmar, de um modo geral, que satisfazem os critérios
preconizados pelas normas da DGOTDU, quer na localização e na envolvente
urbana, quer, igualmente, nos critérios da irradiação dos equipamentos.

No que concerne aos estabelecimentos da Ensino Básico do 1.º ciclo, regista-se
uma rede bem distribuída pelo território concelhio. Na verdade, encontram-se
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escolas do 1.º ciclo na maior parte das sedes de freguesia e ainda nos principais
aglomerados urbanos do município. Contudo, registou-se, também, um declínio
da população em determinados aglomerados, facto que contribuiu para a
diminuição da população escolar nalguns lugares, levando a que alguns destes
equipamentos tenham a sua atividade suspensa. Tendo em conta os critérios
definidos pelas normas estabelecidas, conclui-se que os equipamentos respeitam
a distância e o tempo máximo de deslocação permitido e que a irradiação dos
lugares servidos cobre a totalidade do município.

O município de Vila Nova de Poiares dispõe de uma Escola Básica e Secundária,
situada na sede de município, que assegura também o ensino secundário. Este
equipamento,

pela

sua

localização

na

proximidade

de

equipamentos

desportivos, respeita os princípios e os critérios de localização, bem como as
normas previstas para a sua irradiação ao situar-se numa área central da vila,
servido por uma rede viária eficiente, complementada com transportes públicos e
com uma relação distância/tempo inferior a 60 minutos a partir de qualquer ponto
do município. Garante assim todos os requisitos exigidos pela DGOTDU na sua
localização.

O equipamento da “Escola” de Formação, propriedade da ADIP (Associação de
Desenvolvimento integrado de Vila Nova de Poiares), apresenta uma área de
influência municipal. Considerando o tipo de equipamento e os critérios
específicos à sua constituição, este equipamento encontra-se situada na sede de
freguesia de São Miguel, servida por uma estrutura viária que lhe garante o acesso
de e para outros municípios. Os seus cursos de formação enquadram-se nas
necessidades de desenvolvimento local e regional e vão de encontro à evolução
do mercado de profissões e do tecido social existente. A característica do
equipamento - instalação e localização - cumpre os critérios de programação da
DGOTDU para equipamentos desta natureza.

4.4.3. EQUIPAMENTOS DE AÇÃO SOCIAL

Os equipamentos que servem de suporte às políticas de ação social revelam uma
enorme variedade devido às transformações registadas nas últimas décadas.
Desta forma, enquadram-se nesta secção todos os equipamentos que procuram
colmatar as eventuais situações de pobreza, disfunção, marginalização e
exclusão sociais. Na verdade, o município de vila Nova de Poiares possui, para
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além de centros de dia e do lar de idosos, equipamentos de natureza mais
específica, como são o caso da “escola” para o cidadão deficiente mental,
creches e a comunidade que apoia socialmente as camadas mais jovens da
população em situação de risco (Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis).
Relativamente aos Centros de Dia, estes encontram-se distribuídos por 3 (Arrifana,
Santo André e São Miguel) das 4 freguesias do município. Todos eles cumprem os
critérios da DGOTDU no que respeita à área de influência (um equipamento por
freguesia) e na capacidade evidenciada. A justificação para o facto da freguesia
de Lavegadas não possuir Centro de Dia reside no número reduzido de indivíduos
residentes e na distância desta face às outras freguesias.

Existe na sede de município um Lar de Idosos com uma área de influência que
ultrapassa o município. Contudo, a sua capacidade encontra-se longe de
satisfazer a procura evidenciada, pelo que, a construção de mais equipamentos
desta natureza, revela-se fundamental. Face à malha urbana, este equipamento
apresenta uma localização em cumprimento com os critérios de localização
definidos pela DGOTDU.
Existe ainda um Lar de Idosos localizado na freguesia de São Miguel que funciona
nas instalações da ADIP e é propriedade desta. Este equipamento de influência
local cumpre os critérios de localização definidos pela DGOTDU.

O município dispõe de um equipamento propriedade da instituição APPACDM –
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – que
procura dar resposta às necessidades específicas dos indivíduos portadores de
deficiência. Anualmente, a instituição atinge valores próximos da capacidade
máxima.

Beneficiando da conjugação de esforços entre o estado e as dádivas de
particulares, o município possui uma Comunidade que acollhe as camadas mais
jovens da população em risco. Este equipamento reúne os critérios de localização
preconizados.

Entre os equipamentos de ação social existentes no município contam-se as duas
Creches. Estas localizam-se quer na sede de município quer na sede de freguesia
de São Miguel. Com uma capacidade limitada, tendo em conta a procura
existente, não são suficientes para colmatar as necessidades a este nível.

Deve ser ressalvado que estes equipamentos são sempre complementados com
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uma variedade de serviços, como o Apoio Domiciliário e Atividades de Tempos
Livres, que não são materializados num equipamento específico. O primeiro está
associado aos centros de dia e é muito importante no acompanhamento da
população idosa que pode continuar a residir nas próprias habitações, e o
segundo é uma mais-valia no acompanhamento de crianças e jovens no horário
pós-escolar.

4.4.4. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Na área da saúde o município de Vila Nova de Poiares regista valores que se
enquadram nas indicações dos organismos que tutelam o Serviço Nacional de
Saúde. Com efeito, o Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares existente cumpre
os critérios estabelecidos quanto à sua localização e enquadramento na malha
urbana, bem como à articulação funcional com os restantes equipamentos com
quem mantém relações de complementaridade. O estado de conservação do
edifício é satisfatório, correspondendo às exigências atuais.

O “Hospital de Beneficência Poiarense” é um edifício propriedade da Irmandade
da Nossa Senhora das Necessidades e apresenta como principal função a
prestação de Cuidados Continuados a grandes dependentes, com uma
capacidade máxima de 55 camas. Este edifício, recentemente reconstruído e
adaptada às funções constitui um equipamento de elevada qualidade, de
influência extramunicipal.

4.4.5. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL
Em termos de equipamentos de Segurança e Proteção Civil, o município de Vila
Nova de Poiares tem localizado na sede os dois principais, respetivamente,
Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares e o Quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O Quartel da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares
localiza-se na sede de município, e a sua inauguração data de 1983. A análise
das características locativas e dimensionais permite concluir que estão cumpridos
os requisitos expressos nas normas existentes para este tipo de equipamentos. No
entanto, o parqueamento automóvel tem-se revelado exíguo para o número de
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viaturas existente. Assim, tornou-se um objetivo da direção da referida associação
a construção de um novo quartel. Este, já em fase de construção, localiza-se na
zona industrial.
O quartel existente aloja um conjunto de serviços orientados para o combate a
incêndios, transporte de feridos e para 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 da GNR localiza-se na vila de vila Nova de Poiares, junto ao edifício da
Câmara Municipal. Os critérios subjacentes à sua localização e programação
respeitam as indicações das normas da DGOTDU, embora seja manifesta a
carência relativa ao número de viaturas disponíveis para deslocações em
períodos de crise.

4.4.6. EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER
Os equipamentos de cultura e lazer encontram-se dispersos um pouco por todo o
município, com especial incidência na sede de município.

O município de Vila Nova de Poiares dispõe de um conjunto de equipamentos de
cultura que tem contribuído para a divulgação e dinamização de diversas
atividades culturais. Estes equipamentos têm vindo a ajudar, não só a divulgação
da cultura local assim como a interligação cultural entre a população de todo o
município. Da totalidade dos equipamentos existentes, devem destacar-se
aqueles que de alguma forma assumem uma maior responsabilidade na
dinamização cultural do município, visto serem locais que funcionam como pólos
de atração e divulgação da “cultura concelhia”. Assim, destacam-se o Centro
Cultural de Poiares e o Centro Difusor de Artesanato e Recursos Endógenos do
Município.
O polidesportivo coberto municipal, apesar da sua natureza eminentemente
desportiva, proporciona a realização de diversas manifestações culturais, entre as
quais se destaca a feira anual POIARTES.

Em termos de equipamentos de lazer o Município possui um leque variado de
equipamentos para oferecer às populações, contribuindo para tal, o parque de
merendas das Medas, a praia fluvial da Fraga, e o conjunto de equipamentos
desportivos que pela sua natureza desempenham um papel fundamental na
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vertente em análise - as piscinas municipais (coberta e descoberta), o campo de
ténis, as pistas de karting, Kartcross e radiomodelismo.
De influência local, os centros de convívio através das respetivas associações
recreativas proporcionam um leque variado de atividades de lazer à população.

4.4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

Município

de

Vila

Nova

de

Poiares

evidencia

uma

relação

de

proporcionalidade entre a distribuição dos vários equipamentos e a população
existente e entre estes e os aglomerados urbanos. Desta forma, verifica-se uma
clara lógica de otimização e racionalização destes equipamentos através da sua
localização preferencial na sede de município seguida das sedes de freguesia.
Procura-se assim que os equipamentos sedeados nestes aglomerados tenham
uma irradiação suficiente para colmatar as necessidades das populações,
contando eventualmente com o apoio de transportes públicos apropriados.

Esta lógica de distribuição dos equipamentos procura potenciar a proximidade da
rede viária, atenuando as distâncias reais de algumas povoações aos referidos
equipamentos. É de salientar novamente que muitos destes equipamentos são
reforçados na sua funcionalidade através da criação de uma série de serviços
que completam e complementam a rede de serviços públicos existente. Os casos
mais evidentes são os da área da saúde e da ação social, que contam com
várias unidades e serviços descentralizados.

Na generalidade, os equipamentos revelam uma cobertura satisfatória nas suas
diversas valências, possibilitando a oferta de uma rede de equipamentos bem
distribuída e estruturada no território municipal.
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4.4.8. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES

PONTOS FORTES

EQUIPAMENTOS

FATORES
INTERNOS

- Enquadramento paisagístico e ambiental - Rede de equipamentos de
proporcionado pela serra do Carvalho e
Educação Pré-Escolar
insuficiente para a
pela serra do Bidueiro;
totalidade do município;
- Dinâmica demográfica forte na última
década;
- Equipamentos culturais de relevo no
contexto económico e social do
município;
- Espaço público qualificado;
- Diversidade de clubes culturais e
desportivos e respetivas atividades;

FATORES
EXTERNOS

PONTOS FRACOS

- Equipamentos de proteção
civil desadequados à
realidade do município;
- Rede de alojamentos
turísticos pouco
diversificada.

- Polidesportivos em todas as sedes de
freguesia de maior dimensão;
- Piscinas coberta e descoberta na sede
de município;
- Infraestruturas desportivas diversificadas.

OPORTUNIDADES

- Carta Escolar com estratégia e reorganização
ao nível da educação;
- Promoção turística e cultural do território;
- Melhoria das acessibilidades ao município;
- Criação da Área Metropolitana de Coimbra;

- Implantação de mini-campos de futebol em várias localidades do município;

- Organização de eventos culturais e desportivos
de âmbito nacional/internacional;

- Construção do estádio municipal em São Miguel;

- Projeção nacional/internacional do Município
de Vila Nova de Poiares
- Financiamento QREN (2007-2013) – Quadro
Estratégico de Referência Regional – para
equipamentos;

- Construção de pólos educativos;
- Conclusão do edifício para novo Quartel de Bombeiros, na zona industrial;
- Construção de um hotel na sede de município;
- Criação de uma Alameda, junto ao jardim de Homenagem à Raça Poiarense;
- Construção de um campo de golfe na sede de município;
- Construção de um Parque Radical;
- Construção de um parque de campismo no Louredo, junto ao rio Mondego;
- Recuperação do parque de merendas das Medas.

AMEAÇAS

- Conjuntura económica desfavorável a
investimentos públicos e/ou privados;
- Custos de manutenção dos equipamentos;
- Decréscimo da população em idade escolar;
- Envelhecimento da população.
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4.5. INFRAESTRUTURAS

São avaliados os principais aspetos das seguintes infraestruturas do município,
identificando carências, pontos fracos e potencialidades:
• Abastecimento de água;
• Drenagem e tratamento de águas residuais;
• Recolha e tratamento de resíduos sólidos;
• Energia (rede elétrica):
• Rede viária e transportes.

4.5.1. 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. Contudo, a
eficácia/funcionamento deste, está dependente de três sistemas, tendo cada um
a captação e respetivo tratamento por estação de tratamento de águas.

Deste conjunto, destaca-se o “sistema em alta”, da responsabilidade das Águas
do Mondego, com captação no rio Mondego e depósitos no Outeiro do Castro e
São Pedro Dias, a partir dos quais são abastecidos a maior parte dos depósitos do
“sistema em baixa” cuja manutenção e realização de investimentos estão a
cargo da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

4.5.2. 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).

No grupo das infraestruturas de saneamento básico, o conjunto relativo à recolha
e tratamento de águas residuais é o que tem revelado maiores debilidades,
resultantes quer da falta de investimento em infraestruturas de drenagem quer em
estruturas de tratamento com dimensões adequadas ao volume de água a tratar.

A rede de drenagem das águas residuais domésticas do município é pouco
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extensa, cobrindo apenas a área central da Vila de Poiares, os lugares de Ribeira
do Moinho, Risca Silva, Paço, Catraia das Necessidades, Cabouco, Venda,
Entroncamento e Vale de Vaíde, parte significativa de S. Miguel e a Zona
Industrial. Pequenos troços de rede servem ainda os lugares de Pinheirais,
Avessada e Ferreira.

