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Glossário
AAE

Avaliação Ambiental Estratégica

AFN

Autoridade Florestal Nacional

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

CCDR-N

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

CMT

Câmara Municipal de Tabuaço

DGOTDU

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano

DGRF

Direcção Geral de Recursos Florestais

DREN

Direcção Regional de Educação do Norte

EEM

Estrutura Ecológica Municipal

ENDS

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável

ENEAPAI

Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais

ENF

Estratégia Nacional para as Florestas

FA

Factores Ambientais

FCD

Factores Críticos para a Decisão

FEADER

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

GTF

Gabinete Técnico Florestal

ICNB

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.

INE

Instituto Nacional de Estatística

LOT

Loteamentos

NUT

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

PANCD

Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação

PBHRD

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro

PDM

Plano Director Municipal

PDTVD

Plano de Desenvolvimento Turístico no Vale do Douro

PENT

Plano Estratégico Nacional do Turismo

PEOT

Planos Especiais de Ordenamento do Território

PERSU

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos

PIOT-ADV

Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro

PMOT

Planos Municipais de Ordenamento do Território

PNAC

Programa Nacional para as Alterações Climáticas

PNDFCI

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios

PNPOT

Plano Nacional da Politica de Ordenamento do Território

POARC

Plano das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo

PROFDouro

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro

PROZED

Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro

QRE

Quadro de Referência Estratégico

QREN

Quadro de Referência Estratégico Nacional

RAN

Reserva Agrícola Nacional

REN

Reserva Ecológica Nacional

TER

Turismo em Espaço Rural
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Resumo

A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de gestão
territorial que se organiza num quadro de interacção coordenada em três âmbitos:
nacional, regional e municipal. O Plano Director Municipal (PDM) integra os instrumentos
de planeamento territorial, sendo o instrumento que estabelece a estratégia de
planeamento territorial e o modelo de organização espacial, a política municipal de
ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional e regional.

De acordo com o previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT) – Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado através do Decreto-Lei
nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, os instrumentos de gestão territorial são sujeitos a
avaliação ambiental, tal como definido no nº 2 do artigo 86º, através da apresentação do
Relatório Ambiental (RA) e de uma Declaração Ambiental.

A responsabilidade da elaboração da Avaliação Ambiental (AA) é do proponente do PDM,
que deverá determinar o âmbito e alcance da mesma, consultando entidades e população
em

geral,

procedendo,

para

o

efeito

à

elaboração

do

Relatório

Ambiental,

disponibilizando-o para consulta pública e institucional, culminando com a apresentação
da Declaração Ambiental à Agencia Portuguesa do Ambiente.

É nesse contexto que se elabora o presente Relatório Ambiental, que será alvo de
consulta, e que tem como objectivos principais descrever e avaliar os eventuais efeitos
significativos (positivos e negativos) no ambiente resultantes da aplicação do plano
considerando os objectivos e o âmbito territorial do mesmo.
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1 - Introdução
O presente Relatório Ambiental da Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço, foi
elaborado de acordo com os princípios emanados da Directiva 2001/42/CE de 27 de
Junho, permitindo a integração dos aspectos ambientais na tomada de decisão de planos
e programas, transposto para o regime jurídico nacional pelo Decreto-lei nº 232/200, de
15 de Junho.

“A avaliação ambiental estratégica é um instrumento de avaliação de impactes de
natureza estratégica cujo objectivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de
oportunidades e riscos de estratégias de acção no quadro de um desenvolvimento
sustentável. As estratégias de acção estão fortemente associadas à formulação de
políticas, e são desenvolvidas no contexto de processos de planeamento e programação”
(Partidário, 2007)

Assim, numa primeira fase da Avaliação Ambiental, procurou-se apresentar qual o
objecto alvo de avaliação, quais os Factores Críticos para a Decisão e quais os seus
critérios de avaliação e indicadores a utilizar na elaboração do Relatório Ambiental, bem
como qual o método de avaliação e as entidades a envolver no acompanhamento de todo
o processo. Foi igualmente descrito o método de avaliação e as entidades a envolver no
acompanhamento de todo o processo. Essa fase resultou na elaboração do documento
intitulado “Definição de Âmbito da AAE do PDM de Tabuaço”, documento que incorporou
as recomendações das entidades consultadas, sobretudo ao nível dos indicadores.

Para a realização da Avaliação Ambiental efectuada à revisão do PDM de Tabuaço
seguiram-se as orientações metodológicas do Guia de Boas Práticas para a Avaliação
Ambiental Estratégica, publicado pela APA, o Guia da Avaliação Ambiental dos Planos
Municipais de Ordenamento do Território, editado conjuntamente pela DGOTDU e pela
APA, assim como orientações definidas em diversos guias internacionais.
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2 - Objectivos e metodologia de AAE
O objectivo da AAE é melhorar a decisão, influenciando a integração das questões
ambientais e de sustentabilidade no processo de planeamento, avaliando quer os
impactes no ambiente quer no processo de sustentabilidade, em visões, intenções e
propostas estratégicas, com o objectivo final de melhorar a decisão. Favorece a
integração de medidas mitigadoras nos impactes negativos, potenciando aqueles que
apresentam impactes positivos, incorporando a participação e envolvimento de vários
agentes neste processo.

A Metodologia de Base Estratégica

1 - Factores Críticos para a Decisão e Contexto para a AAE
- Identificar o objecto de avaliação;
- Identificar os factores críticos para a decisão;
- Identificar os objectivos da AA;
- Estabelecer o fórum apropriado de actores e a estratégia de comunicação e
envolvimento;
- Estabelecer a integração entre processos e identificar as janelas de decisão.

2 - Análise e Avaliação
- Usar cenários de futuros possíveis e considerar opções e alternativas para atingir os
objectivos propostos;
- Analisar as principais tendências ligadas aos Factores Críticos de Decisão (FCD);
- Avaliar e comparar opções que permitam escolhas;
- Avaliar oportunidades e riscos;
- Propor directrizes de planeamento, monitorização, gestão e avaliação.

3 - Seguimento
-

Desenvolver

um

programa

de

seguimento

(directrizes

de

planeamento,

monitorização, gestão e avaliação) e os arranjos institucionais necessários a uma boa
governança.
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3 - Objecto da avaliação

O objecto da avaliação ambiental estratégica é a Revisão do Plano Director Municipal do
concelho de Tabuaço, que se encontra actualmente em Versão Final.

Importa neste particular referir que a presente proposta decorre da versão final iniciada
em 2005 e praticamente concluída desde 2007, altura em que se procedeu à finalização
da proposta de delimitação da Reserva Agrícola e da Reserva Ecológica Nacional. Assim
sendo, a fase em que se iniciou o processo de avaliação ambiental no decorrer da revisão
do presente PDM tem pouca capacidade de influenciar as opções estratégicas, pelo que se
utiliza uma metodologia para AA que segue o modelo de Avaliação de Impactes
Ambientais (AIA). Procuram-se então avaliar os impactes decorrentes das opções de
planeamento territorial propostas na Revisão do PDM de Tabuaço, sobre um conjunto de
factores ambientais.

3.1 - Antecedentes
Na década de 90, com a publicação do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março, Tabuaço
iniciou o processo de planeamento territorial do concelho. Em 29 de Outubro de 1994,
através da Resolução do Conselho de Ministros – Nº 108/94, entrou em vigor o PDM de
Tabuaço, que procurou definir a estratégia de desenvolvimento concelhio, para a década
seguinte.

3.2 - Objectivos da Revisão do PDM
O PDM de Tabuaço encontra-se em vigor há vários anos, surgindo a necessidade de revêlo, sobretudo devido as alterações das condições económicas, sociais e ambientais, que
se encontram desajustadas das necessidades actuais e futuras do município de Tabuaço e
da Região Demarcada do Douro. Acresce ainda a necessidade de adequação e de
incorporação do normativo definido quer no PIOT – ADV quer no PROF Douro no
articulado do regulamento do PDM. A Revisão do PDM de Tabuaço visa adequa-lo à nova
realidade,

designadamente,

em

áreas

de

construção

actualmente

deficitárias

relativamente ao crescente desenvolvimento de alguns aglomerados urbanos, bem como
a definição de novas redes viárias infra-estruturantes para o desenvolvimento do
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concelho, novos pólos industriais e no desenvolvimento da componente turística, face à
elevação do Douro Vinhateiro a Património Mundial. A Revisão do PDM de Tabuaço tem
por objectivo estabelecer o modelo de estrutura espacial do território municipal,
constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento a partir da
qualificação

do

solo,

definindo

as

estratégias

de

localização,

distribuição

e

desenvolvimento das actividades humanas. Os objectivos definidos pela autarquia,
consubstanciam-se nos seguintes aspectos:

a) Valorização e protecção dos recursos ambientais, paisagísticos e culturais;
b) Valorização agrícola e florestal do território municipal;
c) Fixação da população local nas freguesias de origem;
d) Privilegiar o carácter das aldeias, favorecendo a consolidação dos aglomerados,
contrariando a dispersão urbana;
e) Dotação de equipamentos sociais de apoio à população jovem e aos idosos;
f) Atracção de investimentos turísticos de alojamento e de animação turística;
g) Servir de enquadramento à elaboração de planos de actividades do município.

3.3 - Questões Estratégicas e Grandes Opções
Para o efeito, o modelo definido suporta as seguintes estratégias e opções:

a) Definição de um coerente sistema urbano, através do estabelecimento de três níveis
hierárquicos no povoamento;
b) Definição de parâmetros de uso e transformação de acordo com o nível do aglomerado
e sua inserção no sistema urbano;
c) Definição de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, para estruturação e
programação de áreas urbanas e de actividades económicas;
d) Estabelecimento da Estrutura Ecológica Municipal;
e) Regulamentação de áreas mínimas para a realização de investimentos turísticos em
áreas de vocação turística;
f) Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, em coerência com a estrutura regional;
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g) Delimitação da Reserva Agrícola Nacional adequada à realidade municipal.

3.4 – Âmbito Territorial do PDM
ÂMBITO TERRITORIAL DO PDM

O âmbito territorial do PDM em revisão é a extensão total do concelho de Tabuaço. Com
uma população residente de 6785 habitantes em 2001 e uma área de 135,72 km2,
repartido por 17 freguesias, localiza-se na Região do Norte de Portugal (NUT II), na subregião Douro (NUT III), Região Agrária de Trás-os-Montes, integra a Região de Turismo
do Douro Sul, a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul e pertence
administrativamente ao Distrito de Viseu. A sede do concelho, a Vila de Tabuaço,
localiza-se na freguesia do mesmo nome, numa posição central relativamente às
restantes freguesias. O rio Douro estrema a norte o concelho - em cerca de 8 km – a sul
confronta com os concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelhe, a nascente, S. João da
Pesqueira e a poente limita com Armamar, servindo de divisória natural o rio Tedo.
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Figura 1 - Enquadramento de Tabuaço na Região Norte

4 - Entidades Consultadas e Resultados das Consultas

De seguida, procede-se à ponderação dos comentários efectuados pelas entidades na
definição de âmbito, no Relatório de Definição de Âmbito, que ao abrigo nº 3 do artigo 3º
do DL nº 232/2007, de 15 de Julho, deveriam ser consultadas para obtenção de
pareceres (em Anexo), tendo sido elaborada uma tabela com os principais aspectos
focados por cada entidade, aos quais a equipa técnica da AA procurou dar uma resposta,
integrando grande parte das sugestões no presente RA.
Foram recebidos pareceres da APA; EP; Direcção Regional de Cultura do Norte; AFN;
ICNB e da CCDR-N. Na tabela seguinte apresenta-se os principais comentários das
entidades que apresentaram sugestões.
Apresenta-se também os contributos da CCDRN, apresentados aquando da Emissão de
parecer sobre o PDM de Tabuaço (processo de revisão) em 19/07/2010.
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Tabela 1 - Consultas

Entidade

Transposição dos principais aspectos focados
1. Sugestões ao nível do QRE: Estratégia Nacional para as Florestas; Plano
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; Programa de Acção
Nacional de Combate à Desertificação; Programa Nacional para as