O tratamento dos efluentes domésticos é efetuado através de 2 ETAR’s em
funcionamento – em 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. No entanto, Vale
de Vaíde além da fossa séptica é servido pela ETAR existente.

Os equipamentos disponíveis para o tratamento das águas residuais, pela
grandeza do sistema, têm-se mostrado ineficazes. A solução que recorre à
utilização das fossas sépticas, pelo volume de água gerado, não se ajusta às
necessidades locais. Relativamente às estações de tratamento, constata-se que a
capacidade instalada na ETAR de Poiares é inferior à estimada necessária. Já no
que se refere à ETAR de Vale Vaíde a análise foi inconclusiva, uma vez que a
ligação desta à rede de saneamento ainda não foi efetuada.

Também para os sistemas de águas residuais, novas diretivas comunitárias criaram
regras de exigência, também no que se refere ao saneamento básico. Assim, a
Diretiva 91/271/CEE do município de 21 de maio, posteriormente transposta para a
legislação nacional, levou ao desenvolvimento de soluções integradas de
tratamento das águas, nomeadamente, a criação das empresas multimunicipais.
Esta solução irá contribuir para a obtenção de economias de escala, permitindo
encontrar soluções sustentáveis para problemas graves de poluição das linhas de
água. Os investimentos integrados no Sistema Multimunicipal de Saneamento do
Baixo Mondego que se perspetivam, no âmbito da cooperação com as Águas do
Mondego e da Câmara Municipal, irão permitir a drenagem e respetivo
tratamento das águas residuais da quase totalidade dos lugares do município.

Os investimentos visam a implementação de três subsistemas de saneamento e
integrarão infraestruturas e equipamentos definidos para o “sistema em alta” e o
“sistema em baixa”:
- Rebordosa;
- Arrifana;
- Ribeira do Moinho.
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O “sistema em alta” será desenvolvido no âmbito do Sistema Multimunicipal,
integrando a construção dos emissários nos subsistemas Rebordosa e Arrifana, e a
construção de duas ETARs que servirão, respetivamente, os subsistemas de
Arrifana e Ribeira do Moinho. Os investimentos no “sistema em baixa” serão da
responsabilidade da Câmara Municipal. Assim, a cargo da Câmara Municipal
estará a construção de emissários e coletores secundários em articulação com os
investimentos realizados no âmbito do “sistema em baixa”.

Apesar das debilidades existentes, neste setor, os investimentos previstos irão
melhorar significativamente a situação do município.

4.5.3. RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A recolha e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos no município registaram
uma evolução muito positiva. O sistema está atualmente sob responsabilidade da
Câmara Municipal em cooperação com a ERSUC (Empresa de Resíduos Sólidos
Urbanos de Coimbra), tendo finalizado o longo período, até ao ano 1997, em que
eram depositados os resíduos sólidos urbanos recolhidos em todos os lugares do
município, numa lixeira a céu aberto, localizada no Alto de São Pedro Dias.

A filosofia da União Europeia transposta para a legislação nacional pelo D.L. n.º
310/95 de 5 de novembro – revogado pelo n.º 239/97 de 9 de setembro,
relativamente ao tratamento dos RSU, levou as autarquias a procurar soluções
mais amigáveis para com o ambiente. No conjunto destas soluções encontram-se
três principais:
- Recolha seletiva (orgânico, papel e cartão, embalagens, vidro, pilhas e
acumuladores entre outros);
- Reciclagem para posterior reutilização (papel, cartão, plásticos, metais,
vidro, pilhas, acumuladores e embalagens entre outros);
- Condicionamento adequado (aterros para deposição controlada de lixo
orgânico).

Neste contexto, surgiu o sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos, criado pelo D.L. n.º166/96 de 5 de setembro cuja gestão
e exploração se encontra atribuída à Empresa de Resíduos Sólidos Urbanos de
Coimbra (ERSUC), abrangendo uma área de 6.700Km² e integrando 36 municípios
entre os quais o de Vila Nova de Poiares. Da convenção celebrada resultaram as
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seguintes atribuições:
- Compete à ERSUC: a transferência dos resíduos sólidos e de monos desde a
ETRS de Góis até ao Aterro Sanitário; a gestão desta ETRS que serve os
municípios de Vila Nova de Poiares, Lousã, Góis e Arganil; o tratamento
no Aterro Sanitário localizado próximo do lugar de Taveiro no município
de Coimbra, comum aos municípios de Coimbra e limítrofes.
- Compete à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares: a recolha dos
resíduos sólidos urbanos indiferenciados, a recolha de monos e transporte
até à ETRS, e outros serviços com utilização de varredoras e limpa-fossasa.

O município de Vila Nova de Poiares, neste quadro evolutivo, onde a
abrangência da recolha dos RSU é total, não regista fragilidades relevantes.
Contudo, a tónica deve continuar a registar-se no âmbito do incentivo à
deposição seletiva dos RSU por parte da população residente.

4.5.4. ENERGIA
Em termos de energia no município de Vila Nova de Poiares, há que considerar a
rede elétrica, não existindo mo município infraestruturas produtores de energia
eólica nem 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 dos municípios limítrofes, não se prevendo
no entanto a sua implementação a curto-prazo.
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4.5.6. REDE VIÁRIA E TRANSPORTES

Em termos de enquadramento geográfico, o município de Vila Nova de Poiares
apresenta uma localização razoavelmente privilegiada relativamente aos acessos
aos principais eixos viários nacionais, principalmente aos IP1 e IP3. Não obstante a
boa localização geográfica, carece no entanto de melhores acessibilidades ao
IP3, através da execução de ligação viária mais eficaz – nova estrada regional 2
prevista desde há alguns anos entre a EN17 e Penacova –, e ao IP1, através de
melhoria ou alternativa à condicionada EN17 (estrada da Beira). Além do
benefício para a população deste e dos municípios vizinhos, também a zona
industrial de Poiares, localizada no triângulo entre a EN17 e a prevista ER2, já de si
com destacável dinâmica entre as dos municípios próximos, veria o seu potencial
aumentado.

De salientar ainda, que, embora a distância geográfica deste Município à capital
de Distrito – Coimbra – seja reduzida, a atual estrada nacional não responde 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.

A rede viária do Município abrange vias classificadas – nacionais, regionais e
municipais – e uma vasta rede caminhos que não tem atualmente qualquer
classificação ou estrutura hierárquica que permita uma fácil identificação.

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 este processo, 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.

Deste modo, conclui-se haver no município 13.026 metros de estradas nacionais,
16.021m de regionais e 51.711 m de municipais distribuidoras.

A edilidade camarária despoletou já o processo para construção de um
Aeródromo, a executar 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 características5 genéricas, o aeródromo será implantado a uma
altitude máxima de 441 metros e é composto por uma pista de 1.800 metros de
extensão6, em piso betuminoso.

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
privados 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 –

5 Informação da Câmara Municipal e GAT da Lousã
6 Informação da Câmara Municipal e GAT da Lousã
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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.

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 (individualcoletivo, coletivo-individual).

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.

Relativamente à rede viária, de salientar os investimentos realizados pela
autarquia,

na

execução

de

novas

vias

e

na

remodelação

ou

conservação/manutenção das existentes, que se verifica pela análise dos
relatórios de atividades anuais. Também os esforços evidenciados no sentido da
remodelação da EN17 e execução de traçado alternativo desta, na ligação à
cidade de Coimbra, têm sido sucessivos.
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4.5.6. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES

INFRAESTRUTURAS

FATORES
INTERNOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Investimento da Câmara
Municipal na infraestrutura – já
em fase de projeto – que
permitirá a ligação do território
municipal ao IP3;

- Subdimensionamento dos
sistemas de abastecimento de
águas;

- Implementação de sistemas de
recolha seletiva de resíduos
sólidos urbanos, conducente à
reciclagem de materiais;

FATORES
EXTERNOS

- Predominância de sistemas de
drenagem de águas residuais
de pequena dimensão com
soluções apenas a nível de
aglomerado populacional;

- Sistema multimunicipal de
tratamento de resíduos sólidos
urbanos – ERSUC;

- Sobrecarga da capacidade
dos sistemas de recolha e
tratamento de águas
residuais;

- Serviço de recolha de objetos
domésticos inúteis – “monos”;

- Tratamento dos efluentes sem
soluções integradas;

- Utilização de taxas e novos
modelos de gestão dos serviços
de recolha e tratamento de
resíduos sólidos urbanos
instigadoras à preservação da
qualidade ambiental;

- Circulação rodoviária
problemática na EN17;
- Ligação pouco eficiente da
EN17 ao Penacova (IP3).

OPORTUNIDADES

- Integração do município na rede de gás natural;
- Conjuntura política favorável à
implementação/aproveitamento de energias alternativas;
- Forte investimento da administração central nas redes ligadas às
novas tecnologias;
- Criação de instituições e programas responsáveis pela
implementação e desenvolvimento das TIC;
- Financiamento QREN (2007-2013) – Quadro Estratégico de
Referência Regional.

- Implementação de um sistema de monitorização do abastecimento de
água;
- Construção de novas ETAR’s;
- Construção de redes de drenagem de águas residuais em todos os
aglomerados urbanos do Município ainda não servidos;
- Abastecimento de gás natural aos principais aglomerados urbanos e
zona industrial;
- Criação de um centro de gestão e tratamento de veículos em fim de
vida;
- Criação e implementação das redes de TIC como forma de
reorganização e desenvolvimento do município;
- Otimização dos diferentes sistemas tendo em conta a sua utilização
numa perspetiva integrada de gestão de infraestruturas;

AMEAÇAS

- Execução da ligação viária ao IP3 – ER2 – entre a EN17 em S. Miguel
(zona industrial) e Penacova;

- Conjuntura económica desfavorável a investimentos;

- Elaboração de um sistema de informação geográfica para gestão da
rede viária.

- Redireccionamentos dos fundos comunitários para outro tipo
de projetos que não contemplem as infraestruturas.
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4.6. TURISMO

4.6.1. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS TURÍSTICOS
Relativamente aos serviços, recursos turísticos e equipamentos com impacto
positivo no turismo existentes, a Câmara Municipal tem assumido um papel
catalisador neste setor. Tem realizado um grande investimento, de forma a dotar o
Município dos instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
turística. Exemplos disso são os mais recentes investimentos nas construções do
Posto de Turismo, do Centro Difusor de Artesanato e Produtos Endógenos, dos
Campos de Ténis e das Piscinas Municipais, recentemente concluídas. Existem,
ainda, alguns equipamentos – propriedade e gestão de particulares ou de
associações – que suportam atividades de interesse turístico.

A paisagem natural do Município insere-se na lógica do aproveitamento e
exploração do Turismo “Verde”. As paisagens florestadas, características desta
região, revelam contornos marcados, quer pelo seu relevo, quer pelos
acentuados declives quer ainda pelo vigoroso encaixe e adaptação de rede
hidrográfica. A preservação e valorização destas paisagens e a integração de
percursos e atividades de lazer permitirão garantir um produto de elevada
qualidade e assegurar, deste modo, a diversidade paisagística. Igualmente os
locais de lazer, como são o Parque de Merendas das Medas e a Piscina Natural
da Fraga, têm recebido uma atenção regular por parte da edilidade, dotando-os
com os equipamentos necessários para o seu aproveitamento turístico.

O património cultural do Município, na sua vertente histórico-arquitetónica, revela
uma longa tradição de ocupação do território e de encontros entre várias
culturas. O testemunho das ocupações humanas que se sucederam em diferentes
épocas, constituindo a riqueza cultural do município, deve ser articulado de forma
a criar percursos e atividades que explorem essa riqueza. Assim, o considerável
número de imóveis existentes no território municipal de vária natureza funcional,
tais como, igrejas, moinhos e azenhas, solares e outros edifícios, devem ser
considerados de forma a potenciar a elaboração de um percurso turístico que
integre os valores culturais. Este percurso deverá englobar edificações de diversas
épocas e tipos de arquitetura, podendo inclusivamente associar-se a outro tipo de
equipamentos culturais como os museus ou exposições de diversa índole, que
visem uma animação cultural abrangente e contínua.
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Por sua vez, os produtos endógenos existentes são a melhor forma de criar fileiras
de valor acrescentado. O município de Vila Nova de Poiares dispõe atualmente
de um leque de produtos que já se afirmaram no mercado regional e nacional:
• O artesanato;
• A gastronomia (com destaque para a Chanfana).

Para a divulgação destes produtos, o Município tem investido em dois campos
fundamentais. Um diz respeito à organização de eventos com impacto local,
regional e nacional – Feira de Artesanato Poiartes – e o outro tem a ver com o
reforço das infraestruturas de apoio, nomeadamente, a construção de um
conjunto de equipamentos, que abarcam o Posto de Turismo e o Centro Difusor
de Artesanato e Produtos Endógenos. Neste ponto, importa destacar como uma
necessidade complementar e essencial, o reforço da divulgação deste tipo de
segmento, essencialmente artesanato e gastronomia, em locais privilegiados da
região – posto de turismo, museus e outro tipo de locais – com afluência
significativa de público.

Os eventos desportivos que ocorrem no município têm por base a dinâmica das
associações existentes, no âmbito da prática de diversas modalidades. Estas
modalidades envolvem, nas suas atividades, a realização de campeonatos e a
organização de vários ralis, provas de radiomodelismo, troféus de Kartcross,
passeios todo-o-terreno, contribuindo fortemente para a divulgação do Município
de Vila Nova de Poiares, no panorama nacional. Por conseguinte, estes eventos
criam uma imagem positiva de Vila Nova de Poiares, junto da sociedade
desportiva.

Os alojamentos hoteleiros, e a restauração não podem estar dissociados do
turismo. Os primeiros, escassos em quantidade até ao presente, de gestão e
propriedade particular, constituíram desde sempre uma preocupação da
Câmara Municipal. Recentemente, começaram a surgir algumas iniciativas
públicas – em forma de projeto ou já em fase de execução – que visam
diversificar a oferta de alojamentos turísticos, nomeadamente os parques de
campismo previstos para os lugares de Louredo e Ponte de Mucela e as áreas de
aptidão turística de S. Pedro Dias e da Fraga. Relativamente às iniciativas
privadas, destaca-se o projeto de um hotel a localizar na Vila de Vila Nova de
Poiares. Estas iniciativas fornecerão um leque variado de ofertas que abrangerão
diferentes faixas etárias e segmentos de mercado.
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No setor da restauração, constata-se a existência de um número significativo de
locais concentrados na freguesia de Santo André, salvo raras exceções.

4.6.2. CENÁRIOS PROSPETIVOS E ESTRATÉGICOS NO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Qualquer política direcionada para o desenvolvimento da atividade turística no
Município deve ser sempre compreendida num contexto regional mais vasto. As
orientações apresentadas pela Região de Turismo do Centro (RTC) devem servir
de suporte para o desenvolvimento das respetivas estratégias e políticas
municipais, tendo em conta a necessidade de compreender as relações de
complementaridade

subjacente

a

estas

atividades.

Segundo

o

referido

Organismo, o Produto Verde deve servir como uma reserva estratégica que
proporcione o desenvolvimento territorial autossustentado em matéria de Turismo.
Este “Produto”, embora pouco definido e identificado, permite uma elevada
flexibilidade na aplicação das estratégias futuras e para se conseguir que os
objetivos propostos sejam alcançados, a estratégia apontada deve encarar uma
visão de complementaridade. Por conseguinte, nenhum produto pode estar
dissociado

dos

restantes,

assumindo,

antes

de

mais,

uma

lógica

de

complementaridade e reforço de uma identidade coletiva, em detrimento de
uma visão individualista de cada produto. Qualquer forma que esta estratégia
incorpore terá que ser compreendida através de um instrumento suficientemente
flexível para permitir o desenvolvimento de um produto turístico sub-regional em
parceria com outras entidades, bem como a criação de um organismo que
possua os meios necessários para coordenar as intervenções e os processos,
assumindo a Autarquia o papel catalisador nesta realidade de forma a conciliar e
coordenar os vários interesses envolvidos.
A adoção de uma estratégia para o desenvolvimento da atividade turística no
Município de Vila Nova de Poiares deve permitir minorar algumas dificuldades que
possam surgir e constituir uma fonte de receitas valiosa. Antes de mais é
necessário traçar alguns objetivos que interessam equacionar:
• Crescer, aumentando e diversificando o número de empreendimentos
turísticos e locais de hospedagem;
• Diversificação de mercados, no sentido de equilibrar a utilização dos
espaços turísticos ao longo do ano e diversificar a oferta do produto
turístico para que possa chegar a um leque mais variado da população;
• Melhoria na qualidade da oferta definindo, para tal, produtos turísticos
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em função das características locais e dos utilizadores, reforçando a
formação dos recursos humanos e desenvolvendo um conjunto de
atividades ligadas à animação cultural que possam responder às
necessidades dos turistas e gerar receitas.

No Município de Vila Nova de Poiares a existência de um leque variado de
recursos permite que haja, neste setor, uma fonte de futuras receitas e um
instrumento de auxílio ao desenvolvimento local. Desta forma, uma estratégia que
valorize a atividade turística no Município deve, antes de mais, afirmar as
potencialidades locais. Estas revestem-se de várias formas, mas é na herança
histórico-cultural, na beleza e singularidade paisagística, e nos eventos culturais e
gastronómicos que se deve apostar para assegurar a concretização dos objetivos
desejados.
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4.6.3. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES

TURISMO

FATORES
INTERNOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Localização geográfica favorável –
proximidade a Coimbra, ao IP1 (A1
– Lisboa/Porto) e ao IP3;

- Inexistência de uma ligação
rodoviária direta entre o
município e o IP3 – ER2 há anos
prevista;

- Diversidade de equipamentos e
locais com interesse turístico;
- Riqueza cultural e paisagística;
- Investimento da Câmara Municipal
na organização e divulgação de
eventos com impacto turístico forte
– feiras de produtos endógenos,
gastronomia, artesanato;
FATORES
EXTERNOS

- Dinâmica pública e privada no
âmbito da criação de novas ofertas
turísticas, quer de alojamentos quer
de equipamentos de apoio ao
turismo;
- Investimento recente na oferta de
alojamentos.

OPORTUNIDADES

- Criação da Área Metropolitana de
Coimbra;
- Investimento nas acessibilidades ao
município – vias nacionais e regionais
- Conjuntura Nacional de
favorecimento da atividade turística;
- Conjuntura turística internacional que
aposte numa diversidade de produtos
de destino;

- Paisagem florestal monótona e
pouco atrativa e fraco
aproveitamento do seu
potencial;
- Escassez de espaços verdes
desafogados e qualificados no
espaço urbano;
- Capacidade e diversidade de
oferta de alojamento turístico,
ainda deficiente;
- Divulgação dos produtos
endógenos, nos mercados
extramunicipais e
internacionais.

- Aposta no “Produto Verde” do município (definido pela Região de Turismo do
Centro), como suporte para o desenvolvimento das estratégias e políticas
municipais no setor do turismo;
- Aposta no desenvolvimento do Touring Cultural e Paisagístico, gastronomia e
eventos;
- Criação de percursos turísticos que integrem valores culturais e atividades de
contacto com a natureza, numa perspetiva de educação ambiental, em parceria
com organismos ligados à formação agrícola e florestal;
- Valorização dos recursos naturais existentes através da qualificação/diversificação
da paisagem e das espécies florestal;
- Reforço da aposta no desporto com base nas condições naturais e paisagísticas
oferecidas;

- Favorecimento de Políticas Nacionais
e Comunitárias que promovam
iniciativas de reforço da identidade
dos sítios;

- Promoção de eventos culturais e desportivos de curta duração que, implicando
gastos reduzidos geram um conjunto de fluxos turísticos importantes para a
manutenção e revitalização deste setor;

- Financiamentos comunitários para o
setor do turismo.

- Criação de emprego qualificado ao nível do setor turístico;

AMEAÇAS

- Conjuntura económica desfavorável;
- Conjuntura turística internacional que
aposte num mercado muito restrito de
destinos;
- Degradação ambiental;
- Especulação imobiliária;

- Formação e qualificação na vertente turística dos ativos do município;
- Apoio a escolas de artesanato tendo como objetivo a qualificação de mão de obra;
- Construção de equipamentos de uso coletivo fundamentais ao setor turístico;
- Preservação da memória coletiva, através da recuperação de edifícios com
significado histórico e cultural;
- Valorização da vivência e da imagem do centro urbano da Vila de Poiares, através
da criação de espaços verdes e de equipamentos estruturantes;
- Reforço da funcionalidade e da atratividade do centro urbano da Vila de Poiares,
dotando-a de várias valências económicas, recreativas e culturais essenciais;
- Coordenação das iniciativas e parcerias público-privadas, quer a nível de ações e
atividades, quer a nível de infraestruturas e equipamentos;

- Diminuição dos preços dos solos nos
municípios limítrofes;

- Cooperação entre a Câmara Municipal e as instituições regionais de turismo, com
vista à expansão da divulgação dos produtos endógenos a outros locais mais
estratégicos – nomeadamente Coimbra – bem como a outras regiões;

- Falta de planos supramunicipais no
setor do turismo;

- Promoção de oferta diversificada de alojamentos, de encontro às necessidades dos
diferentes grupos etários – hotelaria e similares, parque de campismo;

- Planos desfavoráveis à
implementação de projetos turística.

- Execução da ligação rodoviária direta entre o município e o IP3 (ER2).
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5. COMPOSIÇÃO DO PLANO
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5.1. ELEMENTOS

O Decreto-Lei nº380/99 de 22 de setembro – regime jurídico dos instrumentos de
gestão do território – e a Portaria nº138/2005 de 2 de fevereiro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-lei n.º 316/07 de 19 de setembro e pela Portaria n.º
1474/07 de 16 de setembro e Decreto Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio,
estabelecem, respetivamente, o conteúdo documental e os elementos que
acompanham o PDM, em termos de peças escritas e desenhadas.
Com base no estabelecido na legislação e ainda de acordo com as
características específicas do município de Vila Nova de Poiares, o PDMVNP é
constituído pelos seguintes elementos fundamentais:
1. O PDMVNP é constituído pelos seguintes elementos fundamentais:
a) Regulamento;
b) Planta de Ordenamento (1/10.000), desagregada nas seguintes plantas:
b.1) Planta de Ordenamento – Classificação e qualificação do Solo;
b.2) Planta de Ordenamento – Infraestruturas, Edifícios Públicos, Património
Arquitetónico e Arqueológico;
b.3) Planta de Ordenamento – Classificação de Zonas Mistas e Sensíveis e
Zonas de Conflito;
b.4) Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal;
b.5) Planta de Ordenamento – Rede de Defesa da Floresta Contra
Incêndios.

c) Planta de Condicionantes (1/10.000), desagregada nas seguintes plantas:
c.1) Planta de Condicionantes – Planta de Património Natural;
c.2) Planta de Condicionantes – Planta de Património Arqueológico e
Infraestruturas;
c.3) Planta de Condicionantes – Planta de Povoamentos Florestais
Percorridos por Incêndios;
c.4) Planta de Condicionantes – Planta de Risco de Incêndio.

2. Acompanham o PDMVNP os seguintes elementos:
a) Estudos de Caracterização do Território Municipal – Relatório 1;
b) Objetivos estratégicos e opções de base territorial para o modelo de
organização espacial, Programa de execução e Meios de Financiamento –
Relatório 2;
c) Relatório do Mapa de Ruído Municipal;
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d) Resumo não técnico do Mapa de Ruído Municipal;
e) Carta Educativa;
f) Relatório Ambiental e Resumo não técnico;
g) Planta de licenças, autorizações e informações prévias válidas de
operações urbanísticas;
h) Ficha de dados estatísticos;
i) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório
de ponderação;
j) Planta de Enquadramento Regional (1/100.000);
l) Planta da Situação Existente (1/10.000);
m) Mapa de Ruído Municipal (1/10.000), desagregada nas seguintes plantas:
m.1) Período Diurno-Entardecer-Noturno;
m.2) Período Noturno.
n) Processo de Reclassificação de solos:
n.1) Relatório com a identificação e justificação de áreas a
desafetar da RAN e de áreas a excluir de REN;
n.2) Planta com Proposta de reclassificação de solos urbanos;
n.3) Planta com desafetações de áreas da RAN;
n.4) Planta com exclusões de áreas da REN;

REGULAMENTO

Regulamenta a estrutura espacial do território municipal apresentada na
planta de ordenamento e as servidões e restrições de utilidade pública
apresentadas na planta de condicionantes.

PLANTA DE ORDENAMENTO

Representa o modelo de estrutura espacial do território municipal de acordo
com a classificação e a qualificação dos solos, bem como as unidades
operativas de planeamento e gestão definidas, infraestruturas, edifícios
públicos, património arquitetónico e arqueológico, classificação de zonas
mistas e sensíveis.
Integra o seguinte conjunto de plantas:
• Planta de Ordenamento;
• Infraestruturas, Edifícios Públicos, Património Arquitetónico e Arqueológico;
• Classificação de Zonas Mistas e sensíveis;
• Estrutura Ecológica Municipal;
• Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

PLANTA DE CONDICIONANTES
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se em quatro plantas que visam retratar as servidões e restrições de utilidade
pública presentes no território municipal. Dado o complexo número de
elementos, a solução passa pela subdivisão das cartas e pelo agrupamento
dos temas em função do seu domínio:
•

Planta de Património Natural;

•

Património Arqueológico e Infraestruturas;

•

Planta de Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios;

•

Planta de Risco de Incêndio e Rede Regional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.

RELATÓRIO 1
ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

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.
RELATÓRIO 2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPÇÕES DE BASE TERRITORIAL PARA O MODELO DE ORGANIZAÇÃO
ESPACIAL, PROGRAMA DE EXECUÇÕES E MEIOS DE FINANCIAMENTO.

Traduz os Objetivos e Estratégias para o município, bem como o
Programa de Execuções das propostas, 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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PLANTA DE ENQUADRAMENTO REGIONAL

Elaborada a escala inferior à do Plano Diretor Municipal, com a indicação
dos municípios limítrofes, centros urbanos mais importantes, principais vias de
comunicação e outras infraestruturas relevantes e grandes equipamentos
que sirvam o município, bem como a delimitação dos demais instrumentos
de gestão territorial em vigor para a área do município.

PLANTA DA SITUAÇÃO EXISTENTE

Com a ocupação do solo, à data de elaboração do plano.

MAPA DE RUÍDO MUNICIPAL

Estabelece para os períodos Diurno-Entardecer-Noturno e Noturno as áreas
sujeitas à mesma classe de dB(A) com cobertura total do território municipal.