AFN

Alterações Climáticas
Comentários: Foi tido em consideração;
1. “…porque razão a promoção das actividades económicas não foi
considerada como um dos objectivos de estratégicos da revisão do
PDM…”
Comentários: Não foi apontado como um objectivo estratégico, mas faz
parte da estratégia do concelho, tendo sido proposto, entre outras
acções, implantação de Espaços de Actividades Económicas nas
freguesias concelhias mais dinâmicas (em termos económicos);
2. “…Critério

de

Avaliação

novo

(…)

que

se

poderia

designar

de

Desenvolvimento Local (…) com Objectivos de Sustentabilidade (…) e
correspondentes Indicadores…”:
Comentários: Muito do potencial económico do concelho, baseia-se nos
recursos endógenos nomeadamente o património, a paisagem e a
CCDR-N

vinha, muito ligados ao turismo, tendo sido colocados desta forma no
FCD – Paisagem, e sido utilizados os indicadores sugeridos para esse
FCD;
3. “ tendo em consideração a forte expressão da vitivinicultura no concelho,
considera-se que a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários
e Agro-Industriais deveria fazer parte do QRE…”.
Comentários: Foi tido em consideração;
4. “Na matriz de relação apresentada no ponto 5. factores ambientais (pág.
43) não se entende a natureza da mesma, uma vez que não existe
legenda”.
Comentários: Foi tido em consideração;
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5. “No critério de avaliação Recursos Hídricos deveria também considerar-se
o indicador Numero de focos de degradação do meio hídrico (…) e Numero
de intervenções que afectam os ecossistemas ribeirinhos”.
Comentários: Foi tido em consideração;
6. “No critério de avaliação Recursos Florestais deveria também considerarse (…) os indicadores: área florestal com coberto florestal degradado; %
Povoamentos Florestais arborizados; Metas de composição desses
espaços por espécie; número de incêndios florestais e área ardida, Risco
de incêndio, área ocupada por povoamentos autóctones”.
Comentários: Alguns dos indicadores, que de algum modo ainda não
estavam contemplados, foram tidos em consideração, tendo-se adaptado
outros;
7. “Nos critérios de avaliação deveria ser incluído o critério de avaliação
Recursos Culturais, tendo como objectivo de sustentabilidade vivencias
próprias (factores etnográficos) do local - usos e costumes”.
Comentários: O PDM como instrumento de actuação sobre os usos do
solo, procura proteger as características do território alvo, de forma a
possibilitar

a

manutenção

dos

usos

e

costumes

da

ocupação

considerando as aptidões desse território, pelo que a equipa não acha
pertinente introduzir esta sugestão;
8. “O critério de avaliação Desenvolvimento Local estaria melhor inserido no
FCD População e sistema Urbano (…) com o indicador Acções de
divulgação de produtos locais;
Comentários: O primeiro item encontra-se justificado no comentário do
ponto 2, estando o indicador sugerido inserido no FCD Paisagem –
Indicador: Acções de classificação de valores do Mundo Rural;
9. “na descrição do FCD Recursos Naturais e Culturais, os recursos turísticos
surgem como ponto principal do mesmo. Não obstante, não são
considerados em termos de Critérios de Avaliação”;
Comentários: Os recursos turísticos foram considerados com Critério de
Avaliação neste FCD, na medida em que cada elemento dos recursos
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naturais e culturais existentes no concelho contribuem para a vertente
turística, pelo que apesar de não se apresentar um critério de avaliação
específico, ele é transversal aos outros critérios e também ao FCD Paisagem;
10. “O critério de avaliação Solo Urbano/Rural estaria melhor inserido no FCD
Recursos Naturais e Culturais e deveria integrar também o indicador
Variação da área agrícola e da superfície agrícola útil (SAU)”
Comentários: os indicadores sugeridos foram tidos em conta, mas
manteve-se o critério de avaliação no FCD Paisagem devido á
importância do solo rural (agricultura) na definição da paisagem do ADV.
11. “…deveria incluir-se o indicador Acções de técnicas construtivas para a
armação dos vinhedos em socalcos”;
Comentários: Foi tido em consideração;
12. “…o

relatório

ambiental

deverá

contemplar

o

programa

de

seguimento/programa de acção e incorporar uma referência explícita à
declaração ambiental a emitir…”;
Comentários: Foi tido em consideração;
13. “…deverá ser promovida consulta às entidades (…) elencadas na
legislação (…). Neste seguimento, denota-se a ausência de indicação da
Agência

Portuguesa

do

Ambiente,

da

Administração

de

Região

Hidrográfica do Norte, I.P. e da Autoridade Regional de Saúde”;
Comentários: Foi tido em consideração, excepto no que diz respeito à
Agência Portuguesa do Ambiente, devido ao facto de ter sido excluída
dessa obrigatoriedade, pelos representantes da entidade, aquando da
realização dos ciclos de seminários sobre a “Avaliação Ambiental
Estratégica dos PMOT” – realizado em Julho de 2008 pela DGOTDU, APA
e ANMP em Paços de Ferreira. Os comentários enviados pela CCDR-N
contemplam também a posição da futura Administração de Região
Hidrográfica, integrada (á data) na estrutura da CCDR-N.
1. “…seria útil incorporar no RA cartografia de enquadramento, incluindo a
CCDRN
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Comentários: Sendo o RA uma das peças que faz parte dos elementos
19/7/2010

que acompanham o Plano, julga-se não ser necessário reproduzir na
totalidade os elementos cartográficos desse mesmo Plano, como sejam
por exemplo a Planta de Enquadramento Regional (Planta 1). Ainda
assim, segue-se a recomendação, apresentando uma nova figura no FCD
Recursos Naturais e Culturais, que representa a principal rede
hidrográfica do concelho;
2. “…recomenda-se que o potencial de degradação dos recursos hídricos
decorrente quer dos efluentes gerados pelos lagares de azeite e de vinho,
quer da lixiviação de aditivos agrícolas (…) seja considerado na análise de
ameaças relativa ao FCD Recursos Naturais e Culturais…”;
Comentários: Foi tido em consideração;
3. “…se a ZI de Barcos apenas contém 1 unidade instalada nos 17 lotes, fará
sentido prever neste momento a sua expansão?; quais os fundamentos
para promover a instalação no concelho de mais duas ZI?; porque é que
na pág.78 apenas é referida a ZI de Sendim quando há, aparentemente, a
intenção de instalar também a ZI do Planalto (…)
Comentários: Foi tido em consideração;
4. “…deveria ter sido analisada a oferta de equipamentos e serviços,
decomposta por tipologia (de educação, saúde, apoio à 3.ª idade,
desportivos, culturais, …), e, mediante as conclusões obtidas, dada a
devida sequência na avaliação…”.
Comentários: Existe uma análise completa por tipologia e por freguesia
no relatório de caracterização, completada com a análise efectuada ao
Plano de Actividades da Câmara e à Carta Educativa do concelho, tendo
sido estes documentos a base para as conclusões referidas na citada
página;
5. “no que se refere ao critério Dinâmica territorial e urbana, sugere-se que
seja igualmente considerada a cobertura de transporte público”;
Comentários: A rede de transportes públicos no concelho é praticamente
inexistente, não denotando ainda assim o concelho dimensão de procura
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que justifique a estruturação de uma rede. Ainda assim e seguindo a
recomendação, foi acrescentado no ponto 7.1: “Promover o estudo da
viabilidade do acesso da população rural às carreiras de transporte
escolar de forma a suprir as lacunas do transporte público local”. Foi
ainda acrescentado nas ameaças da tabela 27: “Inexistência de
transportes públicos locais”;
6.

“…quer na análise do FCD, quer na Tabela 27 – Oportunidades e
Ameaças do PDM proposto, relativamente ao FCD População e Sistema
urbano, nada é referido acerca do Ruído ambiente, pelo que deverá ser
colmatada esta lacuna”.

Comentários: no que se refere ao nível de ruído ambiente ele não foi tido
em conta no RA, uma vez que, e após análise do Mapa de Ruído do
concelho de Tabuaço, verificou-se que os valores das isófonas não são
significativos;
Ainda assim, a oportunidade que o PDM proposto constitui ao obrigar á
elaboração do referido Mapa de Ruído, constituiu-se como oportunidade
para a identificação das Zonas Acústicas de Conflito (Anexo I à Planta de
Condicionantes), que representa as diferenças em dB(A) entre os
indicadores de ruído ambiente e o limite legal em função da classificação
de cada zona, constituindo também uma oportunidade para a realização
do Plano Municipal de Redução de Ruído para essas zonas identificadas.
Por esse facto foi adicionada estas duas oportunidades à Tabela 27.
7.

“tendo em consideração que o aumento das taxas de reciclagem de
resíduos sólidos é indicado como Oportunidade na Tabela 27, considerase que seria de avançar no subcapítulo 7.1 com propostas neste sentido”.

Comentários: Foi acrescentado no ponto 7.1: “Promover acções de
formação e sensibilização relativa à reciclagem de resíduos sólidos, junto
da população escolar, nos sectores de actividades económicas e ao nível
doméstico”; “Promover a prevenção da produção de Resíduos Sólidos
Urbanos, e incremento da separação na origem”;
8. “nem sempre se encontra actualizada a referência à RESINORTE –
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. (sociedade
constituída pelo do Decreto-Lei n.º 235/2009, de 15 de Setembro), que
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abrangeu a RESIDOURO;
Comentários: Foi tido em consideração;
9.

“no que se refere à Governança para Acção (Tabela 28), chama-se a
atenção para o facto de não ser competência da CCDR-N Garantir o
acompanhamento e monitorização do PDM;

Comentários: Foi tido em consideração;
10. ” Relativamente ao programa de seguimento (…) os indicadores se
afiguram insuficientes e nalguns casos pouco ajustados, para permitir
caracterizar devidamente a evolução das transformações do território, que
deverão decorrer em consonância com o projectado na revisão do PDM. A
título de exemplo, para além dos apresentados, recomenda-se a
consideração dos seguintes: aferição da eficiência do tratamento dos
efluentes; taxa de ocupação por tipologia de alojamentos turísticos; taxas
de atendimento dos equipamentos/serviços públicos por tipologia;
cobertura de transporte público;
Comentários: Em relação ao primeiro indicador sugerindo, este não foi
tido em conta, pelo facto de que os indicadores já consignados
“Quantidade de efluente tratado por efluente produzido” e “População
servida por rede pública de saneamento” de alguma forma já cobrem o
objectivo de protecção dos recursos hídricos, estando esse indicador já
no âmbito da eficiência das estações de tratamento e no impacte
ambiental destas.
O segundo indicador sugerido, não foi tido em consideração, achando a
equipa, que neste contexto (da revisão do PDM) seria mais importante
aferir da evolução da oferta, tendo sido criado o indicador “Evolução do
número de camas por tipologia de alojamentos turísticos”.
Em relação aos dois últimos indicadores, julgamos não ser de
considerar, devido ao que já foi dito nos pontos 4 e 5 acima;
11. “Quanto ao Resumo Não Técnico, denota-se as fragilidades identificadas
na análise do RA.”
Comentários: Foi tido em consideração;
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1. “…para além dos comentários da CCDRN, apenas se apresentam as
sugestões da AFN o que sugere não ter havido pronuncia das outras
ERAE…”
Comentários: Foram remetidos para as ERAE para obtenção de parecer,
de acordo com a legislação em vigor, os documentos gerados pelo
processo de AA, apresentando na tabela 1 unicamente os contributos
das Entidades que apresentaram sugestões, tendo-se excluído desta
tabela

as

que

se

pronunciaram

sem

apresentarem

quaisquer

observações;
2. “Seria benéfico que o documento agora apresentado fizesse o devido
enquadramento, em termos de momento de consulta e evolução da
avaliação, i.e., que transmitisse de forma inequívoca que resulta de uma
versão anteriormente colocada a consulta”.
Comentários: Foi tido em consideração;
CCDR-N

3. “discorda-se da fundamentação apresentada para o não acolhimento das
recomendações avançadas anteriormente (designadamente a análise da
capacidade de resposta dos equipamentos face às necessidades da

11/5/2011

população e a não inclusão dos indicadores de seguimento sugeridos),
pelo que se mantém o referido no parecer previamente emitido”.
Comentários: Não se efectua neste momento a referida análise uma vez
que esta foi realizada, ainda que não de uma forma exaustiva na fase
de caracterização. Ainda assim, importa referir que decorridos alguns
anos desta análise, a oferta de equipamentos de utilização colectiva
das diversas tipologias e destinadas a diferentes escalões etários
aumentou, tendo mesmo em algumas tipologias sofrido uma
reorganização, de que destacamos a Carta Educativa e verifica-se
actualmente uma tendência de diminuição da população residente,
(cerca de 6 % de acordo com os dados Provisórios dos Censos 2011)
pelo que as propostas de equipamentos previstos, no Programa de
Execução, correspondem a opções políticas definidas pelo Executivo.
4. “considera-se

a

figura

da

rede

hidrográfica

apresentada,

(…)

manifestamente insuficiente, não se afigurando de aceitar a argumentação

Avaliação Ambiental

17

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

apresentada para a não resposta a esta questão”.
Comentários: Foi tido em consideração;
5. “a recomendação de que o potencial de degradação dos recursos hídricos
decorrentes quer dos efluentes gerados pelos lagares de azeite e de vinho,
quer da lixiviação de aditivos agrícolas (…) fosse considerado na análise
de ameaças relativas ao FCD Recursos Naturais e Culturais, com a sua
introdução na tabela 9, não foi realizada”.
Comentários: Essa recomendação foi tida em consideração, aquando da
sugestão da CCDRN no seu parecer anterior, nomeadamente com a
introdução dessa referência na analise textual e nas medidas de
minimização das ameaças (ver ponto 7.1 do RA) com o Impulsionar a
instalação de sistemas de tratamentos de efluentes agro-industriais,
essencialmente

efluentes

vínicos

e

oleícolas,

principalmente

as

cooperativas, e não na tabela 9, uma vez que esse potencial de
degradação dos recursos hídricos não resultará da implementação dos
objectivos estratégicos inerentes às propostas do PDM;
6. “após analise do ponto 7.3 – Monitorização constata-se que não foi
realizada qualquer alteração ao mesmo, não tendo sido atendida a
recomendação que efectuamos no nosso parecer anterior no sentido de
melhorar a análise e identificação dos indicadores de seguimento. (…) o
cruzamento da informação contida na tabela 3 - Critérios, objectivos e
indicadores com as fichas de indicadores de seguimento apresentadas no
anexo II constata-se que não existe uma completa e desejável
correspondência entre as mesmas. Podemos destacar a título de exemplo,
os seguintes aspectos:
- Vários indicadores considerados na tabela 3 não foram transpostos para
fichas de indicadores, revelando-se o caso dos considerados no objecto
Preservação de valores naturais e humanos, que não tem nenhuma ficha
correspondente;
- Para indicadores referentes ao critério de avaliação Recursos hídricos
apresentou-se apenas a ficha 3 – Rede Publica de saneamento, que
deveria corresponder ao critério Equidade social;
- Não se encontrou correspondência de nenhum indicador da tabela – FCD
Avaliação Ambiental
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População e sistema urbano, com a ficha 21 – Efluentes agro-industriais.
Comentários: em relação a esta sugestão repete-se o que vem descrito
no seguimento da tabela 30 em que “Alguns destes indicadores foram
definidos no Relatório de Definição de Âmbito e permitiram orientar os
estudos efectuados no âmbito do Relatório Ambiental. No entanto, e
como forma de realizar uma monitorização mais eficiente foram
alterados uns e adicionados novos indicadores, como são exemplo a
evolução do investimento público no ordenamento das margens dos
cursos de água, o índice de compactação dos perímetros urbanos
seguindo em anexo (Anexo IV) as fichas individuais de cada um”.
Por um lado, a equipa técnica entendeu que os indicadores de
seguimento

deveriam

operar

a

escalas

temporais

mais

curtas,

permitindo uma avaliação de dois em dois anos, e que fosse fácil a
obtenção desses dados. Por outro lado, alguns indicadores de
seguimento são transversais a vários Critérios de Avaliação como são
exemplo

o

indicador

População

Servida

por

Rede

Publica

de

Saneamento que entra no critério de Avaliação Recursos Hídricos, mas
permite também aferir da Equidade Social; o indicador Quantidade de
Efluentes Tratado por Efluente Produzido (agro-industriais) do critério
População e sistema urbano, contribui também para “ler” o critério de
sustentabilidade Recursos Hídricos;
7.