COMPROMISSOS URBANÍSTICOS

O relatório de compromissos urbanísticos contém as disposições previstas na
Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro, apresentando informações relativas
ao conjunto de operações urbanísticas de relevância para o apuramento
das atividades administrativas e de licenciamento realizadas pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares.
RELATÓRIO AMBIENTAL

Identificam-se, descrevem-se e avaliam-se os efeitos significativos do plano,
no ambiente e respetivas alternativas que tenham em conta os objetivos e o
âmbito de aplicação territorial.
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5.2. PLANTA DE ORDENAMENTO

A Planta de Ordenamento é constituída pelas seguintes Plantas:
•

Planta de Ordenamento;

•

Planta de Ordenamento - Infraestruturas, Edifícios Públicos, Património
Arquitetónico e Arqueológico;

•

Planta de Ordenamento - Classificação de Zonas Mistas e sensíveis;

•

Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal;

•

Planta de Ordenamento – Rede de Defesa da Floresta Contra incêndios.

5.2.1. PLANTA DE ORDENAMENTO

A Planta de Ordenamento representa o modelo de estrutura espacial do território
municipal de acordo com a classificação e a qualificação dos solos, bem como
as unidades operativas de planeamento e gestão definidas.

“A classificação do solo traduz a opção de planeamento territorial que determina
o destino básico dos terrenos, assentando na distinção fundamental entre as
classes de solo rural e de solo urbano” – Artº 1º do DR nº11/2009.
Solo rural – “O solo rural é aquele para o qual é reconhecida vocação para as
atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou de recursos geológicos,
assim como o que integra os espaços naturais de proteção ou de
lazer, ou que seja ocupado por infraestruturas que não lhe confiram
o estatuto de solo urbano”.

Solo urbano – “O solo urbano é aquele para o qual é reconhecida vocação para
o

processo

de

urbanização

e

de

edificação,

nele

se

compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja
programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano”.

A qualificação do solo rural processa-se através da integração nas seguintes
categorias:
•

Espaços Agrícolas ou Florestais;

•

Aglomerados Rurais;

•

Áreas de Edificação Dispersa,
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•

Espaço Destinado a Equipamentos e outras Estruturas;

•

Espaços de Recursos Geológicos.

A qualificação do solo urbano processa-se através da integração em categorias
operativas que conferem a suscetibilidade de urbanização ou de edificação,
determinando assim a definição do perímetro urbano, que compreende:
•

Solos Urbanizados;

•

Solos Urbanizáveis.

SOLO RURAL

O Solo Rural, identificado na planta de ordenamento, integra os Espaços Agrícolas
de Produção, Espaços Florestais de Produção, Aglomerados Rurais, Áreas de
Edificação Dispersa, Espaço Destinado a Equipamentos e Espaços de Recursos
Geológicos.
•

Áreas Agrícolas de Produção 1, delimitadas na planta de ordenamento são
constituídas pelos solos identificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN),
sendo o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e
pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, com
exceção das incluídas nos espaços naturais, no regime florestal e de manchas
significativas que não possuam atualmente uso agrícola efetivo nem seja
expectável que venham a tê-lo no horizonte de planeamento do Plano.

•

Áreas Agrícolas de Produção 2, delimitadas na planta de ordenamento, são
constituídas pelos solos com potencialidades para a atividade agrícola e
pecuária, quer pelas suas qualidades próprias quer pela atividade valorativa
realizada pelo homem.

•

Áreas Florestais de Produção 1, delimitadas na planta de ordenamento,
englobam as áreas florestais que contribuem para a manutenção das
geocenoses e das infraestruturas antrópicas e as áreas de prospeção, cativas
ou de reserva para atividades de exploração dos recursos geológicos. Engloba
como subfunções principais a proteção da rede hidrográfica, a proteção
contra a erosão eólica e contra a erosão hídrica e cheias e a proteção
microclimática e ambiental.

•

Áreas Florestais de Produção 2, delimitadas na planta de ordenamento,
englobam as áreas florestais que contribuem para o bem-estar material das
sociedades rurais e urbanas e as áreas de prospeção, cativas ou de reserva
para atividades de exploração dos recursos geológicos. Engloba como
subfunções principais a produção de madeira, de biomassa para energia, de
frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.
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•

Aglomerados Rurais, delimitados na planta de ordenamento, correspondem
aos espaços edificados com funções residenciais e de apoio a atividades
localizadas em solo rural.

•

As Áreas de Edificação Dispersa, delimitadas na planta de ordenamento, são
constituídas por áreas de uso misto, sem funções urbanas prevalecentes,
apresentando densidades de ocupação entre dois e sete edifícios por hectare.

•

Os Espaços Destinados a Equipamentos e Outras Estruturas, delimitados na
planta de ordenamento, correspondem às localizações propostas para o
aeródromo de Vila Nova de Poiares e campo de golfe.

•

Espaços de Recursos Geológicos conjunto de espaços, delimitados na planta
de ordenamento, correspondem às áreas especificamente destinadas ou
reservadas à preservação e exploração de recursos geológicos.

SOLO URBANO

Os espaços suscetíveis de urbanização ou edificação são múltiplos atendendo ao
uso existente ou proposto. Numa tentativa de simplificação e homogeneização
da estrutura espacial e regulamentar no solo urbano consideram-se três tipos de
categorias funcionais, seguidamente identificadas.

SOLOS URBANIZADOS

Solo Urbano, são solos que se encontram dotados de infraestruturas urbanas
e servidos por equipamentos públicos de utilização coletiva. Subdividem-se
nas seguintes categorias funcionais:
•

Espaços Centrais delimitados na planta de ordenamento correspondem às
áreas centrais 1 e 2 e destinam-se a desempenhar funções de centralidade
para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades
terciárias e funções residenciais;

•

Espaços

Residenciais

delimitados

na

planta

de

ordenamento,

correspondem às áreas que se destinam preferencialmente a funções
residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a
utilização dominante;
•

Os Espaços Verdes, delimitados na planta de ordenamento, correspondem
às áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de
atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou
florestais.
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•

Os Espaços Urbanos de Uso Especial - equipamentos, delimitados na planta
de ordenamento, correspondem às áreas destinadas a equipamentos;

•

Os Espaços de Atividades económicas correspondem à zona Industrial de
Vila Nova de Poiares, com plano de pormenor em vigor, identificada na
planta de ordenamento.

SOLOS URBANIZÁVEIS

Os solos urbanizáveis são solos que se destinam à expansão urbana e nos

quais a urbanização é sempre precedida de programação. Estes dividemse nas seguintes categorias funcionais.
• Os

Espaços

Centrais,

delimitados

na

planta

de

ordenamento

correspondem à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, designada
por, UOPG 3 – Espaço Urbano da Ferreira.

• Os Espaços de Atividades Económicas destinam-se a ser ocupados
predominantemente por atividades empresariais de natureza industrial,
logística, comércio e serviços de apoio à atividade empresarial.
•

Os

Espaços

Urbanos

de

Uso

Especial

delimitados

na

planta

de

ordenamento correspondem à Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão, designada por, UOPG 4 – Zona de Equipamentos de São Miguel.

ESPAÇOS CANAIS

Os espaços canais, delimitados na planta de ordenamento correspondem “… às
áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de desenvolvimento
linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhes são adjacentes,
podendo ser qualificados como categoria de solo rural ou de solo urbano.” (cfr.
ponto 1 do art.º 12.º do DR. n.º 11/2009 de 29 de maio). A sua hierarquização
compreende três níveis:
•

Rede rodoviária nacional que assegura um papel estruturante à escala do
município, conferindo-lhe vantagens e potencialidades no quadro regional e
contribuindo para a redução das distâncias para os principais centros urbanos;

•

Rede rodoviária regional corresponde a uma malha viária igualmente à escala
concelhia, conferindo-lhe, em complemento com a rede viária nacional, um
papel de estruturação do território concelhio e as suas relações de
interdependência com os territórios limítrofes;

•

Estradas municipais, corresponde à malha estruturante de nível intra concelhio,
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quer sejam coletoras ou distribuidoras e que estabelecem a ligação entre a
malha urbana e as vias regionais e nacionais, principais geradoras de tráfego.
Tem como principal função a articulação das várias malhas existentes no
território, conferindo-lhes uma melhoria considerável na mobilidade.
QUADRO 5.1 – IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA
IDENTIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

OBS.

ER  MC

- Estrada Regional sob jurisdição da
Câmara Municipal e regras de
estrada regional

ER

- Troço A-B a desclassificar para
estrada municipal coletora (MC)
após execução da variante 2

Lim Conc. Penacova /EN17 (S. Miguel de
Poiares)

ER

Proposta de execução

2-A

2 /2

MD

17

EN
MD

--------------------

540

Lim. Conc. Lousã / Lim. Conc. De Arganil
Lim. Conc. Lousã /
Lim. Conc. Góis
Lim. Conc. Penacova (Casais) /Lim. Conc. Góis

MD

--------------------

541

Lim Conc. Miranda do Corvo /(Ribas) /17

MD

--------------------

554

17 /Lim. Conc. Lousã (Olho Marinho)

MD

--------------------

571

2 (Entroncamento) /lim. Conc. Lousã

MD

--------------------

1221

541 (Pinheiro) /Lim. Conc. Lousã

MD

--------------------

1224

2 /Lim. Conc. Lousã (Forcado)

MD

--------------------

1241-1

2 /Vilar

MD

--------------------

1241-2

1241 /Soutelo

MD

--------------------

1242

541 /1241(Crasto)

MD

--------------------

1243

2 (ventosa) /2 (Santa Maria)

MD

--------------------

1244

17 (S. Miguel de Poiares) /2 (Lombada)

MD

--------------------

1246

17 (S. Miguel de Poiares) /2 (Moinhos)

MD

--------------------

1247

17 (São Pedro Dias) /Mucela

MD

--------------------

1247 /Igreja Nova

MD

--------------------

1248

17 (São Pedro Dias) /Lim. Conc. Arganil

MD

--------------------

1249

17/(Ponte Mucela) /Moura Morta

MD

--------------------

Troço A-B
(Lim Conc. Penacova /
Lim. Conc. Penacova / Entroncamento)

2

Lim. Conc. Lousã

Troço B-C
(Entroncamento /
Lim. Conc. Lousã)

Variante 2

522

1247-1

Troço desclassificado da EN2 e
substituído por novo
--------------------

UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO
As unidades operativas de planeamento e gestão UOPG 1 a UOPG 7 encontramse delimitadas na Planta de Ordenamento e correspondem a subsistemas urbanos
sujeitos ou a sujeitar a instrumentos de gestão territorial previstos na lei, tendo
como objetivo a execução programada das áreas.

São definidas e identificadas na planta de ordenamento, as seguintes UOPG:
UOPG 1: Zona Industrial de Vila Nova de Poiares (Pólo II);
UOPG 2: Zona Industrial de Vila Nova de Poiares (Pólo III);
UOPG 3: Área urbana da Ferreira;
UOPG 4: Zona de Equipamentos de São Miguel;
UOPG 5: São Pedro Dias;
UOPG 6: Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Fraga;
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UOPG 7: Zona Industrial de Vila Nova de Poiares.

Nos dois quadros seguintes são apresentados as áreas correspondentes à estrutura
espacial do território na componente de solo rural e solo urbano, quantificando as
áreas afetas a cada um dos espaços. São apresentadas as categorias de espaço
de uso dominante.

QUADRO 5.2 – ÁREAS DA ESTRUTURA ESPACIAL DO TERRITÓRIO – SOLO RURAL
SOLO RURAL
Espaço Agrícola de Produção

ÁREAS (ha)

Áreas Agrícolas de Produção 1

952.21

Áreas Agrícolas de Produção 2

283,12

Áreas Florestais de Produção 1

1204,1

Áreas Florestais de Produção 2

4525,17

ÁREAS TOTAIS (ha)

Espaço Florestal de Produção
Aglomerados Rurais

13,66

Áreas de Edificação Dispersa

31,02

Espaço Destinado a Equipamentos e outras Estruturas

103.17

7112,45

QUADRO 5.3 – ÁREAS DA ESTRUTURA ESPACIAL DO TERRITÓRIO – SOLO URBANO
SOLO URBANO
SOLO URBANIZADO
Áreas Centrais 1
Espaços
Centrais
Áreas Centrais 2

ÁREAS (ha)

ÁREAS TOTAIS (ha)

119,42
340,77

1102,91

Espaços Residenciais

642,72

Espaços Verdes

32,08

Áreas para Equipamentos

49,53

38.10

Espaço de Atividades Económicas

59.00

59.00

36.93

SOLO URBANIZÁVEL
Espaços Centrais

13.24

13.24

Espaços de Atividades Económicas

65,21

61.15

Áreas para Equipamentos

11.43

11.43

LEGENDA DA PLANTA DE ORDENAMENTO:
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5.2.2. PLANTA DE ORDENAMENTO – Infraestruturas, Edifícios públicos,
Património Arquitetónico e Arqueológico
A planta em análise identifica as infraestruturas, edifícios públicos, património
arquitetónico e arqueológico do município. Este levantamento foi efetuado a
partir de informação disponibilizada pelo IGESPAR, no que diz respeito ao
património arqueológico, e ainda através da análise do património edificado
existente no município.
LEGENDA DA PLANTA DE ORDENAMENTO:
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO E PROGRAMA DE EXECUÇÕES

5.2.3. PLANTA DE ORDENAMENTO – Classificação de Zonas Sensíveis e Mistas

Identifica as zonas mistas e sensíveis e ainda as zonas de conflito, tendo em
consideração as fontes de ruído existentes e previstas e as definições constantes
do Regulamento Geral do Ruído.

Assim:
a) «Zona mista»: a área definida em plano municipal de ordenamento do
território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos,
para além dos referidos na definição de zona sensível;
b) «Zona sensível»: a área definida em plano municipal de ordenamento
do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo
conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a
população local, tais como cafés e
restauração,

papelarias

e

outros

outros estabelecimentos de

estabelecimentos

de

comércio

tradicional, sem funcionamento no período noturno;
c) As zonas de conflito são zonas sensíveis ou mistas com ocupação
expostas a ruído ambiente exterior que excede os valores limite fixados,
que deverão ser objeto de planos municipais de redução de ruído.

Estas zonas foram delimitadas, de acordo com as seguintes condições, expressas
no regulamento Geral do Ruído:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior
superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Ln;
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A),
expresso pelo indicador Ln;
c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data
da entrada em vigor do presente Regulamento, uma grande infraestrutura
de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior
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a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso
pelo indicador Ln;
d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de
elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do território,
uma grande infraestrutura de transporte aéreo não devem ficar expostas a
ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de
elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do território,
uma grande infraestrutura de transporte que não aéreo não devem ficar
expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo
indicador Lden, e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln.

LEGENDA DA PLANTA DE ORDENAMENTO:
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5.2.4. PLANTA DE ORDENAMENTO – Estrutura Ecológica Municipal
Identifica as áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização
ambiental dos espaços rurais e urbanos, designadamente as áreas de reserva
ecológica, assegurando a salvaguarda dos ecossistemas e a intensificação dos
processos biofísicos. Nestas áreas o plano deve assegurar a compatibilização das
funções de proteção, regulação e enquadramento com os usos produtivos, o
recreio e o bem-estar das populações.

A estrutura ecológica municipal é constituída pelos solos afetos a:
•

Reserva Ecológica Municipal (REN);

•

Reserva Agrícola Nacional (RAN);

•

Espaços Verdes;

•

Corredores Ecológicos.

LEGENDA DA PLANTA DE ORDENAMENTO:

5.2.4. PLANTA DE ORDENAMENTO – Rede de Defesa da Floresta Contra
Incêndios
Nesta planta são identificadas as infraestruturas e que permitem um combate
eficaz aos incêndios florestais. Assim, localizam-se em planta os postos de vigia da
rede nacional e os pontos de água, os aceiros e a rede primária de faixas de
gestão de combustível, assim a rede viária existente no município.
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5.3. PLANTA DE CONDICIONANTES

O elevado número de servidões e restrições de utilidade pública, levou à
elaboração de cinco plantas de condicionantes, de modo a facilitar a sua
identificação e legibilidade. As áreas referidas que incidem sobre o território
municipal são agrupadas nos domínios da proteção e conservação do
património, das infraestruturas e equipamentos, do florestal e do ruído municipal.

5.3.1. PLANTA DE CONDICIONANTES – Património Natural

São representadas as servidões e restrições incluídas no domínio da proteção e
conservação do património, na vertente de património natural:

Recursos hídricos integram as áreas constituídas pelos leitos e margens dos
cursos de água, respeitantes ao domínio hídrico, as barragens e açudes;
Recursos geológicos integram as águas de nascente;
Recursos agrícolas integram a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e o
Perímetro hidroagrícola;
Recursos florestais são constituídos pelas áreas sujeitas ao regime florestal
parcial e corredores ecológicos;
Recursos ecológicos integram a Reserva Ecológica Nacional (REN) – leitos
dos cursos de água, áreas de máxima infiltração, cabeceiras das linhas de
água, áreas com risco de erosão e escarpas.
QUADRO 5.4 – PATRIMÓNIO NATURAL
PATRIMÓNIO NATURAL
Recursos Agrícolas

Recursos Florestais

Reserva Agrícola Nacional
Perímetro Hidroagrícola
Regime Florestal
Corredores Ecológicos
Áreas de máxima infiltração

Recursos Ecológicos

Cabeceiras das linhas de água
Áreas com risco de erosão
Escarpas

ÁREAS (ha)
992.14
0,82
724.52
1418,72
29,06
185,47
2206,60
43,08

LEGENDA:
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5.3.2.

PLANTA DE CONDICIONANTES
Infraestruturas

–

Património

Arqueológico

e

PATRIMÓNIO EDIFICADO
Património Arqueológico integra o Imóvel classificado do município.
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INFRAESTRUTURAS
Linhas Elétricas abrangem as redes de linhas de média, alta tensão e muito
alta tensão que percorrem o município;
Marcos Geodésicos da rede geodésica nacional;
Rede Rodoviária Nacional integra as vias de comunicação classificadas
como estradas nacionais pelo PRN2000 (Plano Rodoviário Nacional do ano
2000);
Rede Rodoviária Regional que integra as vias de comunicação classificadas
como estradas regionais pelo PRN2000 (Plano Rodoviário Nacional do ano
2000);
Estradas Municipais integram as vias de comunicação classificadas como
estradas municipais coletora e distribuidora.

LEGENDA:
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5.3.3. PLANTA DE CONDICIONANTES – Povoamentos Florestais Percorridos
por Incêndios

Devido ao caráter dinâmico das áreas suscetíveis à ocorrência de incêndios
florestais, a planta de condicionantes retrate a ocorrência dos incêndios florestais
no município, ao longo dos últimos 10 anos (2000/2009), procurando atualizar as
áreas que sofram com este tipo de catástrofes.
LEGENDA:

5.3.4. PLANTA DE CONDICIONANTES – Risco de Incêndio e Rede Regional de
Defesa da Floresta Contra Incêndios

Retrata um conjunto de restrições e servidões do domínio específico do espaço
florestal, nomeadamente:
• Classificação das Áreas de Risco de Incêndio (informação retirada da Carta
de Risco de Incêndio do Município);
• Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis.
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LEGENDA:

5.4. MAPA DE RUÍDO MUNICIPAL

Corresponde aos mapas de ruído do município, elaborados pela entidade
acreditada, a ADAI, do Departamento de Mecânica da Universidade de
Coimbra, que expressa as áreas sujeitas à mesma classe de dB(A), ou seja, as
áreas expostas ao mesmo nível de ruído, em função das fontes de ruído, nos
períodos:
– Mapa de Ruído Municipal 5.1 – Diurno-entardecer-noturno (conjunção dos
períodos diurno, entardecer e noturno);
– Mapa de Ruído Municipal 5.2 – Noturno (23:00 h às 07:00 h).

O mapa de ruído consiste numa representação gráfica da geografia da zona em
estudo, sobre a qual são representadas, em diferentes cores, as zonas nas quais o
nível de ruído se encontra dentro do mesmo intervalo de variação. É adotada
uma escala de cores estipulada pelo Instituto Português do Ambiente no
documento “Diretrizes para elaboração de mapas de ruído”.
A realização do mapa de ruído englobou as seguintes fases:
•

Identificação e levantamento das principais fontes de ruído rodoviárias;

•

Identificação e caracterização das zonas industriais definidas em PDM;

•

Realização de medições de ruído junto às fontes de ruído, em pontos
considerados estratégicos;

•

Introdução dos dados recolhidos e fornecidos pela autarquia num
programa informático, de forma a reproduzir o ambiente sonoro da área
do Município;

•

Comparação dos dados medidos com os resultados obtidos pelo
programa informático;

•

Impressão final do Mapa de Ruído e análise final por inspeção visual, para
eventuais deteções de erros de processamento.
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Foram identificadas as seguintes fontes de ruído:
•

Rede viária classificada;

•

Zona Industrial de V. N. de Poiares;

•

Principais unidades industriais.

A explicitação da obtenção dos mapas de ruído municipal, com base na
Memória Descritiva fornecida pela entidade acreditada e responsável pela
respetiva elaboração, é apresentada em documentos individualizados apensos
ao relatório, sob a forma de:
•

Relatório Final de Apresentação do Mapa de ruído do Município;

•

Resumo não técnico dos mapas de ruído municipal.
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5.5. APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DO REGULAMENTO

O Plano Diretor Municipal estabelece o modelo de estrutura espacial do território
municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e
ordenamento local prosseguida, integrando as opções de âmbito nacional e
regional com incidência na respetiva área de intervenção. O modelo da estrutura
espacial do território municipal assenta na classificação do solo e desenvolve-se
através da qualificação do mesmo. A classificação do solo determina o destino
básico dos terrenos, assentando na distinção fundamental entre solo rural e solo
urbano.

Assim, o REGULAMENTO traduz o modelo de organização apresentado na Planta
de Ordenamento e as servidões e restrições de utilidade pública identificadas na
Planta de Condicionantes, incidentes no território municipal.

O REGULAMENTO encontra-se estruturado em capítulos, desagregados em
secções, sub-secções e artigos:
•

Capítulo I – Disposições gerais;

•

Capítulo II – Sistemas de Estruturação Territorial;

•

Capítulo III – Condicionante, servidões e restrições de utilidade pública;

•

Capítulo IV – Uso do solo;

•

Capítulo V – Disposições Comuns ao Solo Rural e ao Solo Urbano;

•

Capítulo VI – Solo Rural;

•

Capítulo VII – Solo Urbano;

•

Capítulo VIII – Espaços Canais;

•

Capítulo IX – Programação e Execução do Plano Diretor Municipal;

•

Capítulo X – Disposições finais.

5.5.1. CONDICIONANTES
As condicionantes assumem um papel estruturante na organização espacial do
território e na definição das principais opções do plano. As servidões e restrições
de utilidade pública que são identificadas na planta de condicionantes e as que,
não sendo possível representar cartograficamente, também condicionam os usos
do solo municipal, são agrupadas nos domínios do Património Natural, Património
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Arqueológico e Infraestruturas, Risco de Incêndio e Rede Regional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios e Ruído, da seguinte forma:
 Planta de Património Natural – planta nº 4.1;
 Planta de Património Arqueológico e Infraestruturas – planta nº 4.2;
 Planta de Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios – planta nº
4.3;
 Risco de Incêndio e Rede Regional de Defesa da Floresta Contra
Incêndios – planta nº4.4;

5.5.2.USO DO SOLO, CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SOLO RURAL E URBANO
De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Ordenamento do Território,
a classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, assentando na
distinção fundamental entre solo rural e solo urbano.

SOLO RURAL

A qualificação do solo rural do município, em função do seu uso dominante,
processa-se

através da

integração nas seguintes categorias

(Planta

de

Ordenamento):
a) Espaço Florestal de Produção:
a.1) Áreas Florestais de Produção 1;
a.2) Áreas Florestais de Produção 2.
b) Espaço Agrícola de Produção:
b.1) Áreas Agrícolas de Produção 1;
b.2) Áreas Agrícolas de Produção 2.
c) Aglomerados Rurais;
d) Áreas de Edificação Dispersa;
d) Espaço Destinado a Equipamentos e outras Estruturas;
e) Espaços de Recursos Geológicos.

SOLO URBANO

O Solo Urbano, identificado na planta de ordenamento, é constituído pelas
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seguintes categorias operativas:
•

Solos urbanizados;

•

Solos Urbanizáveis;

O solo urbanizado devidamente caracterizado no capítulo relativo à planta de
ordenamento divide-se nas seguintes categorias funcionais de espaço:
a) Espaço Centrais;
a.1)Áreas Centrais 1;
a.2) Áreas Centrais 2;
b) Espaços Residenciais;
c) Espaços Verdes;
d) Espaços de Uso Especial – áreas destinadas a Equipamentos;
e) Espaços de Atividades Económicas.

O Solo urbanizável subdivide-se nas seguintes categorias funcionais de espaço:
a) Espaço Centrais;
b) Espaços de Atividades Económicas;
c) Espaços de Uso Especial – áreas destinadas a Equipamentos.

Estrutura Ecológica Municipal
A regulamentação dos solos da estrutura ecológica municipal varia consoante
se trate de solos urbanos ou rurais. Assim, em solos rurais as ações regem-se
pelas disposições aplicáveis às categorias de solo rural sobre que recaem e
pelos regimes jurídicos das condicionantes existentes.
Em solos urbanos, as ações regem-se por disposições específicas devidamente
tratadas no regulamento, tendo como objetivo principal garantir o equilíbrio
ecológico do sistema urbano, assegurando a articulação com os sistemas
ambientais envolventes.

5.5.3. ESPAÇOS CANAIS

No ordenamento do território é fundamental a existência de uma rede de
acessibilidades estruturada e hierarquizada, aqui designada como infraestrutura
de transporte, com capacidade para servir eficazmente as diferentes valências
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presentes no território. Neste contexto a rede viária tem passado por processos de
reclassificação, nomeadamente em consequência do PRN2000 (plano rodoviário
nacional do ano 2000), que provocou desclassificação de vias ou troços de vias e
consequente passagem de estradas nacionais para municipais, e ainda a
introdução da classificação de estradas regionais.

No decurso dos processos de desclassificação, bem como até à execução de
vias ou troços de vias propostas, as respetivas classificações vão sendo alteradas
ao longo do tempo.
No município, a rede viária apresenta a seguinte classificação e hierarquia:
•

Rede rodoviária nacional (conforme PRN 2000) – EN

•

Rede rodoviária regional (conforme PRN 2000) – ER

•

Estradas e caminhos municipais:
- Coletora – MC
- Distribuidora – MD
- Não classificada.