“No que concerne ao conteúdo das fichas de indicadores referidas,
entende-se que deveria ser apresentada a legenda da simbologia do ponto
8 Tendência desejável, bem como indicar a unidade de medida a utilizar
para cada indicador e garantir a sua correspondência com os valores
considerados nos sinais de alerta e de intervenção”;

Comentários: Foi tido em consideração;
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5 – Factores Críticos para a Decisão

Os Factores Críticos para a Decisão “Constituem os temas fundamentais para a decisão
sobre os quais a AA (da revisão do PDM) se deve debruçar”.

Resultam de uma análise integrada do Quadro de Referência Estratégico – Fig.2 (outros
documentos de âmbito regional, nacional e internacional), das Questões Estratégicas
preconizadas na revisão do PDM (pág. 7) e dos Factores Ambientais relevantes para o
plano (Tabela 2).

Figura 2 - Quadro de Referência Estratégico da Revisão do PDM de Tabuaço
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Tradução dos factores ambientais para a escala local
Factores Ambientais
estabelecidas pelo decreto-lei nº
232/2007 de 15 de Junho

Factores Ambientais Relevantes
para a Revisão do PDM

Biodiversidade

Biodiversidade

Fauna

Estrutura Ecológica Municipal

Flora
Paisagem

Património Natural e Cultural

Património cultural
Factores Climáticos

Sem relevância

População

Sistema Urbano

Saúde Humana

Equipamentos Colectivos

Bens Materiais

Riscos Naturais

Água

Rede Hidrográfica

Atmosfera

Atmosfera

Solo

Solo

Tabela 2 - Factores Ambientais relevantes para o plano

A prévia análise efectuada às Questões Estratégicas da Revisão do Plano Director
Municipal de Tabuaço, aos Factores Ambientais e de Sustentabilidade bem como ao
respectivo Quadro de Referência Estratégico, apresentada aquando da Definição de
Âmbito, permitiram chegar a três Factores Críticos que irão suportar a avaliação
ambiental, e que aqui são apresentados de forma definitiva. São eles:

Recursos Naturais e Culturais;
Paisagem;
População e Sistema Urbano.

A cada um destes Factores Críticos de Decisão, estão associados critérios de avaliação e
objectivos de sustentabilidade, apresentando-se também os indicadores respectivos, que
irão estruturar a análise a realizar no âmbito da AA, estando elencados na tabela que
segue:
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FCD

Critérios de
Avaliação
Ecossistemas

Recursos
Naturais e
Culturais

Objectivos de
Sustentabilidade
Protecção de áreas de
maior valor ecológico e de
maior fragilidade.

Recursos
Hídricos

Protecção dos recursos
hídricos

Recursos
Florestais

Controlo da monocultura de
espécies florestais,
favorecendo as espécies
autóctones

Recursos
Arquitectónicos e
Arqueológicos

Protecção e valorização do
Património Cultural

Desenvolvimento
Local

Dinamização da actividade
turística e Captação de
produtos turísticos
sustentáveis

Solo
Urbano/Rural

Paisagem
Qualidade
Paisagística/
Cénica

Uso do Solo

Distribuição adequada das
funções, com a preservação
e protecção do recurso solo

Preservação de valores
paisagísticos naturais e
humanos
Requa amb/paisagística do
património incluído no ADV
Manutenção da estrutura
das aldeias vinhateiras
Eficiente adequação do
consumo de solo destinada
à função habitacional,
considerando a estrutura
urbana existente
Promoção da contenção da
dispersão urbana
Parques empresariais e
áreas industriais integradas
na paisagem e adequados à
transformação de produtos
endógenos

População
e Sistema
Urbano

Equidade Social

Melhoria da qualidade de
vida da população

Efeitos Antrópicos

Minimização dos impactes
relacionados com as
actividades humanas

Dinâmica
Territorial e
Urbana

Melhoria da conectividade
do sistema urbano local,
regional e nacional

Indicadores
Variação da área de REN;
Área de Estrutura Ecológica Municipal (ha);
Manutenção dos espaços naturais.
Preservação das cabeceiras de linhas de água;
Existência de focos de degradação do meio hídrico;
Acções que afectam os ecossistemas ribeirinhos;
Variação da qualidade da água.
% Povoamentos Florestais integrantes do Espaço Florestal;
Variação da área florestal;
Área média anual ardida;
Risco de incêndio;
Metas de compartimentação do Espaço Flor. por espécie.
Sítios arqueológicos valorizados;
Rácio dos Imóveis com valor patrimonial identificados
/recuperados;
Protecção de Edificações de Interesse Cultural.
Nº de turistas/ano;
Nº de camas por tipologia de alojamentos turísticos;
Capacidade de alojamento em estabelecimentos com
Certificação Ambiental.
Classificação do Solo;
Qualificação do Solo Rural;
Espaço agrícola por habitante;
Superfície Agrícola Utilizada;
Variação da área de RAN.
Acções de Requalificação Urbana das Aldeias “Vinhateiras;
Acções de técnicas construtivas para a armação dos
vinhedos em socalcos;
Acções de classificação de valores do Mundo Rural;
Acções de valorização dos recursos naturais.
Nº de quintas turísticas por segmentos de exploração.
Realização de Planos de Pormenor de Salvaguarda;
Nº de PMOT em vigor no concelho;
Evolução anual do n.º de loteamentos realizados;
N.º de construções novas (edifícios para habitação e outras
funções) relativamente ao n.º de edifícios reconstruídos.
Densidade de edifícios por perímetro urbano;
Variação do Índice de consolidação do tecido urbano;
Taxa de Crescimento Migratório.
Realização de PMOT´s/Loteamentos Industriais adequados
às “Normas”;
Evolução do n. empresas instaladas por tipo de actividade;
Variação da comercialização de produtos agro-industriais
de cariz tradicional.
Índice de poder de compra per capita;
Acessibilidade a equipamentos públicos de proximidade;
Tempo médio decorrido até ao hospital mais próximo.
Proporção da população servida por sistema de
abastecimento de água (%)
Proporção de população servida por sistema de drenagem
e tratamento de águas residuais (%)
Pegada Carbónica – componente energia;
Emissão de poluentes atmosféricos;
Recolha Selectiva de RSU
Áreas de deposição de lixo e entulho.
Distância relativa (tempo) entre localidades;
Meio de transporte mais utilizado nos movimentos
pendulares pela população
Taxa de variação populacional por freguesia.

Tabela 3 - Critérios, objectivos e indicadores
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22

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

6 – Análise e Avaliação por Factores Críticos para a Decisão
6.1 – Recursos Naturais e Culturais
6.1.1 – Descrição do FCD e seus objectivos
Os recursos naturais e culturais representam uma importância significativa na Região do
Douro, enquanto recursos turísticos e concretamente no concelho de Tabuaço, quer pela
diversidade do património natural e cultural, quer pelas características próprias que
apresentam e que importa preservar, valorizar e ordenar de forma a evitar conflitos de
usos e riscos que os destruam, como os incêndios florestais, uma vez que a área florestal
ocupa cerca de metade do território concelhio.

Com a definição deste factor crítico, procurar-se-á responder: “Em que medida
contribuem as soluções apresentadas, em termos de ordenamento e condicionantes, para
o desenvolvimento sustentável do concelho?”

FCD

Critérios de
Avaliação

Objectivos de
Sustentabilidade

Indicadores

Ecossistemas

Protecção de áreas de
maior valor ecológico e
de maior fragilidade

Variação da área de REN;
Área de Estrutura Ecológica Municipal (ha);
Manutenção dos espaços naturais

Recursos
Hídricos

Protecção dos recursos
hídricos

Recursos
Florestais

Controlo da
monocultura de
espécies florestais,
favorecendo as
espécies autóctones

Recursos
Arquitectónicos e
Arqueológicos

Protecção e
valorização do
Património Edificado

Recursos
Naturais e
Culturais

Preservação das cabeceiras de linhas de
água;
Existência de focos de degradação do
meio hídrico
Acções que afectam os ecossistemas
ribeirinhos;
Variação da qualidade da água.
% Povoamentos Florestais integrantes do
Espaço Florestal;
Variação da área florestal;
Área média anual ardida;
Risco de incêndio;
Metas compartimentação do espaço
Florestal por espécie.
Sítios arqueológicos valorizados;
Rácio dos Imóveis com valor patrimonial
identificados /recuperados;
Protecção de Edificações de Interesse
Cultural.

Tabela 4 - Critérios, objectivos e indicadores do FCD Recursos Naturais e Culturais
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Objectivos de sustentabilidade e indicadores para o FCD

Pretende-se avaliar de que forma a revisão do PDM de Tabuaço contribui para a
manutenção e protecção dos Recursos Naturais e Culturais, avaliando, através de dois
cenários – manutenção do PDM actual e propostas da revisão do mesmo – qual a
situação mais vantajosa para o município. Os objectivos de sustentabilidade e os
respectivos indicadores são:

1. Protecção de áreas de maior valor ecológico e de maior fragilidade tendo em conta
a variação da área de REN, a área da Estrutura Ecológica Municipal, e a
manutenção dos Espaços Naturais;
2. Protecção dos recursos hídricos, avaliada em função da preservação das
cabeceiras de linhas de água, a existência de focos de degradação do meio hídrico
e acções que afectam os ecossistemas ribeirinhos e ainda pela variação da
qualidade da água;
3. Controlo

da

monocultura

de

espécies

florestais,

favorecendo

as

espécies

autóctones, em detrimento das espécies de crescimento rápido, recolhendo a
percentagem dos povoamentos florestais no total do Espaço Florestal, a variação
da área florestal, a área media anual ardida, o Risco de Incêndio e a existência de
metas/regras de compartimentação do espaço florestal por espécie;
4. Protecção e valorização do Património Edificado (arquitectónico e arqueológico),
recorrendo ao numero de sítios arqueológicos valorizados, ao rácio dos imóveis
com valor patrimonial identificados/recuperados e a existência de normas de
protecção dos valores patrimoniais identificados.

6.1.2 – Situação Actual
Ecossistemas

“A REN, (…) constitui um instrumento extremamente importante para prosseguir
objectivos de protecção ambiental e desenvolvimento sustentável, contendo em si
potencialidades capazes de assegurar um “continnuum” ecológico e o estabelecimento de
redes de conservação e valorização da paisagem e dos recursos naturais que possibilitem
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os fluxos de materiais, energia e seres vivos, fundamentais para uma estratégia de
conservação da natureza e da paisagem”1. A estrutura da REN em vigor no concelho de
Tabuaço apresenta imprecisões, nomeadamente, ao nível do rigor da delimitação de
alguns sistemas, apresentando também alguma descontinuidade na estrutura biofísica
básica (Figura 3).

Figura 3 – REN Publicada

A área que integrava a REN totalizava 7225,5 hectares apresentando a seguinte
repartição por sistemas:

1

Saraiva, M.G.; (1999) - “ O Rio Como Paisagem – Gestão de Corredores Fluviais no Quadro do Ordenamento do Território”.
Fundação Calouste Gulbenkian/FCT/MCT, p.155.
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Tabela 5 - REN Tabuaço

Tabuaço
Sistemas

REN 0 (sem as áreas
REN em vigor
objectivamente comprometidas
2
(m )
2
e/ou sujeitas a servidões) (m )

Zonas ameaçadas
pelas cheias

REN Final
2
Proposta (m )

Variação
m

2

%

148 840,61

372 767,79

372 767,79

Albufeiras e faixa de
protecção

1 129 691,24

2 108 320,54

2 108 320,54

Cabeceiras das
linhas de água

7 038 103,73

28 317 843,47

28 200 191,47

79 728,41

50 777,47

50 777,47

-28 950,94

-36,31

63 244 127,80

59 619 250,98

59 619 250,98

-3 624 876,82

-5,73

-

-

-

-

-

614 696,99

2 483 334,75

2 483 334,75

72 255 188,78

92 952 295

92 834 643,00

20 579 454,22

28,48

Total Sobreposição 70 431 046,74

-

83 007 132,34

12 576 085,60

17,86

Áreas de máxima
infiltração
Áreas com risco de
erosão
Leitos dos cursos de
água
Escarpas
Total por Sistemas

223 927,18 150,45
978 629,30

86,63

21 162 087,74 300,68

1 868 637,76 303,99

A proposta de REN agora apresentada e aprovada pela CNREN (publicado em Diário da
República – Portaria n.º 935/2009 de 20 de Agosto) propõe um aumento para 9283,5
hectares, apresentando uma variação de 28,48%, resultante sobretudo do aumento das
áreas dos sistemas das cabeceiras das linhas de água e das escarpas (Figura 4).
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Figura 4 - REN Aprovada

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) é definida2 como “um conjunto de áreas de solo
que, em virtude das suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade
ecológica e do seu ordenamento, tem por função principal contribuir para o equilibro
ecológico e para a protecção, conservação e valorização ambiental, paisagística e do
património natural dos espaços rurais e urbanos”.