5.5.4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Instrumentos de execução dos planos
Relativamente aos instrumentos de execução dos planos, o regulamento
estabelece em acordo com o disposto no RJIGT (Regulamento Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial) que a ocupação e transformação do solo ser
antecedida dos instrumentos previstos a seguir mencionados:
a) Planos de Pormenor;
b) Unidades de execução.

Áreas de cedência
Para efeitos de cumprimento do estipulado no regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial e no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação o
regulamento prevê, aquando da emissão do alvará de loteamento ou de emissão
de alvará para edifícios com impactes semelhantes a uma operação de
loteamento, a cedência gratuita ao município de parcelas para implantação de
espaços verdes públicos, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas.
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Perequação compensatória
O regulamento estabelece que o princípio de perequação compensatória a que
se refere o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial deverá ser
aplicado nas áreas a sujeitar a plano de pormenor e/ou unidades de execução
delimitadas na planta de ordenamento ou que venham a ser delimitadas.

No regulamento são discriminados os mecanismos de perequação a aplicar nos
instrumentos de planeamento e de execução referidos no parágrafo anterior,
definidos seguidamente:
a) Índice médio de utilização – corresponde a uma edificabilidade média
que é determinada pela construção admitida para cada propriedade
ou conjunto de propriedades por aplicação dos índices e orientações
urbanísticas estabelecidos pelo plano;
b) Área de cedência média – corresponde às parcelas de terreno
destinadas a infraestruturas, pequenos espaços públicos de uso local,
áreas

verdes

urbanas,

equipamentos

e

vias

sem

construção

adjacente, cedidas ao município aquando da emissão do alvará.

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
No regulamento, as unidades operativas de planeamento e gestão UOPG 1 a
UOPG 7 correspondem a subsistemas urbanos sujeitos ou a sujeitar a instrumentos
de execução previstos na lei, tendo como objetivo a execução programada das
áreas.
As UOPG definidas e identificadas são as seguintes:
UOPG 1: Zona Industrial de Vila Nova de Poiares (Pólo II);
UOPG 2: Zona Industrial de Vila Nova de Poiares (Pólo III);
UOPG 3: Espaço urbano da Ferreira;
UOPG 4: Zona de Equipamentos de São Miguel;
UOPG 5: São Pedro Dias;
UOPG 6: Fraga;
UOPG 7: Zona Industrial de Vila Nova de Poiares.

Para cada UOPG são estabelecidos objetivos e orientações urbanísticas para as
intervenções estabelecidas para as UOPG`s.
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6. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO
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6.1. OBJETIVO GLOBAL

O objetivo global assenta nos diversos recursos do Município, nomeadamente os
ambientais, paisagísticos, e culturais, bem como na sua proximidade à capital
Distrital. Neste sentido, o Objetivo Global apresentado procura simultaneamente
afirmar o município no contexto regional e valorizar e potenciar os seus recursos
de forma a constituir o município como uma comunidade saudável e solidária.

É fundamental conciliar os diversos Planos de intervenção no município, para que
a estratégia seja concebida de modo integrado e coerente, nomeadamente o
Programa Diretor de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo (PD-ICE).

Desta forma, apresentam-se um leque de Vetores Estratégicos que procuram
definir um Objetivo Global:

OBJETIVO GLOBAL

Garantir o desenvolvimento equilibrado do território, protegendo e valorizando o
património natural e paisagístico e a biodiversidade do município, com recurso a
uma politica de ordenamento do território sustentável, com particular incidência
no apoio à promoção e captação do investimento.

Os Vetores Estratégicos analisados e que estão na base de o Objetivo Global são:

VETORES ESTARTÉGICOS

- Estimular uma base económica dinâmica e inovadora;
- Aposta na qualidade de vida como alicerce da competitividade;
-Investimento na Educação, Formação e Cultura, com vista a atingir uma
geração empreendedora;
- Salvaguarda e recuperação do Património Natural, Arqueológico e Históricoarquitetónico.
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6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No sentido de atingir o objetivo assente nos referidos vetores, apontam-se 6
Objetivos Estratégicos que se interrelacionam e completam na sua ação:

1) Afirmação do Município no contexto regional e nacional como área
privilegiada de oferta de atividades com impactos positivos no turismo,
sustentadas no ambiente natural e nos recursos endógenos com
destaque para a floresta, gastronomia e artesanato;
2)

Ajustamento das Acessibilidades inter-regionais e
conservação/monitorização das vias intraconcelhias;

3)

Conclusão e manutenção da política de infraestruturação e saneamento
básico nos aglomerados urbanos e rurais, conciliada com sistemas
multimunicipais;

4)

Adequação da oferta de habitação, equipamentos coletivos e serviços
de caráter social, cultural, educativo, de saúde, bem como de
infraestruturas industriais e económicas, às necessidades da população;

5)

Promoção, valorização e preservação do património arquitetónico,
arqueológico e paisagístico;

6) Implementação, dinamização e monitorização dos diversos Planos de
nível concelhios, regionais e nacionais.

Cada Objetivo é composto por uma série de medidas gerais que procuram
consubstanciar e reforçar o objetivo global. Seguidamente são apresentados as
várias medidas gerais por objetivo estratégico.
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6.3. GRANDES MEDIDAS E AÇÕES

No âmbito dos Objetivos Estratégicos, anunciados de forma genérica, é
necessário materializar as aspirações e orientações através da apresentação de
medidas e ações concretas que permitam a cabal implementação do Plano.
Seguidamente são apresentados as grandes medidas e ações a desenvolver para
cumprir os objetivos estratégicos delineados.

1. Afirmação do Município no contexto regional e nacional como área
privilegiada de oferta de atividades com impactos positivos no turismo,
sustentadas no ambiente natural e nos recursos endógenos com destaque para
a floresta, gastronomia e artesanato;

1.1. Construção de um Campo de Golfe;
1.2. Construção do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Fraga;
1.3. Criação de uma Área de Recreio e Lazer da Serra do Carvalho;
1.4. Construção do Parque de Campismo do Louredo;
1.5. Construção da Praia Fluvial do Louredo;
1.6. Construção da Praia Fluvial da Ponte de Moura Morta;
1.7. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico;
1.8. Reforço do setor turístico;
1.9. Apoio à inserção do município em circuitos turísticos.

2. Ajustamento das Acessibilidades inter-regionais e conservação/monitorização
das vias intraconcelhias;
2.1. Ligação viária entre a zona industrial de Vila Nova de Poiares / N17 e o IP3 –
variante ER2;
2.2. Construção da variante aos lugares de Ribas;
2.3. Construção, beneficiação e reparação de diversas estradas e caminhos
municipais;
2.4. Construção de vias circundantes à vila;
2.5. Construção de parque estacionamento subterrâneo na parte central de
vila.
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3. Conclusão e manutenção da política de infraestruturação e saneamento básico
nos aglomerados urbanos e rurais, conciliada com sistemas multimunicipais;

3.1. Construção de um reservatório na Arrifana;
3.2. Construção de um reservatório em São Pedro Dias;
3.3. Construção de redes de drenagem de águas residuais em todos os
aglomerados urbanos do Município;
3.4. Ligação a conduta de gás natural;
3.5. Reparação e beneficiação da rede de abastecimento de água em Vila
Nova de Poiares a partir da captação da Ronqueira.

4. Adequação da oferta de habitação, equipamentos coletivos e serviços de
caráter social, cultural, educativo, de saúde, bem como de infraestruturas
industriais e económicas, às necessidades da população;

4.1. Programa educativo para a promoção de uma cultura de valores
estratégicos;
4.2. Sistema Municipal para a prevenção do abandono escolar;
4.3.

Formação

e

qualificação

para

a

inovação,

competitividade

e

empreendedorismo;
4.4. Sistema de participação e responsabilidade cívica;
4.5. Centro de desenvolvimento no setor automecânico;
4.6. Centro de valorização da floresta e madeira;
4.7. Requalificação da zona industrial existente;
4.8. Construção do mercado municipal;
4.9. Construção do pavilhão multiusos;
4.10. Construção do FORUM;
4.11. Construção de um terminal TIR;
4.12. Criação de uma zonal industrial (Pólo II);
4.13. Criação de uma zonal industrial (Pólo III);
4.14. Construção de açude no Rio Mondego na zona do Louredo;
4.15. Arranjo urbanístico da Praça Luís de Camões;
4.16. Construção do monumento aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares;
4.17. Construção do Centro de Interpretação Ambiental;
4.18. Projeto de implantação de mini-campos de futebol em Santa Maria,
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Mucela, Ervideira, Terreiros, Santo André, Bairro dos Pinheirais, Algaça,
Vale de Vaíde, São Miguel e Bairro da Ferreira;
4.19. Construção do Estádio Municipal;
4.20. Construção de um centro de estágios;
4.21. Construção de pista de rali;
4.22. Construção de pista de autocross, bicross e motocross;
4.23. Construção do parque para desportos radicais;
4.24. Construção de zona de pesca desportiva nos Rios Mondego e Alva;
4.25. Construção de um aeródromo municipal no Bidueiro;
4.26. Plano de requalificação urbanística da envolvente à piscina e pavilhão
gimnodesportivo municipais;
4.27. Construção do Pólo Escolar de São Miguel.
5.

Promoção,

valorização

e

preservação

do

património

arquitetónico,

arqueológico e paisagístico;
5.1. Valorização ambiental e espaços lúdicos;
5.2. Beneficiação de rios e outras linhas de água;
5.3. Criação de zonas de apoio de fauna e flora;
5.4. Reflorestação com espécies autóctones (flora);
5.5. Combate à poluição – Defesa da água, ar e paisagem;
5.6. Apoio a iniciativas de valorização e defesa do património cultural;
5.7. Recuperação do Dólmen de S. Pedro Dias;
5.8. Unidade Homogénea de Gestão Florestal da Serra do Carvalho.
6. Implementação, dinamização e monitorização dos diversos Planos de nível
concelhios, regionais e nacionais.
6.1. Articulação com os restantes Planos existentes para o Município;
6.2. Plano Municipal de apoio ao investimento;
6.3. Portal de apoio à dinamização da Base Económica Local;
6.4. Centro de experimentação e ideias de negócio;
6.5. Elaboração do plano de desenvolvimento desportivo;
6.6. Renovação e dinamização dos conteúdos do site do município.
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6.4. UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO

No sentido de operacionalizar todo o conjunto de medidas e ações que
territorializam os objetivos estratégicos propostos, a equipa do plano esboçou a
definição de 8 Unidades operativas de planeamento e Gestão (UOPG), no sentido
de dotar as diversas áreas do município, submetidas a curto prazo a intervenções
de caráter urbanístico, a objetivos e orientações específicos, de forma a dotá-las
das condições necessárias para a prossecução dos trabalhos a executar. Deste
modo, nesta parte do relatório, proceder-se-á à identificação e descrição de
cada uma das UOPG previstas, bem como os objetivos e orientações
preconizados para cada uma delas em particular. Por conseguinte, encontramos
as seguintes unidades:

UOPG 1 – Zona Industrial de Vila Nova de Poiares (Pólo II)
A UOPG 1 tem por objetivo a criação de uma nova área que serve
simultaneamente de expansão da zona industrial do município de Vila Nova
de Poiares. Destina-se a ser ocupada predominantemente por usos de tipo
industrial e respetivas funções complementares, tais como a instalação de
armazéns, oficinas, escritórios, comércio, expositores e outros ligados à
atividade de produção, transformação, divulgação e venda, podendo
ainda integrar equipamentos de caráter desportivo e lúdico.

UOPG 2– Zona Industrial de Vila Nova de Poiares (Pólo III)
A UOPG 2 tem por objetivo a criação de uma nova área industrial destinada
predominantemente à gestão de resíduos. Permite ainda a instalação de
unidades industriais, armazéns, oficinas, escritórios, comércio, expositores e
outros ligados à atividade de produção, transformação, divulgação e
venda, podendo ainda integrar equipamentos de caráter desportivo e
lúdico.

UOPG 3 – Espaço Urbano da Ferreira
A UOPG 3 tem por objetivo a criação de uma área predominantemente
habitacional e respetivas funções complementares, podendo integrar outras
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funções e instalações, nomeadamente equipamentos que deverão ser
compatíveis com a função habitacional, a partir da estruturação de uma
zona de raiz, colmatando problemas de défices de equipamentos e
espaços verdes e oferecendo uma área habitacional de qualidade superior.

UOPG 4 – Zona de Equipamentos de São Miguel
A UOPG 4 tem por objetivo constituir-se como sítio privilegiado para a
localização de um conjunto diversificado de equipamentos em São Miguel.
UOPG 5 – São Pedro Dias

A UOPG 5 tem por objetivo a criação de um empreendimento de turismo
em espaço rural que pelas características, proporcione, além da estadia
propriamente dita, o desenvolvimento de um conjunto de atividades
complementares no âmbito do desporto, cultura e lazer. Estas terão suporte
local nos equipamentos a construir, nomeadamente no anfiteatro, campo
de ténis, restaurante, piscinas e estruturas de apoio ao artesanato.

UOPG 6 – Fraga

A UOPG 6 tem por objetivo, fundamentalmente, valorizar os recursos
florestais e criar uma oferta turística diversificada, com suporte na
construção de um parque de campismo e de um empreendimento de
turismo em espaço rural do Cabeço da Velha.
UOPG 7 – Zona Industrial de Vila Nova de Poiares
A UOPG 7 diz respeito à Zona Industrial Existente.
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7. PROGRAMA DE EXECUÇÕES E MEIOS DE
FINANCIAMENTO
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QUADRO 7.1 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA A ZONA INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE
POIARES (PÓLO II)
INTERVENÇÃO

UOPG 1
Zona Industrial
de Vila Nova
de Poiares
(Pólo II)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Adequação
da
oferta
habitação, de equipamentos
coletivos e serviços de caráter
social,
cultural,
desportivo,
educativo e de saúde às
necessidades da população,
bem como de infraestruturas
industriais e económicas às
perspetivas de evolução do
mercado, promovendo uma
economia
competitiva,
inovadora e solidária

GRANDES MEDIDAS
E AÇÕES

Requalificação da
zona industrial

DOMINIOS

2007/2009 2010/2013 2014/2017

estudo e/ou projeto

X

aquisição do terreno

X

CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

QREN

X

obra

QUADRO 7.2 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA A Zona INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE POIARES
(PÓLO III)
INTERVENÇÃO

UOPG 2
Zona Industrial
de Vila Nova
de Poiares
(Pólo III)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Afirmação do Município no
contexto regional e nacional
como área privilegiada de
oferta de atividades com
impactos positivos no turismo,
sustentadas
no
ambiente
natural
e
nos
recursos
endógenos com destaque
para a floresta, gastronomia e
artesanato
Adequação da oferta de
habitação,
equipamentos
coletivos e serviços de caráter
social, cultural, de saúde, bem
como
de
infraestruturas
industriais e económicas, às
necessidades da população

GRANDES MEDIDAS
E AÇÕES

DOMINIOS

2007/2009 2010/2013 2014/2017

CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

estudo e/ou projeto
Realização de um
evento anual
dedicado ao setor
automóvel

aquisição do terreno

obra

Município/Agentes
Privados

estudo e/ou projeto
Centro de
desenvolvimento no
setor automecânico

X

aquisição do terreno

X

obra

X

QUADRO 7.3 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA O ESPAÇO URBANO DA FERREIRA
INTERVENÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GRANDES MEDIDAS
E AÇÕES

Adequação da oferta de
equipamentos
coletivos
e
serviços de caráter social,
cultural, de saúde, bem como
de infraestruturas industriais e
económicas, às necessidades
da população

UOPG 3
Espaço
Urbano da
Ferreira

DOMINIOS

2007/2009 2010/2013 2014/2017

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x

CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Município/Agentes
Privados

QUADRO 7.4 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA ZONA DE EQUIPAMENTOS DE SÃO MIGUEL
INTERVENÇÃO

UOPG 4
Zona de
Equipamentos
de São Miguel

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Adequação da oferta de
equipamentos
coletivos
e
serviços de caráter social,
cultural, de saúde, bem como
de infraestruturas industriais e
económicas, às necessidades
da população

GRANDES MEDIDAS
E AÇÕES

DOMINIOS

2007/2009 2010/2013 2014/2017

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x
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CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Município/Agentes
Privados
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QUADRO 7.5 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO DE SÃO PEDRO DIAS
INTERVENÇÃO

UOPG 5
São Pedro Dias

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Afirmação do município no
contexto
regional
e
nacional
como
área
privilegiada de oferta de
atividades com impactos
positivos
no
turismo,
sustentadas no ambiente
natural e nos recursos
endógenos com destaque
para
a
floresta,
gastronomia e artesanato

Promoção, valorização e
preservação do património
arquitetónico,
arqueológico e paisagístico

GRANDES MEDIDAS
E AÇÕES

DOMINIOS

estudo e/ou projeto

Construção da Área
de Aptidão Turística de
São Pedro Dias

Apoio à inserção do
município em circuitos
turísticos
Recuperação do
Dólmen de São Pedro
Dias

2007/2009 2010/2013 2014/2017

CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

X

Município/Agentes
Privados /QREN

aquisição do terreno

x

obra

X

estudo e/ou projeto

x

x
Município/QREN

aquisição do terreno
obra

x

estudo e/ou projeto

Município/Nacionais/
QREN

aquisição do terreno

X

obra

QUADRO 7.6 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
DA FRAGA
INTERVENÇÃO

U6

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Afirmação do Município
no contexto regional e
nacional
como
área
privilegiada de oferta de
atividades com impactos
positivos
no
turismo,
sustentadas no ambiente
natural e nos recursos
endógenos com destaque
para
a
floresta,
gastronomia e artesanato

Fraga

GRANDES MEDIDAS
E AÇÕES
Núcleo de
Desenvolvimento
Turístico da Fraga
Apoio à inserção do
município em circuitos
turísticos
Construção de
Estalagem do Cabeço
da Velha

DOMINIOS
estudo e/ou projeto

X

aquisição do terreno

X

obra

X

estudo e/ou projeto

x

Valorização ambiental
e espaços lúdicos

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Município/QREN

x
Município/Outros
Agentes Públicos

obra

x

estudo e/ou projeto
aquisição do terreno

1.396.634,11€ +
IVA

Município/QREN

238.495,00 €

III QCA (Programa
Operacional da
Região Centro Medida Agris)

x

obra

X

X

X

X

aquisição do terreno
obra
estudo e/ou projeto

Criação de zonas de
apoio de fauna e flora

CUSTO
ESTIMADO

aquisição do terreno

estudo e/ou projeto
Promoção, valorização e
preservação do
património arquitetónico,
arqueológico e
paisagistico

2007/2009 2010/2013 2014/2017

X

X

X

X

aquisição do terreno
obra
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QUADRO 7.7 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO MUNICIPAL
(Objetivos estratégicos 1, 2, 3)
INTERVENÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Afirmação do Município
no contexto regional e
nacional
como
área
privilegiada de oferta de
atividades com impactos
positivos
no
turismo,
sustentadas no ambiente
natural e nos recursos
endógenos
com
destaque para a floresta,
gastronomia e artesanato

GRANDES MEDIDAS E
AÇÕES

Intervenções
indiferenciadas,
em todo o
território
municipal

2007/2009

CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Município/Outro
s Agentes
Públicos

aquisição do terreno

x

estudo e/ou projeto
Reforço do setor
turístico

x

Município/Outro
s Agentes
Públicos/QREN

aquisição do terreno
obra

Construção,
beneficiação e
reparação de diversas
estradas e caminhos
municipais

Construção de vias
circundantes à vila

estudo e/ou projeto

Construção de um
reservatório na Arrifana

X
X

aquisição do terreno

estudo e/ou projeto

x

x

aquisição do terreno

x

x

obra

x

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

x

x
x
Águas do
Mondego/QREN

aquisição do terreno

x
x

aquisição do terreno
obra

x

estudo e/ou projeto

x
Município/QREN

aquisição do terreno
obra

x

estudo e/ou projeto

x
Município/QREN

aquisição do terreno

x

obra
Reparação e
beneficiação da rede
de abastecimento de
água em Vila Nova de
Poiares a partir da
captação da
Ronqueira

Município

aquisição do terreno

estudo e/ou projeto

Ligação à conduta de
gás natural

Município

x

obra

Construção de redes
de drenagem de águas
residuais em todos os
aglomerados urbanos
do município

Estradas de
Portugal/
QREN (20072013)

Município/QREN

obra

estudo e/ou projeto

Construção da ETAR em
Vila nova de Poiares

22.860.730.63 +
€ IVA (estrada
Pinheiro – Vale
Carvalhal –
Ribas)

aquisição do terreno

obra
Construção de um
reservatório em São
Pedro Dias

5.900.000,00 €

X

obra

estudo e/ou projeto

Intervenções
indiferenciadas,
em todo o
território
municipal

2014/2017

obra

Construção de parque
de estacionamento
subterrâneo na parte
central da vila

Manutenção da política
de infraestruturação e
saneamento básico nos
aglomerados urbanos e
rurais, conciliada com
sistemas multimunicipais

2010/2013

x

estudo e/ou projeto
Elaboração do Plano
de Desenvolvimento
Turístico

Ligação viária entre a
zona industrial de Vila
Nova de Poiares (entre
a EN17 e o IP3) –
variante ER2

Ajustamento
das
acessibilidades
interregionais
e
conservação/beneficiaçã
o das vias intraconcelhias,
visando o reforço das
condições de mobilidade

DOMINIOS

estudo e/ou projeto

X
402.331,550 €

aquisição do terreno
obra
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QUADRO 7.8 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO MUNICIPAL
(Objetivos estratégicos 4)
INTERVENÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GRANDES MEDIDAS E
AÇÕES
Programa educativo
para a promoção de
uma cultura de
valores estratégicos
Sistema municipal
para a prevenção do
abandono escolar
Formação e
qualificação para a
inovação,
competitividade e
empreendedorismo

Intervenções
indiferenciadas
, em todo o
território
municipal

Adequação dos
equipamentos coletivos e
serviços de caráter social,
cultural, desportivo,
educativo e de saúde às
necessidades da
população, bem como das
infraestruturas industriais e
económicas às perspetivas
de evolução do mercado,
promovendo uma
economia competitiva,
inovadora e solidária

Construção do
mercado municipal

Construção do
pavilhão multiusos
(Centro de Negócios)

Construção de um
terminal TIR

Criação de uma
zona industrial na
Arrifana (pólo II)

Arranjo urbanístico
da Praça Luís de
Camões

Construção do
Estádio Municipal

Construção de um
centro de estágios

Construção de pista
de rali

Construção de pista
de autocross, bicross
e motocross
Construção do
parque para
desportos radicais

2007/2009

2010/2013

2014/2017

CUSTO
ESTIMADO

x

estudo e/ou projeto

obra
estudo e/ou projeto

x

x

x

x

x

Município/Outro
s Agentes
Públicos/Agente
s Privados

aquisição do terreno
obra
estudo e/ou projeto

FONTES DE
FINANCIAMENTO
Município/Outro
s Agentes
Públicos/Agente
s Privados

aquisição do terreno

Município/Outro
s Agentes
Públicos

aquisição do terreno
obra
estudo e/ou projeto

Construção do Novo
Quartel de Bombeiros

Construção do
FORUM

Adequação dos
equipamentos coletivos e
serviços de caráter social,
cultural, desportivo,
educativo e de saúde às
necessidades da
população, bem como das
infraestruturas industriais e
económicas às perspetivas
de evolução do mercado,
promovendo uma
economia competitiva,
inovadora e solidária

DOMINIOS

aquisição do terreno

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

2.553.850,00
€ + IVA

Município/QREN

4.921.500,00
€ + IVA

Município/QREN

8.679.083,41
€ + IVA

Município/QREN

x
x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

x

aquisição do terreno

x

x

obra

x

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

Município/QREN

Município/Agent
es Privados

QREN

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

x

QREN

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

obra

x
x

aquisição do terreno

x

obra

x

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

QREN

Município

estudo e/ou projeto
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QREN/Associaçã
o Humanitária
dos Bombeiros
Voluntários de
Vila Nova de
Poiares

x

aquisição do terreno

obra

1.025.121,81
€ + IVA

x

Município

Município/QREN

x
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Construção da zona
de pesca desportiva
nos Rios Mondego e
Alva
Construção de um
aeródromo municipal
no Bidueiro
Plano de
requalificação
urbanística da
envolvente à piscina
e pavilhão
gimnodesportivo
municipais

Zona Industrial de Vila
Nova de Poiares Pólo
II

Adaptação de
edifício para
instalação da
Biblioteca Municipal
de Vila Nova e
Poiares

Construção da Pré- escola de S. Miguel

estudo e/ou projeto

x
Município

aquisição do terreno

x

obra
estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x
X

aquisição do terreno

1.489.487,00
0 € + IVA

Obra

X

estudo e/ou projeto

X
974.357,00 €

obra

X

estudo e/ou projeto

X

Biblioteca 849.000,000
€;

x

Sala de
Congressos
– 354.45,00
€+ IVA;

obra

X

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

Intervenções
indiferenciadas
, em todo o
território
municipal

Escola 1º Ciclo de
Ensino
Básico
de
Santo André

X

estudo e/ou projeto

x

aquisição do terreno

x

x

aquisição do terreno

x

x
x

obra
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Direção Geral
do Livro e da
Biblioteca/QREN

237.686,04 €
+ IVA;

QREN

819.150,00 €
+ IVA;

QREN

1.694.736,32
€ + IVA;

QREN

x
x

obra

III QCA
(Programa
Operacional da
Região Centro Medida 1.7
Ações de
Valorização

Salão de
festas –
252.180,00 €

estudo e/ou projeto

aquisição do terreno

III QCA
(Programa
Operacional da
Região Centro Medida 1.4
Requalificação
Urbana)

x

obra
Adequação dos
equipamentos coletivos e
serviços de caráter social,
cultural, desportivo,
educativo e de saúde às
necessidades da
população, bem como das
infraestruturas industriais e
económicas às perspetivas
de evolução do mercado,
promovendo uma
economia competitiva,
inovadora e solidária

X

Museu –
177.900,00 €
+ IVA;

obra

Escola do 1º Ciclo de
São Miguel

X

aquisição do terreno

aquisição do terreno

Município/QREN

x

obra
estudo e/ou projeto

1.100.000,00
€ + IVA

x

x
x
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QUADRO 7.9 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E MEIOS DE FINANCIAMENTO PARA INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO MUNICIPAL
(Objetivos estratégicos 5, 6)
INTERVENÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GRANDES MEDIDAS E
AÇÕES