A definição do conceito de Estrutura Ecológica Municipal, inexistente à data de elaboração
do PDM em vigor, veio reforçar o sistema de protecção dos valores e recursos naturais,
culturais, agrícolas e florestais (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro), sendo, na
presente revisão propostos 9.156 hectares que integram:

2

Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de Maio
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Sistemas da REN;
Áreas da RAN;
Espaços Naturais;
Espaços Verdes;
Corredor Ribeirinho do Tedo.

A Estrutura Ecológica Municipal constitui um sistema de salvaguarda, protecção e
valorização ambiental e paisagístico que se sobrepõe às categorias de uso do solo
previstas na revisão do PDM (Figura 5).

Figura 5 – Estrutura Ecológica Municipal

O espaço florestal (protegido e condicionado) de Tabuaço ocupa sensivelmente 3535 ha3
(ver página 38), prevendo a proposta de plano um aumento desses espaços (que engloba
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a floresta de produção e área de uso múltiplo agrícola e florestal) para sensivelmente
6094 ha. O espaço natural (globalmente inserido em REN), que inclui as áreas compostas
por paisagens naturais ou semi-naturais, pouco transformadas pela exploração e
ocupação humana (englobando um troço fluvial do rio Douro) inserido na sub-classe de
espaço – Turístico e Lúdico), totaliza no PDM em vigor 3498 ha4. Com a nova proposta, e
apesar de uma metodologia diferente, mantendo ainda assim os objectivos de protecção
das áreas com interesse natural e paisagístico para a conservação da natureza e
manutenção da biodiversidade, os espaços naturais passam para 1.386 ha, podendo
corresponder a localizações distintas das áreas anteriormente assim classificadas,
passando a abarcar por exemplo áreas de vinha e oliveira abandonadas e que foram
ocupadas por espécies arbóreas e arbustivas da flora local classificados no PIOT – ADV,
no Plano de Ordenamento da Albufeira da Régua Carapatelo e ainda no PROF como
espaços essenciais de protecção, ainda que utilizando conceitos diferentes.

Recursos Hídricos
A protecção dos Recursos Hídricos, assume uma importância decisiva e bem patente na
Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, que entre outras disposições gerais tem como
objectivo promover uma gestão sustentável da água, evitando a degradação dos recursos
e a sua protecção. No que se refere à protecção, podemos recorrer aos sistemas da REN
que visam essa mesma protecção, nomeadamente o sistema “Cabeceiras de Linhas de
Água”, onde o concelho em análise, através do PDM em vigor, apresenta uma área de
703,8 ha integrada nesse sistema, tendo sido excluídas, aquando da sua delimitação,
muitas áreas que poderiam figurar na rede de cabeceiras de linhas de água de nível
nacional, resultante de uma metodologia que não permitia a desejável continuidade do
sistema referido. No âmbito da revisão do PDM, a REN aprovada aumenta essa área para
2116,2 ha.

Relativamente à degradação da água, um dos focos de poluição são as águas residuais,
geradas pelas actividades da população. No que diz respeito à rede pública de
saneamento, indicador desenvolvido no FCD População e Sistema Urbano, a área do
Douro, encontra-se de uma forma geral, mal servida, sendo este um dos desafios

3
4

Valores obtidos a partir da vectorização da Planta de Ordenamento de 1994
Valores obtidos a partir da vectorização da Planta de Ordenamento de 1994
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estruturais do desenvolvimento local (meta PEAASAR de 90% em 2006). A população
servida por sistemas de drenagem de águas residuais passou de 78% em 2001 para 81%
em 2005 na NUTII de referência, enquanto no concelho de Tabuaço esse indicador
apresenta uma evolução mais positiva - passou de 78% para 95% (96,5% em 2007).
(Ver Gráfico 28).
Figura 6 - Rede Hidrográfica
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Os focos de degradação do meio hídrico podem ser vários, variando no mesmo sentido do
aumento das intervenções humanas no meio, como sejam as urbanizações e as infraestruturas, a indústria, a poluição de origem agrícola (exemplo dos nitratos) e pecuária, a
extracção de inertes, entre outros.

Neste sub-região a indústria alimentar é a que mais contribui para a degradação da
qualidade da água, sobretudo a indústria de produção de vinho e em menor escala da
produção do azeite, mas também de outras indústrias como a dos lacticínios, sectores
estes que também são grandes consumidores de recurso hídricos.

No mapa seguinte visualiza-se a localização das áreas afectas ao olival e à vinha no
concelho de Tabuaço, complementado pela tabela com a evolução dessas áreas, bem
como do olival.

5

Gráfico 1 – Evolução do Olival e da Vinha em Tabuaço (Fonte: INE, CLC00 )
ha
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A área do concelho de Tabuaço, afecta à vinha tem uma evolução contrária à do olival.
Enquanto a segunda tem vindo a regredir em termos de área, a extensão territorial da
vinha tem vindo a aumentar, localizando-se sobretudo na metade norte do concelho,
junto ao rio Douro e na metade oriental de Tabuaço (Região Demarcada do Douro).

5

Corine Land Cover 2000 - contabiliza unicamente áreas superiores a 25 hectares
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Figura 7 – Áreas de Olival e de Vinha – CLC2000

A produção de azeite e vinho são actividades sazonais responsáveis por picos de poluição
centrando-se nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, no primeiro caso, e
Setembro e Outubro, no segundo.

Os sectores referidos representam uma carga orgânica bruta que representa um
equivalente populacional de cerca de 703 mil habitantes, cerca de 7% da população
residente no País.

Na consulta efectuada ao site do INE (www.ine.pt) sobre o número de lagares de azeite
existente em Tabuaço no ano de 2007, resultou na identificação de um único lagar do
tipo cooperativo e com um sistema de extracção contínuo de três fases. Este sector
olivícola produz efluentes bastante poluentes, as denominadas águas ruças, que
requerem um tratamento adequado, ainda pouco implementado em Portugal. De referir
que estes valores ficam aquém da realidade, pois subsistem muitos lagares de azeite
ilegais.
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Neste sector, as questões de sustentabilidade ambiental têm sido, cada vez mais,
colocadas na ordem do dia. O aumento de exigências ambientais e de licenciamento
verificado nos últimos anos, no sector oleícola, tem posto em causa a sobrevivência de
muitos dos lagares na Região do Douro (-53% entre 1995 e 2008). Se por um lado, isto
representa uma forte ameaça para os produtores de azeite, abre oportunidade para a
redução dos impactes ambientais do sector e para cumprir os normativos ambientais
vigentes.

O

processo

de

extracção

de

azeite

gera

efluentes

líquidos

(águas

ruças)

e

subprodutos/resíduos (bagaço, caroço), que se não tiverem os tratamentos e/ou
valorização adequados têm um impacto negativo no ambiente, sobretudo nos recursos
hídricos. As quantidades de efluentes e subprodutos/resíduos dependem de cada
campanha, da quantidade de azeitona laborada e da tipologia dos lagares existentes.

As denominadas “águas ruças” provenientes dos sistemas de extracção do azeite, são
consideradas as mais problemáticas do ponto de vista ambiental. Estes efluentes têm
uma enorme carga poluente, elevada toxicidade bem como acentuada acidez. Estes
efluentes são produzidos em lagares tradicionais (prensas) e nos lagares com sistemas
de extracção contínuos de três fases.

A modernização ao nível das tecnologias de extracção de azeite levou à introdução de
sistemas contínuos por centrifugação, primeiro em três fases, que produz elevadas
quantidades de águas ruças, e mais recentemente, em duas fases, ditos “ecológicos”,
provocando uma diminuição substancial da incidência ambiental provocada pelos lagares,
já que, neste caso, não há produção de águas ruças como resíduo do processo. No
entanto, estes sistemas não resolvem de todo o problema dos pequenos lagares uma vez
que pressupõe um licenciamento ambiental.
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Gráfico 2 - Evolução do número de lagares e sistemas de extracção utilizados no Douro
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

Gráfico 3 - Evolução do número de lagares e sistemas de extracção utilizados em Tabuaço
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

A região do Douro tem mostrado uma adaptação para lagares de contínuos de duas fases
(“ecológicos”), representando, em 2008, 55% dos lagares existentes na região. Em
Tabuaço, essa melhoria não se verificou, uma vez que como já referido o único lagar
registado apresenta um sistema de extracção contínuo de 3 fases.

A indústria de vinho, também dá origem a efluentes, caracterizados por uma forte carga
orgânica, que têm que ser previamente tratados, minimizando os efeitos nocivos ao
meio. A carga poluente de um efluente vinícola depende da água utilizada e da
quantidade (e qualidade) dos produtos rejeitados.
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Neste sector, a quantidade de efluentes e os problemas ambientais associados variam de
acordo com a época do ano e os trabalhos associados (época das vindimas, prensagem
da uva, engarrafamento); tipo de vinho (tinto, branco, espumante, vinho especial) e os
métodos adoptados para a produção.

Os efluentes produzidos numa adega cooperativa, são normalmente resultado das
lavagens de equipamento de produção e de garrafas, de tanques de fermentação e barris,
assim como da esterilização dos tanques de tratamento e armazenamento dos vinhos.
Em Portugal, estima-se que os efluentes vínicos rondem os 1,07 x 106 m3 (SANTOS,
2005).

A transformação de uvas em vinho pode ser comparada a um fluxo de materiais, onde se
verifica a entrada de todos os produtos necessários à produção de um vinho de qualidade
sob boas condições de higiene (produtos de limpeza das instalações e dos equipamentos
vinícolas e produtos enólogos), e a saída do produto principal – vinho, mas também de
um elevado número de subprodutos sólidos (lamas, embalagens, etc.) e efluentes
líquidos.

Estima-se que uma adega produza cerca de 1,3 a 1,5 kg de resíduos em cada litro de
vinho produzido, sendo 75% de efluentes vínicos, 25% de subprodutos de vinificação (em
média 0,32 kg L-1 de vinho) e 1% de resíduos sólidos (PIRRA, 2005).
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Gráfico 4 - Evolução da produção de resíduos e produção de vinho no concelho de Tabuaço
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE
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Relativamente ao número de adegas existentes no concelho, registadas no Instituto da
Vinha e do Vinho, os dados existentes em 2008, apontam para 23 Centros de
vinificação/armazenamento com produção superior a 4.000 litros, com a seguinte
distribuição: Barcos – 6; Valença do Douro – 5; Adorigo – 4; Tabuaço – 2; Sendim – 2;
Távora – 2; Pereiro – 1; Desejosa – 1 (ver também Tabela 20).

A indústria extractiva também contribui para esta degradação dos recursos hídricos. No
concelho, encontra-se uma pedreira em actividade na freguesia de Tabuaço – Lugar do
Alto da Escrita (ver Gráfico 18), e outras duas já desactivadas – uma na freguesia de
Adorigo com baixa de exploração em 1968 e outra em Barcos, desactivada em 1984.

Foi ainda referido pela câmara municipal, que neste momento existe um batelão no rio
Douro que a Estrutura de Missão do Douro na iniciativa de identificação das "Dissonâncias
Ambientais", tem como prioridade retirar. Destaque negativo ainda para uma área de
deposição de resíduos junto à EM515 no percurso Tabuaço – Chavães, numa área elevada
do planalto e que drena para o rio Távora (ver Indicador Áreas de deposição de lixo e
entulho, página 113).

Para além destes focos de degradação do meio hídrico, existem outros, de génese não
tão antrópica como sejam, as derrocadas nas margens das linhas de água, os que
derivam do assoreamento dos leitos dos rios e mesmo as situações de escassez de água.

Estes últimos levam a tomada de medidas e acções que de alguma forma afectam os
ecossistemas ribeirinhos que, se não efectuadas com critérios e cuidado podem levar à
perda destes ecossistemas, já de si frágeis. É por isso que acções como a regularização
fluvial, a desobstrução de linhas de água e a limpeza de vegetação nas margens, entre
outras, devem ser realizada de forma equilibrada e condicionada. Na área de intervenção,
sobretudo nas margens do Douro, as vinhas são plantadas até ao limite máximo das
margens, ocupando o espaço da vegetação ripícolas, que ao ser destruída deixa de
exercer as suas funções importantes, como a estabilização das margens por via das suas
raízes, mas também de filtragem de compostos químicos utilizados na agricultura (vinha)
que passam a correr directamente para os recursos hídricos, a função de corredor
ecológico, e também como área de nidificação, abrigo e alimentação para varias espécies.
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Todas estas intervenções e poluição do meio hídrico reflectem-se na qualidade da água
superficial. Assim, e recorrendo aos dados da estação Moinho/Ponte Nova na Freguesia
de Sendim, disponibilizados pelo INAG através do SNIRH6, verifica-se que a água do rio
Távora apresenta uma classificação, de acordo com as características de qualidade para
usos múltiplos, de razoável com tendência para melhorar, mas com duas situações
anómalas nos anos de 2005 e 2007 em que passa, segundo o INAG, a má. Relativamente
à estação Foz do Corgo, localizada no rio Douro a jusante de Tabuaço, as últimas
situações anómalas ocorreram nos anos de 2005 e de 2008, onde a qualidade da água foi
classificada como muito má. Enquanto as águas classificadas como razoável permitem
uma utilização para irrigação, usos industriais e produção de água potável após
tratamento rigoroso, as que se encontram na categoria D, permitem unicamente uma
utilização para rega, arrefecimento e navegação. Nestas estações, e para um ano médio,
as cargas poluentes têm valores particularmente elevados no mês de Fevereiro sem que
tal corresponda simultaneamente a um aumento do caudal.