DOMINIOS
estudo e/ou projeto

Preservação,
valorização e
promoção do
património
arquitetónico,
arqueológico, natural e
cultural

Beneficiação de rios
e outras linhas de
água

Apoio a iniciativas de
valorização e defesa
do património
cultural

2014/2017

CUSTO
ESTIMADO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

75.218,02 €

III QCA (Programa
Operacional da
Região Centro Medida 3.13
Ambiente)

x

aquisição do terreno
obra

X

X

estudo e/ou projeto

x

x

X

Município/Outros
Agentes Públicos

aquisição do terreno
obra
estudo e/ou projeto

Plano Municipal de
apoio ao
investimento

2007/2009 2010/2013

X

X

aquisição do terreno

100,000 €

Município

obra
estudo e/ou projeto

Intervenções
indiferenciadas,
em todo o
território
municipal

Portal de apoio à
dinamização da Base
Económica Local
Implementação,
dinamização e
monitorização dos
diversos instrumentos de
ordenamento do
território de nível
municipal, regional e
nacional, numa
perspetiva hierárquica
mas também
cooperativa

X

X

aquisição do terreno

100,000 €

QREN

obra
estudo e/ou projeto
Centro de
experimentação e
ideias de negócio

X

X
250,000 €

aquisição do terreno
obra

x

estudo e/ou projeto
Elaboração do Plano
de Desenvolvimento
Desportivo

Município

aquisição do terreno
obra

Renovação e
dinamização dos
conteúdos do site do
município

estudo e/ou projeto
aquisição do terreno

x

x
QREN

obra
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ANEXO I – ANÁLISE DOS AGLOMERADOS URBANOS

QUADROS:
QUADRO I – ANÁLISE DOS AGLOMERADOS URBANOS DO PDM

FIGURAS:
Fig. I – ANÁLISE DOS AGLOMERADOS URBANOS DO PDM
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BARREIRO
MUCELA

FERREIRA

PINHEIRAIS
AVESSADA

BOGALHAL

VILA NOVA DE POIARES
PAÇO

VALE DE VIEGAS

FERREIRA

PINHEIRAIS
AVESSADA

BOGALHAL

VILA NOVA DE POIARES
PAÇO

SÃO MIGUEL DE POIARES

VENDA NOVA

SÃO MIGUEL DE POIARES *

VENDA NOVA

* - Aglomerados Urbanos pertencentes a mais do que uma Freguesia

73 aglomerados

MALPARTIDA
MOINHOS

MALPARTIDA
MOINHOS

76 lugares

CASAL DO GAGO

FONTE LONGA

FONTE LONGA

VALE DO GUEIRO

BOIÇA *
VALE DO GUEIRO

CASAL DO GAGO

ALVEITE PEQUENO

ALVEITE PEQUENO

VALEIRO DAS HORTAS
FRAMILO

ALVEITE GRANDE

VALEIRO DAS HORTAS
FRAMILO

VALE DE VAZ

OLHO MARINHO

VALE DE VAZ

RIBAS
RIBEIRA DO MOINHO
VALE CARVALHAL
VALE DE AFONSO
VALE DE VAÍDE

OLHO MARINHO

RIBAS
RIBEIRA DO MOINHO
VALE CARVALHAL
VALE DE AFONSO
VALE DE VAÍDE

FORCADO
PINHEIRO
ABRAVEIA
PÓVOA
VALE DA CLARA
PÓVOA DA ABRAVEIA

ALVEITE GRANDE

RISCA SILVA

FORCADO
PINHEIRO
ABRAVEIA
PÓVOA
VALE DA CLARA
PÓVOA DA ABRAVEIA

RISCA SILVA

SEGUNDEIRA

VALE DE VIEGAS

VILA CHÃ
ENTRONCAMENTO

SEGUNDEIRA

VILA CHÃ
ENTRONCAMENTO

VENDA
VENDINHA

CABOUCO

VENDA
VENDINHA

CASCALHO

CATRAIA DAS NECESSIDADES

CASCALHO

COUCHEL
CABEÇO DE CELAS *
LOMBADA

CATRAIA DAS NECESSIDADES

COUCHEL
CABEÇO DE CELAS
LOMBADA

CABEÇAS

CABOUCO

VIMIEIRO

CABEÇAS

VIMIEIRO

SABOUGA

CASA NOVA

SABOUGA

CASA NOVA

PONTE DE MUCELA

MOURA MORTA

BARREIRO
MUCELA

MOURA MORTA

11,9

1.013,6

13,0

60,5

7,1
13,6

28,7

23,4

24,4

9,7
2,1

815,9

13,0

57,4

4,2
13,5

27,3

23,4

24,4

5,6
2,1

19,0

13,1
20,3

7,7
12,2
4,2
7,1

50,21

51,1

15,8
18,1
7,1
9,5

6,4

52,2

218,9

8,5

17,3

10,4

16,9

13,0

1,6

9,9

81,5

281,7

10,5

18,3

11,6

23,4

14,0

4,1

IGREJA NOVA

IGREJA NOVA

11,2
0,9

11,6
11,6
2,9

13,8
16,8
6,2

30,5

37,2

36,2

51,1

1,1

BALTEIRO
SANTA MARIA
CRASTO
OUTEIRO DO CRASTO
PEREIRO DE ALÉM
PEREIRO DE BAIXO
PEREIRO DE CIMA
SOUTELO

BALTEIRO
SANTA MARIA *
CRASTO *
OUTEIRO DO CRASTO
PEREIRO DE ALÉM *
PEREIRO DE BAIXO *
PEREIRO DE CIMA
SOUTELO

6,0

2,1

9,9

14,2

LOUREDO
LIXOSA
VENTOSA

LOUREDO
LIXOSA
VENTOSA

2,5

CHAPINHEIRA

SOBREIRO

SOBREIRO
FONTE DA TELHA

2,1

17,1

2,1

17,1

CHAPINHEIRA

OLIVEIRA

OLIVEIRA

28,4
6,8
7,3
3,9
9,0

ha

2,2

80,5%

100,0%

94,9%

59,5%
99,4%

95,0%

100,0%

100,0%

57,3%
100,0%

93,5%

90,3%

48,9%
67,4%
58,8%
74,3%

98,2%

64,2%

64,1%

77,7%

80,8%

94,5%

89,6%

72,2%

93,0%

40,5%

79,5%

78,7%

197,7

0,0

3,1

2,9
0,1

1,4

0,0

0,0

4,2
0,0

1,3

1,3

8,1
5,9
2,9
2,4

0,9

3,5

29,3

62,80

2,0

1,0

1,2

6,5

1,0

2,4

0,2

3,0

5,2
3,3

83,8%
68,8%
47,3%

6,7

14,9

70,9%

81,9%

3,9

0,4

0,0

0,0

6,0
0,0
2,4
5,1
0,1

ha

19,5%

0,0%

5,1%

40,5%
0,6%

5,0%

0,0%

0,0%

42,7%
0,0%

6,5%

9,7%

51,1%
32,6%
41,2%
25,7%

1,8%

35,8%

35,9%

22,3%

19,2%

5,5%

10,4%

27,8%

7,0%

59,5%

20,5%

21,3%

31,2%
52,7%

16,2%

200,0%

29,1%

39,1%

16,8%

0,0%

0,0%

17,3%
0,0%
24,9%
56,5%
1,2%

%

ÁREA SEM
OCUPAÇÃO
(ASO)

60,9%

83,2%

100,0%

100,0%

82,7%
100,0%
75,1%
43,5%
98,8%

%

ÁREA OCUPADA COM
CONSTRUÇÃO
(AOCC)

34,4
6,8
9,7
9,1
9,1

ha

ÁREA TOTAL
AGLOMERADO
EXISTENTE (AT)

TERREIROS DE SANTO ANTÓNIO TERREIROS DE SANTO ANTÓNIO
VILAR
VILAR

ALGAÇA
ARRIFANA
CARVALHO
TERREIROS DE ALÉM
CASAIS
ERVIDEIRA

AGLOMERADO URBANO
(PDM 1993)

ALGAÇA *
ARRIFANA
CARVALHO
TERREIROS DE ALÉM
CASAIS
ERVIDEIRA

LUGAR
(INE - 2001)

27,3

0,0

0,0

0,0
0,1

1,4

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

3,0
0,0
0,6
0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,2

1,7
0,0

0,0

0,0

0,5

1,3

0,0

0,0

0,0

1,6
0,0
0,6
0,0
0,1

ha

2,7%

0,0%

0,0%

0,0%
0,6%

5,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

19,1%
0,0%
9,1%
5,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

7,0%

0,0%

0,0%

8,8%

9,9%
0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

13,3%

0,0%

0,0%

0,0%

4,7%
0,0%
5,8%
0,0%
1,2%

%

ÁREA C/ POUCA
VIABILIDADE DE
CONSTRUÇÃO
(ACPVC)

QUADRO I - ANÁLISE DOS AGLOMERADOS URBANOS - PDM VILA NOVA DE POIARES

843,2

13,0

57,4

4,2
13,6

28,7

23,4

24,4

5,6
2,1

19,0

11,9

10,8
12,2
4,8
7,6

50,2

6,4

52,2

218,9

9,1

17,3

10,4

16,9

14,0

1,6

0,9

12,4

13,2
2,9

11,6

30,5

36,7

7,3

2,1

2,1

17,1

30,0
6,8
7,8
3,9
9,1

ha

83,2%

100,0%

94,9%

59,5%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

57,3%
100,0%

93,5%

90,3%

68,1%
67,4%
67,9%
79,7%

98,2%

64,2%

64,1%

77,7%

86,9%

94,5%

89,6%

72,2%

100,0%

40,5%

79,5%

87,4%

78,7%
47,3%

83,8%

81,9%

71,8%

74,1%

83,2%

100,0%

100,0%

87,4%
100,0%
80,8%
43,5%
100,0%

%

ÁREA COMPROMETIDA
(AOCC+ACPVC)

183,4

0,0

3,1

2,9
0,0

0,0

0,0

0,0

4,2
0,0

1,3

1,3

5,0
5,9
2,3
1,9

0,9

3,5

29,3

62,8

1,4

1,0

1,2

6,5

0,0

2,4

0,2

1,8

3,6
3,3

2,2

6,7

14,4

2,6

0,4

0,0

0,0

4,3
0,0
1,9
5,1
0,0

ha

18,1%

0,0%

5,1%

40,5%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42,7%
0,0%

6,5%

9,7%

31,9%
32,6%
32,1%
20,3%

1,8%

35,8%

35,9%

22,3%

13,1%

5,5%

10,4%

27,8%

0,0%

59,5%

20,5%

12,6%

21,3%
52,7%

16,2%

18,1%

28,2%

25,9%

16,8%

0,0%

0,0%

12,6%
0,0%
19,2%
56,5%
0,0%

%

ÁREA DESCOMPROMETIDA
(AT-AC)

1,54

12,36

1176,78

20,01

69,33

11,30
13,61

29,97

27,49

28,11

5,77
2,54

27,29

14,00

15,67
17,58
8,13
10,87

53,76

11,25

435,14

8,69

22,06

12,00

25,70

14,85

5,36

2,63

13,99

15,75
7,19

40,51

61,44

8,56

0,90

1,43

0,00

0,00
0,00

1,04

0,93

2,25

0,00
0,00

0,00

0,00

1,64
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

20,84

0,00

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

0,00

0,00

22,32

28,97

0,90
0,00

ha

ESTRUTURA
ECOLÓGICA
MUNICIPAL

41,20
7,39

ha

PERÍMETROS URBANOS
PROPOSTOS

90,35%

11,86

844,12

14,44

57,36

4,19
13,59

29,78

24,34

26,61

83,28%

110,97%

94,85%

59,47%
100,00%

103,61%

103,97%

109,25%

57,27%
100,00%

93,54%

78,47%
67,38%
67,95%
79,71%

12,41
12,21
4,81
7,60
18,96
5,56
2,14

98,23%

64,22%

85,10%

86,88%

96,97%

89,64%

72,21%

100,00%

40,49%

50,21

6,36

239,71

9,13

17,77

10,44

16,87

13,99

1,65

79,53%

87,44%

78,69%
47,31%

2,93
12,43
0,86

83,76%

11,57

81,94%

71,81%

80,09%

100,00%

13,22

30,46

36,72

7,92

17,09

116,87%

10,66

0,56

345,70

5,57

11,97

7,11
0,02

0,19

3,15

1,50

0,20
0,40

8,34

2,13

3,26
5,37
3,32
3,28

3,55

4,90

195,42

-0,44

1,56

8,83

0,86

3,71

1,77

1,55

2,53
4,25

-11,57

10,05

24,72

0,64

11,89

1,70

14,49

100,00%
80,84%

ha
10,27

34,11%

42,80%

19,80%

100,8%
0,16%

0,67%

13,44%

6,17%

2,10%
18,48%

41,13%

16,26%

20,59%
29,63%
46,94%
34,38%

6,94%

49,45%

69,4%

-4,20%

13,40%

37,81%

6,14%

91,29%

164,5%

10,93%

15,03%
68,63%

-83,76%

27,02%

48,35%

6,47%

69,56%

18,64%

77,3%

8,26%

%
29,90%

ÁREA DESCOMPROMETIDA +
AMPLIAÇÃO PROPOSTA

%
90,02%

7,82

ha
30,93
6,83

ÁREA COMPROMETIDA +
ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
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