Figura 8 – Variação da qualidade da água nas estações de Moinho Ponte Nova e Foz do Corgo
(SNIRH)
Moinho Ponte Nova, Rio Távora

Foz do Corgo, Rio Douro

6

http://snirh.pt/
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Recursos Florestais

A partir da Planta de Situação Existente elaborada na primeira fase da revisão do PDM de
Tabuaço (Julho 2003), verificou-se que os espaços florestais compõem sensivelmente
metade da área de intervenção do plano (49,3% da área total do concelho), repartidos
por uma área florestal que ocupa cerca de 36% desse território e uma área de matorrais
que ocupam 64% do total do espaço florestal do concelho. Este tipo de ocupação do solo
é o mais amplo, pois abrange desde estados iniciais de matagal arbustivo (matos) até
formações florestais em forma de bosques naturais ou semi-naturais, surgindo
principalmente em áreas afectadas pelo abandono agrícola, sobretudo da vinha e olival, e
nas áreas florestais percorridas por incêndios.

Até à década de 90 verificou-se um aumento da área florestal, existindo uma inversão a
partir desta data, sobretudo entre 1995 e 2003, certamente resultante dos vários
incêndios florestais que ocorreram em 1999 mas sobretudo em 2000, onde arderam 2578
ha de povoamentos florestais, principalmente de pinheiro bravo.

Tabela 6

Evolução da área florestal em Tabuaço7
Ano

1965

1974/78

1990

1995

2003

Hectares

4590

4934

6007

4018

2378

Os diferentes fenómenos como o êxodo e envelhecimento da população rural, o abandono
da actividade agrícola, a crescente urbanização de áreas agrícolas e florestais
contribuíram, entre outros elementos, para uma vulnerabilidade da floresta, resultando
numa considerável área florestal percorrida por incêndios. Entre 1999 e 2008, a área
florestal ardida total (povoamentos florestais e matos) de Tabuaço foi de 8.695 hectares
(valor médio anual de 869,5 ha) apresentando custos ambientais, sociais e económicos
muito elevados. No período entre 1989 e 1998 essa área tinha sido de 787 ha, para um
total de 287 ocorrências. De 1999 a 2008 as ocorrências aumentaram para 333.

7

Fonte: PROF-Douro a partir de inventários de 1965 e 1974/78 da DGF, da COS 90 - Carta de Ocupação do Solo - SNIG e

do inventário de 1995 da DGRF; 2003 - Planta de Situação Existente - Revisão do PDM de Tabuaço
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Gráfico 5
Incêndios - Povoamentos, M atos e Ocorrências
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Da área classificada como espaço florestal, são os matorrais os mais fustigados pelos
incêndios, sobretudo nos anos mais recentes, com uma média anual (1999/2008) de
495,7 ha, pelo que muitas das ocorrência expressas no gráfico anterior verificaram-se
nessas áreas.

Aliás, a Carta de Risco de Incêndio Florestal - CRIF versão 2009, disponibilizada pelo IGP
(metodologia IGP), que nos indica o grau de risco de incêndio no concelho de Tabuaço
recorrendo a um modelo de variáveis fisiografias que podem explicar a variabilidade
espacial desse risco, verifica-se que é a sul e este da vila de Tabuaço, sensivelmente na
parte central do concelho, que se encontra uma área mais extensa classificada de
elevado a muito elevado risco de incêndio, correspondendo às maiores extensões de
matorrais e de pinhal (pinheiros bravos), o que de alguma forma valida o referido nos
parágrafos anteriores. Nestas áreas planálticas, verificam-se queimadas associadas à
actividade pastoril, que estão muitas vezes na origem de incêndios descontrolados.

De acordo com o PROF Douro, que o PDM em revisão considerou o normativo proposto
(ao nível do articulado do seu Regulamento), prevê-se uma expansão dos espaços
Avaliação Ambiental

39

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

florestais, sobretudo com o aumento dos povoamentos que ocuparão zonas de matos e
incultos sendo as espécies a privilegiar o sobreiro, castanheiro, seguidos das folhosas e
resinosas. Para o pinheiro bravo e eucalipto prevê-se uma redução progressiva,
substituído por folhosas, quer seja em faixas de compartimentação, em manchas ou
reconversão de povoamentos. Esta reconversão dos povoamentos visa a criação de
povoamentos com espécies (ou misturas de espécies) menos inflamáveis e menos
combustíveis ou que resistam melhor à passagem do fogo.

A desejada compartimentação do Espaço Florestal por espécie, que deve ser efectuada
segundo os moldes enunciados para as Normas de Silvicultura Preventiva, aliada à rede
primária de faixas de gestão de combustível, é essencial para evitar incêndios de grandes
extensões, para aumentar a resistência a pragas, para diminuir a erosão e desertificação,
para garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilização da actividade
florestal com a vitivinícola, o desenvolvimento cinegético e de outros produtos associados
à floresta (cogumelos, mel, etc.). Estas normas e modelos de silvicultura estão
preconizadas no PROF Douro e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
de Tabuaço, existindo também no Plano Intermunicipal de Ordenamento do Alto Douro
Vinhateiro (ADV) interdições de instalação de povoamentos florestais de folhosas de
crescimento rápido e introdução de espécies faunísticas ou florísticas exóticas na área do
ADV.

Recursos Arquitectónicos e Arqueológicos

O Rio Douro e as suas encostas com plantações de vinha, a gastronomia local, quintas e
solares, aldeias vinhateiras, a cultura local e o património natural/arqueológico são
alguns dos principais factores distintivos da região onde se insere este município, o que
para além da existência de um vasto património disperso pelo concelho, parte de
Tabuaço encontra-se classificado como património mundial, o que acarreta um conjunto
de responsabilidades, na valorização e protecção do património local.

Em termos arqueológicos foram identificados diversos sítios, tendo alguns deles sido
intervencionados ao nível da valorização, como é exemplo a Citânia da Longa, o que
totaliza unicamente três intervenções num universo de 93 sítios identificados.
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Ao nível do vasto património edificado identificado, foram recuperados dezoito imóveis,
entre obras de cariz público e privado, dos quais se destacam as intervenções em
quintas, valorização sobretudo para turismo rural e em edifícios religiosos - em igrejas -,
o que corresponde a um rácio de 6,3 de imóveis com valor patrimonial recuperados no
total dos imóveis identificados.

Destaque ainda para a recentemente classificação da aldeia de Barcos como Aldeia
Vinhateira. Integrada no programa das «Aldeias Vinhateiras», tem como objectivo
principal a criação de uma dinâmica de regeneração e valorização das aldeias do Douro
Vinhateiro, através da revitalização socio-económica, da fixação da população e do
reforço da promoção turística do Douro. Numa primeira fase procedeu-se à reabilitação
urbana da aldeia de Barcos, onde de forma integrada se procedeu à realização de obras
de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra-estruturas urbanas, para além da
reabilitação do edificado. A segunda fase corresponde ao estímulo da economia da aldeia,
através da abertura de cafés, quartos para acolher os turistas ou a aposta nos produtos
da terra como compotas ou artesanato. A terceira fase do programa está relacionada com
a promoção em rede das aldeias.

A protecção do património cultural é pois uma das opções estratégicas da revisão do
presente PDM tornando compatível o uso do solo com os valores culturais, protegendo
esses valores como elementos identitários de um território. O regulamento do PDM em
vigor apresenta como medidas de protecção do património, o espaço urbano e
urbanizável – sub-classe C – cultural e histórico, delimitando como condicionante as
“zonas com interesse arquitectónico, histórico, arqueológico ou urbanístico do conjunto
que exigem salvaguarda e rigorosos estudos ou planos de pormenor e que levem à
imposição de rígidas medidas de protecção e valorização, bem como imóveis de valor
arquitectónico e respectiva zona de protecção que deverá ter uma extensão de 50 metros
à sua volta”, medida essa que acaba por não se reflectir nas Condicionantes, acabando
por fazer unicamente um levantamento e localização grosseira do património classificada
à data. Assim não são apresentadas no PDM em vigor medidas de protecção para além
das que decorrem da lei geral.
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Tabela 7 - Síntese dos Indicadores para Avaliação do FCD Recursos Naturais e Culturais
Indicadores

Valor

Variação da área de REN

28.48%

Estrutura Ecológica Municipal (ha)

9.156 ha

Área de espaço natural

3498 ha

Preservação das cabeceiras de linhas de água

2116.2 ha

Número de focos de degradação do meio
hídrico

Lagares, Adegas; Pedreiras; Batelão; lixeira
clandestina; outros

Acções que afectam os ecossistemas
ribeirinhos

Regularização fluvial; desobstrução de linhas de
água; limpeza de vegetação; outros

Variação da qualidade da água

Razoável com tendência a melhorar

% Povoamentos Florestais integrantes do
Espaço Florestal

36%

Variação da área florestal

Aumento até década de 90, diminuição pós 90

Variação da área anual ardida

De 1999 a 2008 arderam 8695 ha
Predominância das classes: Elevado a Muito
Elevado

Risco de incêndio
Compartimentação do Espaço Florestal por
espécie

PROF Douro; PMDFCI; PIOT-ADV

Sítios arqueológicos valorizados

3

Rácio dos Imóveis com valor patrimonial
identificados /recuperados

6,3

Protecção de Edificações de Interesse Cultural

Não mencionados.

6.1.3 - Análise Tendencial
Com a manutenção do actual PDM, continuará a manter-se as situações de imprecisão na
delimitação da REN, o que pode acarretar situações de risco natural para as populações,
quer em termos de protecção civil quer em termos económicos – exemplo das
imprecisões na delimitação do sistema de zonas ameaçadas por cheias; e manter-se-á e
poderá mesmo ver agravado as situações de descontinuidade da REN, resultante da cada
vez maior pressão humana, mesmo num território com uma evolução demográfica
negativa como este, que poderá conduzir a uma perda da biodiversidade, diminuindo a
resistência aos fogos florestais, aumentar o isolamento genético das espécies, etc.
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Os recursos hídricos são essenciais para o sector turístico, podendo a sua disponibilidade
e/ou qualidade constituir um factor de atracção ou repulsão turística, com consequências
também ao nível da saúde das populações. O PDM apresenta limitações ao nível da
protecção desses recursos, falta de protecção das margens e cabeceiras de linhas de
água. Ao nível da rede de tratamento das águas residuais, os dados mais recentes
fornecidos pela Câmara Municipal, evidenciam um esforço nos últimos anos para que a
totalidade da população local tenha as suas águas residuais tratadas em ETAR,
desactivando assim as fossas sépticas colectivas ou individuais existentes, e que
lançavam as águas residuais para as linhas de água sem qualquer tratamento. Segundo
dados do INSAAR (ano de 2007) existiam no concelho 30 fossas sépticas, tendo por
exemplo a ETAR – Tabuaço 1, aliviado a carga de poluição das linhas de água concelhias,
ao receber em 2007 um volume afluente total de 181.135,9 m3, evitando assim as
descargas directas nas linhas de água.

Para além disto, o PDM em vigor não reflecte a evolução da floresta local que se verificou
nos últimos anos, resultante dos grandes incêndios que se verificaram no período de
vigência do Plano, encontrando-se desenquadrado da realidade do espaço que quer gerir
e dos documentos sectoriais de ordem superior entretanto publicados.

No que diz respeito ao património cultural (sobretudo o arqueológico), tem-se verificado
uma forte aposta na investigação (autarquia, universidades, etc.) mas numa vertente
mais de inventariação e salvaguarda e não tanto de valorização, tendência idêntica à
verificada um pouco por toda a Região Norte. Mesmo ao nível da protecção do edificado
de nível local, verifica-se uma ausência de uma regulamentação específica, para além da
que decorre da lei geral, podendo levar a uma descaracterização do património edificado,
existindo mesmo uma imprecisão da localização cartográfica do património inventariado
– sobretudo os sítios arqueológicos, o que pode originar a destruição do património
existentes.

O território municipal que compõe o ADV apresenta, no que diz respeito a cada um dos
Critérios de Avaliação deste FCD, um conjunto de orientações que o encaminham para a
sustentabilidade, ao interditar, a título de exemplo, a alteração da morfologia das
margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação
lenhosa ribeirinha; ao impedir a instalação de povoamentos florestais de folhosas de
crescimento rápido e a introdução de espécies faunísticas ou florísticas exóticas; e
condicionando as intervenções no património cultural.
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Tabela 8 – Análise Tendencial do FCD Recursos Naturais e Culturais
Critérios de
Avaliação

FCD

Ecossistemas

Recursos
Naturais e
Culturais

Objectivos de
Sustentabilidade
Situação Actual
Protecção de áreas de
maior valor ecológico e
de maior fragilidade

Recursos
Hídricos

Protecção dos recursos
hídricos

Recursos
Florestais

Controlo da monocultura
de espécies florestais,
favorecendo as espécies
autóctones

Recursos
Arquitectónicos
e Arqueológicos

Protecção e valorização
do Património Cultural

Evolução tendencial
com PDM em vigor

LEGENDA

Tendência de
Evolução

Distância aos
objectivos de
sustentabilidade

Negativa
Afastamento
dos objectivos
e metas

Sem
alteração
significativa

Muito Distante

Distante

Positiva
Aproximação aos
objectivos e metas
Próximo

Muito
Próximo

6.1.4 – Avaliação de impactes - oportunidades e riscos
Ecossistemas e Áreas Classificadas
A delimitação da EEM versada na revisão do PDM vai de encontro à necessidade de uma
melhor protecção e valorização das áreas com valor ambiental, agrícola, florestal e
natural concelhias totalizando 9156 ha (ver Figura 5). Na REN delimitada na revisão do
PDM, na definição dos seus sistemas, foram tidos em consideração a metodologia do Guia
da CCDRN, que determinou grandes alterações sobretudo na delimitação das cabeceiras
de linhas de água, passando de uma área de 7225 ha para 9283 ha. No total dos
sistemas da REN, o aumento da área foi de 28,5%. Os espaços naturais definidos
afiguram-se também como importantes áreas para a conservação da natureza e
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manutenção

da

biodiversidade,

integrando

matorrais,

bosquetes

de

folhosas

e

afloramentos rochosos, com reduzida presença do Homem.

Recursos Hídricos
O PDM apresenta nas suas propostas uma maior protecção dos recursos hídricos, desde
logo aumentando as áreas integradas no sistema de Cabeceiras de Linhas de Água,
procurando ao mesmo tempo combater o aumento da degradação da qualidade da água
dos seus principais rios, apresentando orientações para uma expansão e modernização
da rede pública de saneamento. O correcto ordenamento das margens dos rios também
se afigura como uma introdução que o novo PDM configura, uma vez que condiciona a
impermeabilização desse solo, através da delimitação de corredores ribeirinhos, alvo de
grandes pressões antrópicas.

Recursos Florestais
Grande parte da área de intervenção do plano é composta por espaços florestais, sendo
proposta uma melhor protecção dos povoamentos autóctones, aumentando a área afecta
ao Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, permitindo a manutenção do habitat da flora e fauna
associada. Um ordenamento e gestão mais eficaz dos recursos florestais permitirá
diminuir o risco de incêndio, de erosão, cheias e movimentos de vertentes, diversificar as
espécies florestais, ao mesmo tempo que permite uma diversificação económica da área
florestal, permitindo o aproveitamento economicamente vantajoso de outros produtos
associados ao sector.

Recursos Arquitectónicos e Arqueológicos
Alem de definir os recursos existentes ao nível arquitectónico, urbanístico e arqueológico,
o PDM (revisão) que se avalia neste RA, classifica e define normas de protecção para as
diferentes categorias (Áreas de Potencial Valor Arqueológico e Edificações com Interesse
Cultural) do Espaço Cultural, como forma de reforçar a protecção do património e da área
envolvente, fortalecendo as medidas que decorrem da lei geral, contribuindo para a
preservação a identidade local.

Assim, a implementação do PDM revisto, com os seus objectivos estratégicos, apresenta
algumas oportunidades e ameaças relativamente aos factores críticos identificados, sendo
os mesmos sintetizados na tabela seguinte:
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Tabela 9 - Oportunidades e Ameaças da Revisão do PDM, relativamente ao FCD Recursos
Naturais e Culturais
FCD

Recursos
Naturais
e
Culturais

Oportunidades
- Articulação com Planos e Programas supra-municipais
- Aumento das áreas naturais de protecção,
nomeadamente com a afectação da EEM, integrando-as
numa rede supra-municipal de enquadramento e
ligação
- Melhoria nas condições de fruição das áreas naturais e
consequente melhoria da qualidade de vida e saúde da
população
- Protecção e promoção da diversidade paisagística e
maior protecção da flora e fauna autóctones
- Promoção de funções compatíveis com os usos do solo
- O controlo da dispersão populacional pelo território
(ao nível do Regulamento) permite uma redução da
pressão urbanística sobre os recursos naturais
- A distribuição adequada dos usos do solo, permite
uma melhoria da qualidade ambiental
- Aumento da área de floresta autóctone, e a sua
valorização regional
- A melhoria do ordenamento florestal permite diminuir
o risco de perigosidade de ocorrência de incêndios,
diminuindo vulnerabilidade das populações isoladas
- A defesa dos espaços florestais permite o
desenvolvimento produtivo e económico desta e um
consequente desenvolvimento local
- Actualização da metodologia de delimitação da REN,
favorecendo um efectivo continuum naturale, uma
maior protecção dos cursos de água, leitos e margens e
um aumento das áreas estratégicas de protecção e
recarga de aquíferos
- O controlo da dispersão populacional pelo território
permite uma contenção e controlo dos efluentes
domésticos e outros resíduos, diminuindo a proliferação
espacial de focos de poluição e uma optimização das
infra-estruturas existentes e previstas
- A melhoria da qualidade da água, permite uma
melhoria na saúde humana e uma maior atracção de
actividades turísticas
- Actualização da classificação de imóveis de interesse
municipal, com uma valorização da identidade rural e
local
- Maior protecção de imóveis/conjuntos/áreas de valor
histórico-cultural, promove uma maior identidade local
- Articulação dos recursos ambientais com os recursos
culturais numa lógica de complementaridade,
promovendo a valorização turística do património
existente
- Actualização da caracterização do concelho,
permitindo intervir nas áreas criticas identificadas
- Agilização na gestão e ordenamento do território com
a passagem do PDM para formato digital
- Regulamentação de áreas mínimas para a realização
de empreendimentos turísticos em solo rural.
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Ameaças
- A vertente turística do
concelho pode levar a uma
descaracterização da
paisagem em áreas
sensíveis resultante da
sobrecarga turística e
aumento da pressão
antrópica
- Aumento da
fragmentação territorial e
dos efeitos barreira com a
reorganização da
estrutura viária municipal
- Inutilização de áreas de
REN e RAN
- A concentração do
povoamento nos principais
pólos, pode levar a um
abandono agrícola e um
consequente aumento do
risco de incêndio florestal
em área mais “distantes”
desses polos
- A vertente turística do
concelho pode levar a um
aumento da contaminação
dos aquíferos em
resultado do aumento
populacional do tipo
sazonal
- As alterações na
impermeabilização do solo
podem apresentar
alterações do escoamento
superficial
- Eventual degradação de
património rural como
consequência do
abandono de lugares
isolados e concentração
populacional
- Degradação do
património identificado
devido á falta de
financiamento
público/privado
- Falta de qualidade nas
intervenções de
recuperação dos edifícios
de arquitectura popular
tradicional das aldeias
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6.2 - Paisagem
6.2.1 – Descrição do FCD e seus objectivos
A riqueza paisagística humanizada e natural apresenta-se neste município, integrante do
denominado Alto Douro Vinhateiro, como um dos elementos mais importantes e
atractivos, tendo mesmo sido reconhecida e classificada como Património da Humanidade
pela UNESCO, assumindo uma importância em termos económicos na região. O aumento
da atenção dada a este elemento diferenciador resulta do maior apreço social dado à
paisagem, ao mesmo tempo que se intensifica a sua degradação. É necessário incluir a
paisagem no ordenamento do território, evitando a sua deterioração, desenvolvendo uma
correcta utilização e ocupação deste território.

Com este factor crítico surge a questão: “As soluções propostas nesta revisão do PDM de
Tabuaço têm em conta a assunção da paisagem como elemento de diferenciação e de
identidade territorial?”

FCD

Critérios de
Avaliação

Objectivos de
Sustentabilidade

Desenvolvimento
Local

Dinamização da actividade
turística e
Captação de produtos
turísticos sustentáveis

Solo
Urbano/Rural

Distribuição adequada das
funções, com a preservação e
protecção do recurso solo

Paisagem
Preservação de valores
paisagísticos naturais e
humanos
Qualidade
Paisagística/
Cénica

Indicadores
Nº de turistas/ano;
Nº de camas por tipologia de
alojamentos turísticos;
Capacidade de alojamento em
estabelecimentos com Certificação
Ambiental.
Classificação do Solo;
Qualificação do Solo Rural;
Espaço agrícola por habitante;
Superfície Agrícola Utilizada;
Variação da área de RAN.
Acções de Requalificação Urbana
das Aldeias “Vinhateiras”;
Acções de técnicas construtivas para
a armação dos vinhedos em socalcos
Acções de classificação de valores
do Mundo Rural;
Acções de valorização dos recursos
naturais.

Requalificação ambiental e
paisagística do património
incluído no Alto Douro
Vinhateiro

Nº de quintas turísticas por
segmentos de exploração.

Manutenção da estrutura das
aldeias vinhateiras

Realização de Planos de Pormenor
de Salvaguarda.

Tabela 10 - Critérios, objectivos e indicadores do FCD Paisagem
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Objectivos de sustentabilidade e indicadores para o FCD

Para proceder à avaliação da proposta da revisão do PDM de Tabuaço, no que diz respeito
à influência deste nos elementos estruturantes da paisagem local, foram seleccionados
três critérios de avaliação, em que se irá aplicar a metodologia das cenarizações:
evolução de Tabuaço com a implementação da revisão que se propõe e em sentido
inverso a tendência de evolução com o PDM em vigor. Os objectivos de sustentabilidade
para estes critérios de avaliação são:

1. Dinamização da actividade turística e captação de produtos turísticos sustentáveis
avaliado pelo número de turistas/ano, e pelo número de camas por tipologia de
alojamentos turísticos, e qual a capacidade de alojamento em estabelecimentos
detentores de certificados baseados no desempenho ambiental;
2. Distribuição adequada das funções, com a preservação e protecção do recurso
solo, recorrendo à quantificação do solo urbano e do solo rural do concelho e
posterior identificação das diversas categorias de solo rural, respectivo espaço
agrícola por habitante e Superfície Agrícola Utilizada, bem como a variação da
RAN, que determinam a ocupação humana do território.
3. Preservação de valores paisagísticos naturais e humanos, assente no número de
acções de requalificação urbana das Aldeias “Vinhateiras”, nas acções de técnicas
construtivas para

a

armação dos vinhedos em socalcos, nas acções de

classificação dos valores do Mundo Rural (ex: produtos locais) e as acções de
valorização dos recursos naturais, tais como áreas de recreio e lazer.
4. Requalificação ambiental e paisagística do património incluído no Alto Douro
Vinhateiro, avaliada quantitativamente pelo número de quintas por segmentos de
exploração (produção de vinho, enoturismo e alojamento turístico);
5. Manutenção da estrutura urbana das aldeias vinhateiras, identificando a promoção
da realização de Planos de Pormenor de Salvaguarda.

6.2.2 – Situação Actual
“O Vale do Douro Vinhateiro (…) com a construção dos socalcos”, de formas diversificadas
“como forma de superar os declives e a escassez de solo e água, permitiu a instalação
dos vinhedos e dão uma tónica imperativa á paisagem (…)” coexistindo com
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“povoamentos concentrados em núcleos de pequena e média dimensão onde o casario
das quintas pontua esta paisagem”8.

Em Dezembro de 2001, o Alto Douro Vinhateiro viu reconhecida as suas especificidades
ao ser classificado pela UNESCO como Património da Humanidade na categoria de
Paisagem Cultural Evolutiva e Viva.

Desenvolvimento Local

Em termos turísticos este concelho integra-se numa região de forte identidade cultural, o
Alto Douro Vinhateiro, que actualmente apresenta uma estratégia de afirmação externa,
que tem dado os seu frutos, como demonstram os números de afluxo de turistas
registado no Posto de Turismo local, número que não reflecte os dados reais, uma vez
que a grande parte dos turistas que se desloca ao concelho não se apresenta no Posto de
Turismo, mas que serve para demonstrar a evolução deste indicador.

Tabela 11 – Evolução dos turistas registados no Posto de Turismo de Tabuaço

Ano

Nº de
Registos

2003

288

2004

317

2005

335

2006

261

2007

123

2008

329

Fonte: CM Tabuaço

Esta afirmação sub-regional tem sido seguida por um aumento da oferta de alojamento
turístico, tendo o concelho de Tabuaço uma oferta de 130 camas, repartidas por uma
pensão (32 camas), um hotel rural (20 camas) e diversos espaços classificados como
Turismo em Espaço Rural, que apresentam uma oferta de 78 camas.

8

CCRDN (2004) – Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro. pp19;
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Relativamente à existência de estabelecimentos de turismo com certificação ambiental,
nenhum

dos

estabelecimentos

indicados

anteriormente

possui

essa

classificação

específica.

Solo Urbano/Rural

O solo, suporte físico onde todas as actividades do homem se desenvolvem, é um dos
recursos que mais pressão sofre, devido à crescente necessidade de espaço por parte
destas, sendo necessário proceder a correcta localização das actividades, protegendo o
solo, nomeadamente o de melhor aptidão agrícola. O uso do solo no município de
Tabuaço apresenta actualmente (dados do PDM em vigor – 1994) a seguinte repartição
por classe9:

Tabela 12 – Usos do Solo (PDM 1994)
Solo
Urbano
Rural
Total

%
3,3
96,7
100

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, o solo rural é aquele
que “se destina ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos
geológicos, a espaços naturais de protecção ou de lazer ou a outros tipos de ocupação
humana que não lhe confiram o estatuto de solo urbano”. Assim, no município de
Tabuaço o solo rural apresenta a seguinte qualificação10:

Tabela 13 – Usos do Solo (PDM 1994)
Solo
Rural
Agrícola
Florestal
Natural
Total

%
45,9
27,2
26,9
100

9

Valores obtidos a partir da vectorização da Planta de Ordenamento de 1994
10
Valores obtidos a partir da vectorização da Planta de Ordenamento de 1994
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Do total da área concelhia qualificada como solo rural (PDM 1994), 45,9% corresponde a
espaço agrícola, apresentando uma variação negativa mínima da área/espaço agrícola no
concelho de -459 ha para o PDM agora proposto. Esse valor correspondia a um rácio de
0,78 ha por habitante (estimativa de 7627 habitantes) em 199411. Utilizando os dados
populacionais (estimativa de 6204 habitantes) de 200812 com a área agrícola proposta,
esse valor passa para 0,89 ha.

A Superfície Agrícola Utilizada, definida pelo INE como superfície da exploração que inclui
as terras aráveis (limpa e sob-coberto de matas e florestas), horta familiar, culturas
permanentes e pastagens permanentes, tem vindo a diminuir no concelho, à semelhança
da sub-região onde este se insere. Entre os dois últimos recenseamentos agrícolas (1989
e 1999) a SAU local diminui de 6075 ha para 4295 ha.

Esta diminuição da SAU, resultante também do abandono agrícola, traz como
consequência um aumento das áreas de incultos e matos, beneficiando o aumento do
risco de incêndio.

A RAN tem por objectivo “...defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e
garantir a sua afectação à agricultura...”13. Actualmente (PDM em vigor), o espaço
agrícola encontra-se subdividido em duas sub-classes: o espaço agrícola protegido que
corresponde à área de Reserva Agrícola Nacional, constituindo o conjunto de solos com
maior aptidão agrícola e as áreas agrícolas não integradas na RAN, designados de espaço
agrícola condicionado, constituído por solos de uso agrícola complementar adequados à
actividade agrícola e pecuária, bem como à vinha. A RAN em vigor apresenta uma área
374 ha (ver Tabela 14).

11
12
13

(INE, Estimativas Anuais da População Residente)
(INE, Estimativas Anuais da População Residente)
Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho.
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Tabela 14 – Variação da RAN de Tabuaço
RAN Tabuaço
Área (ha)

%

374,0

100

RAN em vigor
EXCLUSÕES

Para inclusão em solo rural
Espaço Florestal

74,5

Espaço Agrícola

121,0
Total

-195,0

52,13

Para inclusão em solo urbano
Área Habitacional

32,7

Equipamentos

0,4
Total

- 33,1

8,85

INTEGRAÇÕES
Para integração na RAN
Áreas agrícolas e florestais
RAN FINAL

215,21

57,54

361,11

96,55

No concelho de Tabuaço, a RAN é mais expressiva nas freguesias a sul: Granja do Tedo –
nas áreas ribeirinhas junto ao rio Tedo e seus afluentes, Chavães, Longa, Arcos e Sendim
são aquelas que têm áreas de maiores dimensões. Na faixa oeste do concelho as
freguesias de Adorigo, Barcos, Pinheiros e Vale de Figueira apresentam manchas com
menor expressão e a este, as freguesias de Távora e Paradela têm pequenas manchas
com pouca expressão. As freguesias de Santa Leocádia, Valença do Douro, Desejosa,
Tabuaço, Pereiro e Granjinha não possuem áreas de RAN - Figura 8.
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Figura 9 - RAN Publicada

Qualidade Paisagística/Cénica

No que diz respeito às acções de requalificação urbana das Aldeias “Vinhateiras”, registase no concelho de Tabuaço a aldeia de Barcos. Acção programada em diferentes fases de
execução, foi concluída a primeira fase que consistiu na requalificação de arruamentos e
melhoria de pavimentos, remodelação da rede de iluminação pública e telefónica
passando a ser subterrânea, a remodelação das redes de saneamento e abastecimento de
água, colocação de mobiliário urbano e a plantação de novas árvores. No domínio privado
regista-se a recuperação de fachadas e da cobertura de imóveis da aldeia. Neste
momento

encontra-se

em

curso

a

segunda

fase

dos

trabalhos

da

requalificação/recuperação da aldeia de Barcos (ver página 40).
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Para além desta acção específica na aldeia de Barcos, estavam previstos no concelho um
conjunto de PP’s, estando iniciados dois na área do Alto Douro Vinhateiro – PP da Balsa;
PP de Valença do Douro, mas que ainda não foram concluídos, não sendo por isso
eficazes.

A vinha existente nesta região constitui um dos elementos de maior importância em
termos paisagístico. O esforço que o homem vem fazendo ao longo de gerações de forma
a dominar o relevo em benefício da agricultura, está bem patente na armação dos
vinhedos em socalcos, que foram seguindo técnicas construtivas específicas. O PDM em
vigor não apresenta qualquer referência sobre este ponto, tendo o Plano Intermunicipal
de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) - Resolução do
Conselho de Ministros nº 150/2003, vindo definir essas regras, entre outras, para a parte
do concelho inserido no Alto Douro Vinhateiro.

Vinha em socalcos. www.cm-tabuaco.pt.
O PIOT-ADV é um instrumento de gestão da paisagem cultural evolutiva e viva da região,
de articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas intermunicipais em termos
de valorização do património natural e cultural e que assume particular importância para
o enquadramento dos processos de revisão dos PDM dos municípios abrangidos.

Nas suas normas orientativas, vincula a área geográfica abrangida pelo PIOT, a um
conjunto de parâmetros e condicionamentos na utilização do solo rural, nomeadamente
na plantação ou replantação da vinha, devendo ser apreciada tendo em conta as
dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação do
terreno existentes, os solos e a existência, ou proximidade, de valores patrimoniais:
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a) A plantação de vinha em parcelas com áreas superior a 5 ha ou com declive superior
20 % obriga à apresentação de um estudo de sistema de drenagem de acordo com a
armação do terreno;
b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a
10 ha, no mesmo sistema de armação do terreno, obriga à instalação de bordaduras
nas estradas de acesso e/ou de trabalho;
c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no
sistema de armação do terreno, superior a 15 ha, quando estiverem em causa
sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores patrimoniais, deve ser requerida
a elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração;
d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo
quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas,
estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que
terá de ser efectuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda
quando a utilização anterior da parcela seja olival, amendoal ou outras culturas, caso
em que poderá ser efectuada em patamares estreitos ou micropatamares;
e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50%
poderá ser efectuada em patamares estreitos ou micropatamares, salvo quando a
parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver
ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de
ser efectuada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de
suporte;
f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições,
salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços
agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por
mortórios, que terá de ser plantada em patamares estreitos ou micro patamares,
mantendo os muros de suporte;
g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efectuada em encostas ou parcelas com
declive inferior a 40%.
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Relativamente ao indicador das acções de classificação de valores do Mundo Rural, e
contactando a Câmara Municipal de Tabuaço, foram identificados, para além do azeite e
do vinho com Denominação de Origem Controlada (DOC) - exemplo dos Vinhos Douro e
Porto (VLQPRD; VQPRD – DOC) e dos “Távora – Varosa” (VQPRD- DOC); o Borrego
Terrincho e a Castanha dos Soutos da Lapa - Denominação de Origem Protegida (DOP) e
a Maçã da Beira Alta - Indicação Geográfica Protegida (IGP). (ver também página 81 e
seguintes).

Em Tabuaço, encontram-se ainda alguns artífices que produzem peças e instrumentos
relacionados com a cultura da vinha, como os cesteiros da Granja do Tedo que tecem,
segundo métodos artesanais, em vergas de castanho, os cestos utilizados nas vindimas,
cestos de carga e outros. Por todo o concelho há ainda quem se dedique a fazer trabalhos
em renda, bordados e tecelagem.

A já referida qualidade paisagística que se observa do território Tabuacense, apresenta
algumas intrusões visuais que têm sido alvo nos últimos anos de uma correcção,
implementando acções de valorização dos recursos naturais, que conferem uma riqueza
paisagística ao concelho e região. A lixeira existente em Barcos, importante foco de
poluição atmosférica, hídrica, do solo e visual, foi selada recentemente passando a
RESIDOURO (em finais de 2009 - Decreto-Lei n.º 235/2009, de 15 de Setembro fundiuse na RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., sociedade
constituída com outras empresas deste sector) a receber os lixos produzidos localmente,
no seu aterro sanitário de Bigorne - Lamego. Apesar disto, ainda se verificam no concelho
a existência de pontos de despejo ocasional de lixo, normalmente junto a áreas
degradadas, ao longo de vias, de linhas de água etc., sendo um foco de poluição e de
ameaça à saúde pública (ver depósito de resíduos na pagina 104/105).

A criação de uma rede de percursos pedestres, veio dotar o concelho de áreas propícias
ao turismo activo, de lazer e desporto contribuindo para melhoria da saúde das
populações, permitindo ainda uma valorização do espaço de usufruto e da envolvente, o
que aliado aos miradouros permite uma fruição panorâmica da paisagem concelhia.
Actualmente existem oito percursos pedestres: GR14 – Rota dos Vinhos da Europa; PR1 –
Vale do Tedo; PR2 – Calçadas Romanas; PR3 – Socalcos do Douro; PR4 – Anfiteatro da
Vinha; PR5 – História e Natureza; PR6 – Pelas Cumeadas de Chavães; PR7 – Por Castelos
e Caminhos de Pedra. Existem ainda três percursos turísticos do património cultural, que
são, para além da viagem no interior da vila o Douro de vinhos Finos e Homens Fortes;
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Entre Castros e Igrejas Românicas; Entre a Beira e o Douro a Lenda de Amor de Ardinga;
e a Rota Medieval – Itinerário III que liga Armamar, Tabuaço e São João da Pesqueira,
percorrendo edifícios classificados de origem medieval. Todos estes percursos e rotas
temáticas, estão associados a linhas panorâmicas que permitem usufruir da paisagem
que o planalto ostenta, sendo ainda apoiados por equipamentos de recreio e lazer como
três miradouros e quatros parques de merendas.

A juntar a estas áreas de recreio, foram ainda criados a Praia Fluvial da Granja do Tedo,
sendo uma área equipada com um bar, palco etc., e o Cais Fluvial da Foz do Távora, que
para além dos ancoradouros possui um edifício de cafetaria.

Em termos de preservação de valores paisagísticos naturais e humanos, para alem da
área concelhia afecta ao ADV, destaque ainda para a Zona Especial de Protecção (ZEP) da
Igreja Românica de São Pedro das Águias e da Quinta de São Pedro das Águias, com uma
extensão de 190 ha, que inclui uma área Non Aedificandi (tamponamentos que levam à
minimização

de

impactos

construtivos)

e

que

sendo

esta

ZEP

uma

servidão

administrativa do património cultural, não se podem fazer quaisquer alterações sem que
as mesmas sejam sujeitas a parecer da administração central, neste caso, do IPPAR,
sendo que no que se refere aos projectos, têm de ser da autoria de arquitectos.

Ao nível do regulamento do PDM em vigor, encontra-se classificado e definido o espaço
natural, classe “globalmente inserida em REN” e que é composta por paisagens seminaturais ou naturais, englobando duas subclasses: Espaço Natural Puro e Espaço Natural
Turístico e Lúdico. Para além desta definição, não se vislumbra na planta de ordenamento
do

referido

Plano

uma

espacialização

das

subclasses

referidas,

encontrando-se

unicamente descriminadas, nas observações ao quadro resumo do regulamento, quais as
áreas de intervenção para aproveitamento turístico, que aqui também se apresentam:
praia fluvial da Granjinha, reserva de caça de Chavães, zona de campismo e tiro da Ponte
do Vale, praia fluvial do rio Távora, foz do Tedo em Adorigo, fraga do Tostão, e parque de
merendas no Sabroso.

Destas, unicamente a segunda foi executada, mas não por plano de pormenor como
estava regulamentado, não se vendo além disto a viabilidade desta situação, para a
tipologia das intervenções referidas.
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Esta classificação constitui-se assim, mais como uma protecção ao solo do que uma
valorização da paisagem.

Das quintas vinícolas existentes no concelho, muitas delas apostaram no turismo rural,
como complemento às actividades económicas aí existentes. Assim, em Tabuaço foram
identificadas 23 quintas de produção vinícola, das quais quatro oferecem como
complemento, alojamento turístico e uma dedica-se também ao enoturismo (visitas e
provas de vinhos). Para além destas, outras quintas (mais a sul do concelho) valorizaram
o seu património, disponibilizando alojamento em diferentes segmentos de exploração:
três unidades de Turismo de Habitação; uma de Turismo Rural; e três de Agro-turismo; e
um Hotel Rural. A prática do turismo rural veio permitir, para além da diversificação das
actividades económicas, uma diminuição do êxodo rural, com a criação de novas
oportunidades de trabalho, a valorização de práticas rurais e a conservação dos recursos
naturais.

No concelho em análise existem ainda povoados “vinhateiros" em que prevalece a
construção tradicional, e que foram alvos de um processo inicial de realização de Planos
de Pormenor, no âmbito do programa de acção do Plano Intermunicipal de Ordenamento
do território do Alto Douro Vinhateiro. Na sua medida 4 - Qualificação e Valorização dos
Povoados e do Património Construído contempla um conjunto de acções que visam
incentivar e apoiar intervenções de qualificação e de valorização dos aglomerados
urbanos e do património vernacular existente no ADV, bem como de melhoria da
qualidade de vida das populações aí residentes, com a construção de pequenas infraestruturas de saneamento básico ou de equipamentos colectivos, sendo os seus principais
destinatários, as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. Esta medida tinha varias
acções previstas contemplando uma delas a execução de planos de pormenor e de
requalificação de aglomerados.

Na área de Tabuaço inserida no perímetro do Alto Douro Vinhateiro, a Câmara Municipal
deliberou (reunião de 6 de Junho de 2006) elaborar o Plano de Pormenor de Salvaguarda
de Balsa e o Plano de Pormenor de Salvaguarda de Valença do Douro, que previa a
reabilitação e recuperação urbana destas aldeias, processos que ainda não foram
finalizados, não se encontrando os planos eficazes, por este motivo, mas que irão
permitir uma recuperação na perspectiva da salvaguarda de valores patrimoniais e
paisagísticos.
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Tabela 15 - Síntese dos Indicadores para Avaliação do FCD Paisagem
Indicadores

Valor
3 50
300
2 50

Nº de turistas/ano

200
150
10 0
2003

Nº de camas por tipologia de alojamentos
turísticos

2004

2005

2006

2007

2008

Pensão: 32 camas; Hotel Rural: 20; TER: 78

Capacidade de alojamento em
estabelecimentos com Certificação Ambiental

(0)

Classificação do Solo

Urbano = 3,3 %; Rural = 96,7 %
Agrícola = 45,9 %; Florestal = 27,2 %;

Qualificação do Solo Rural

Natural = 26,9
0,78 ha por hab. em 1994

Espaço agrícola por habitante

0,89 ha por hab. em 2008
1989 = 6075 ha

Superfície Agrícola Utilizada

1999 = 4295 ha
RAN em vigor = 374 ha

Variação da área de RAN

RAN aprovada = 361,11 ha

Acções de Requalificação Urbana das Aldeias
“Vinhateiras

Aldeia de Barcos

Acções de classificação de valores do Mundo
Rural

Azeite e Vinho - DOC; Borrego Terrincho e
Castanha dos Soutos da Lapa - DOP; Maçã da
Beira Alta - IGP

Acções de valorização dos recursos naturais

Várias

Nº de quintas turísticas por segmentos de
exploração

Turismo habitação = 3; TER = 1; Agro-turismo = 3;
Hotel Rural = 1

Realização de Planos de Pormenor de
Salvaguarda

2 a decorrer

6.2.3 - Análise Tendencial
A estratégia que o concelho definiu no PDM em vigor, de uma aposta no sector do
turismo aliada à riqueza paisagística e à vitivinicultura, como forma de corrigir as
assimetrias locais e travar o êxodo populacional, caso não seja acautelada, poderá
representar um revés para a sustentabilidade dos recursos locais, resultante do aumento
de afluxos de turistas, e consequente aumento da pressão antrópica sobre os recursos,
sendo notório no PDM em vigor, a falta de normas de orientação específica para a
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protecção do vasto património natural e cultural, para além das que decorrem da lei
geral, e de outros planos de escala superior.

Com a manutenção do actual PDM, ao solo continuaria a faltar uma estratégia efectiva de
protecção, apresentando uma tendência de evolução negativa, não sendo eficaz no
impedimento da dispersão urbana (residencial e outra) conduzindo a um aumento da
pressão sobre o solo agrícola e florestal, facilitando o empobrecimento deste, aumento do
risco de incêndio, erosão do solo, etc.

Como se verifica no quadro síntese, a área de exclusões propostas é ligeiramente
superior às inclusões, resultando a RAN numa área também ligeiramente inferior à
existente actualmente, mas que melhor se adequa à realidade da estrutura de
povoamento do território e com tradução mais efectiva na realidade agrícola do concelho
de Tabuaço, para além da continuidade das áreas incluídas.

A tendência para a descaracterização de alguns aglomerados e da sua envolvente
próxima, resultante de alguma dispersão no povoamento apresenta-se como uma das
tendências negativas que o PDM em vigor não tem conseguido evitar. As acções de
requalificação da aldeia de Barcos e de outras aldeias afiguram-se como importantes
tentativas de fixar as populações residentes e de diversificar as actividades económicas aí
existentes, para alem de promover um requalificação paisagística destes aglomerados,
inseridos ou não no ADV. Apesar disto, mantêm-se ainda alguns impactes visuais
provocados por diversos tipos de intrusões que não estão devidamente acautelados no
PDM em vigor.

Ao nível da qualidade paisagística denota-se uma melhor protecção na área do concelho
inserido no ADV, uma vez que este, como instrumento de gestão da paisagem cultural
evolutiva e viva da região, apresenta um conjunto de normas, orientações, e restrições,
que beneficiam a manutenção da qualidade paisagística paisagem reconhecida.
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Tabela 16 – Análise Tendencial do FCD Paisagem
Critérios de
Avaliação

FCD

Desenvolvimento
Local

Solo
Urbano/Rural
Paisagem

Qualidade
Paisagística/
Cénica

Objectivos de
Sustentabilidade
Situação Actual
Dinamização da
actividade turística e
Captação de produtos
turísticos sustentáveis
Distribuição adequada
das funções, com a
preservação e protecção
do recurso solo
Preservação de valores
paisagísticos naturais e
humanos
Requalificação ambiental
e paisagística do
património incluído no
ADV
Manutenção da estrutura
das aldeias vinhateiras

Evolução tendencial
com PDM em vigor

LEGENDA

Tendência de
Evolução

Distância aos
objectivos de
sustentabilidade

Negativa
Afastamento
dos objectivos
e metas

Sem
alteração
significativa

Muito Distante

Distante

Positiva
Aproximação aos
objectivos e metas
Próximo

Muito
Próximo

6.2.4 – Avaliação de impactes - oportunidades e riscos

Desenvolvimento Local

A conservação da diversidade paisagística e do património local, a par da manutenção da
prática agrícola tradicional, aliada à promoção da actividade turística mais sustentável,
promete promover a fixação da população nas freguesias de origem, apoiada na criação
de emprego, diversificando assim a economia local e equilibrando o desenvolvimento do
concelho.
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Solo Urbano/Rural

Um dos objectivos principais da proposta apresentada na revisão do PDM, que incorpora
a nova legislação relativa à distinção do solo rural do urbano, pretende ordenar as áreas
com aptidão agrícola e florestal, de forma a preservar o recurso solo e valorizar as
praticas agrícolas como garante de um equilíbrio paisagístico, que também beneficia da
manutenção das populações nas freguesias de origem.

Qualidade Paisagística/Cénica

A revisão do PDM apresenta nas suas propostas uma maior protecção dos recursos
naturais e culturais, garante de uma manutenção da qualidade paisagística característica
deste concelho, o que aliado às intervenções de carácter supra-municipal, sobretudo na
área do ADV, promete atrair um grande número de turistas, sendo que, estas acções
deverão ser acompanhados de medidas que permitam potenciar ou minorar os impactes
esperados com este incremento turístico. Para além disto, a revisão do PDM proposto
apresenta uma compatibilização com outros planos de escala superior, e que apresentam
uma incidência mais específica na manutenção da riqueza paisagística deste concelho e
da região onde se insere, nomeadamente o Alto Douro Vinhateiro.

Assim, a implementação do PDM revisto, com os seus objectivos estratégicos, apresenta
algumas oportunidades e ameaças relativamente aos factores críticos identificados, sendo
sintetizado na tabela seguinte:

Tabela 17 - Oportunidades e Ameaças da Revisão do PDM, relativamente ao FCD Paisagem
FCD

Paisagem

Oportunidades
- Articulação com Planos e Programas de escala
supra-municipal e ou planos sectoriais
- Aumento das áreas naturais de protecção,
nomeadamente com a afectação da EEM,
integrando-as numa rede supra-municipal de
enquadramento e ligação
- Melhoria nas condições de fruição das áreas
naturais e consequente melhoria da qualidade de
vida e saúde da população
- as medidas de fixação da população nas freguesias
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Ameaças
- A vertente turística
do concelho pode levar
a uma
descaracterização da
paisagem em áreas
sensíveis resultante da
sobrecarga turística e
aumento da pressão
antrópica
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de origem permitem manter a paisagem que
depende da acção do homem
- A distribuição adequada dos usos do solo, permite
uma melhoria da qualidade ambiental e um
desenvolvimento mais equilibrado
- A defesa dos espaços florestais permite o
desenvolvimento produtivo e económico destes e
um consequente desenvolvimento local, mantendo
as populações nas freguesias de origem
- A aposta na vertente do turismo de natureza e
cultural estimula a protecção dos recursos
ambientais, paisagísticos e culturais, com efeitos
positivos na dinâmica sócio-económica local
- A atracção de actividades económicas para os
espaços próprios, melhor enquadradas
paisagísticamente, permite um aumento da
competitividade local
- Melhoria da acessibilidade aos equipamentos
públicos e serviços colectivos centrais facilita a sua
utilização por toda a população concelhia
- Requalificação e dinamização económica dos
núcleos urbanos, aliada à qualidade arquitectónica
das intervenções, permitem a manutenção da traça
original
- Ajuste dos perímetros urbanos de acordo com a
evolução verificada no período de vigência do plano
em vigor
- A qualificação dos espaços verdes e dos
equipamentos de recreio e lazer da vila permitem
uma melhor integração com o meio envolvente
- Actualização da qualificação do solo urbano ou
rural em função da nova legislação, e harmonização
com outros PDM (limites, ordenamento e
condicionantes)
- As UOPG definidas permitem uma maior
integração do espaço urbano e uma mitigação dos
impactes, com o desenho dos espaços verdes de
enquadramento, levando a um maior equilíbrio com
a envolvente
- A aposta no turismo baseado no espaço rural,
permite uma valorização económica e ambiental dos
recursos naturais e culturais, preservando e
reforçando a atractividade paisagística
- Actualização da caracterização do concelho,
permitindo intervir nas áreas criticas identificadas
- Agilização na gestão e ordenamento do território
com a passagem do PDM para formato digital
- Regulamentação de áreas mínimas para a
realização de investimentos turísticos em áreas de
vocação turística.
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- Aumento da
fragmentação
territorial e dos efeitos
barreira com a
reorganização da
estrutura viária
municipal
- Inutilização de áreas
de REN e RAN
- Diversificação das
actividades
económicas pode
originar novos focos
de poluição visual e
outras, caso não
sejam promovidas
boas práticas
ambientais
- A concentração do
povoamento nos
principais pólos, pode
levar a um abandono
agrícola e um
consequente aumento
do risco de incêndio
florestal em área mais
“distantes” desses
pólos
- Eventual degradação
de património rural
como consequência do
abandono de lugares
isolados e
concentração
populacional
- Degradação do
património identificado
devido à falta de
financiamento
público/privado
- Falta de qualidade
nas intervenções de
recuperação dos
edifícios de
arquitectura popular
tradicional das aldeias
- Incapacidade das
orientações do Plano
permitir o estacar do
êxodo rural
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6.3 - População e Sistema Urbano
6.3.1 – Descrição do FCD e seus objectivos
A vivência humana na região em que se insere o concelho de Tabuaço deixa a sua marca
no território, incluindo, em larga medida, a área agrícola, de uma forma tão acentuada
que o resultado da humanização se traduz numa linha ténue entre o urbano e o campo.
Em poucos lugares, como aqui, se poderá afirmar que preservar a paisagem, respeitar os
valores naturais significa preservar a acção do homem, pelo que o sistema urbano surge
como factor crítico essencial para avaliar a evolução das relações estreitas entre
urbanidade, população e ocupação do território. O PDM pretende aumentar a qualidade
de vida das suas populações, estancando a sua progressiva diminuição apoiando-se e
servindo-se dos valores naturais e culturais do território, ao mesmo tempo que os
preserva. A forma como estabelecerá o equilíbrio entre objectivos que, à primeira vista
para alguns, até parecerão antagónicos ditará o sucesso da estratégia que se pretende
implementar.

Com a proposta deste FCD procura-se responder à questão: “ O Sistema Urbano que se
pretende incrementar promoverá um território sustentável?”

FCD

Critérios de

Objectivos de

Avaliação

Sustentabilidade

População e
Sistema
Urbano

Uso do Solo

Avaliação Ambiental

Indicadores

Eficiente adequação do
consumo de solo destinada
à função habitacional,
considerando a estrutura
urbana existente

Nº de PMOT em vigor no concelho
Evolução anual do n.º de loteamentos
realizados
N.º de construções novas (edifícios para
habitação e outras funções) relativamente
ao n.º de edifícios reconstruídos

Promoção da contenção da
dispersão urbana

Densidade de edifícios por perímetro
urbano
Variação do Índice de consolidação do
tecido urbano
Taxa de Crescimento Migratório

Parques empresariais e
áreas industriais integradas
na paisagem e adequados
à transformação de
produtos endógenos

Realização de PMOT´s/Loteamentos
Industriais adequados às “Normas”
Evolução do número de empresas
instaladas por tipo de actividade
Variação da comercialização de produtos
agro-industriais de cariz tradicional
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Equidade
Social

Melhoria da qualidade de
vida da população

Efeitos
Antrópicos

Minimização dos impactes
relacionados com as
actividades humanas

Dinâmica
Territorial e
Urbana

Melhoria da conectividade
do sistema urbano local,
regional e nacional.

Índice de Poder de compra per capita
Acessibilidade a equipamentos públicos
de proximidade
Tempo médio decorrido até ao hospital
mais próximo
Proporção da população servida por
sistema de abastecimento de água (%)
Proporção de população servida por
sistema de drenagem e tratamento de
águas residuais (%)
Pegada Carbónica – componente energia
Emissão de poluentes atmosféricos
Recolha Selectiva de RSU
Áreas de deposição de lixo e entulho
Distância relativa (tempo) entre
localidades
Meio de transporte mais utilizado nos
movimentos pendulares pela população
Taxa de variação populacional por
freguesia

Tabela 18 - Critérios, objectivos e indicadores do FCD População e Sistema Urbano

Objectivos de sustentabilidade e indicadores para o FCD

Para avaliar de que forma a configuração do sistema urbano induzida pela aplicação das
propostas constantes da revisão do PDM são sustentáveis, foram definidos seis objectivos
de sustentabilidade, que serão aplicados em duas cenarizações, evolução do concelho
com a aplicação da revisão que se propõe ao PDM e a actual situação com o PDM vigente.
A estes critérios estão associados indicadores quantitativos e fontes de informação
oficiais:

1. Adequação do consumo de solo destinada à função habitacional, considerando a
estrutura urbana existente, recorrendo ao número de PMOT e de Loteamentos
realizados e ao número de construções novas relativamente ao total de edifícios
reconstruídos;
2. Contenção

da

dispersão

urbana

favorecendo

a

manutenção

de

tecidos

relativamente compactos, contínuos e com diversidade de actividades e usos
avaliada através da implantação da massa construída no território. Para tal
recorre-se a três indicadores, através de uma leitura integrada: Densidade de
edifícios por perímetro urbano, considerando a volumetria do edificado e a
tipologia da edificação; Variação do Índice de Consolidação do solo urbano,
verificando também a Taxa de Crescimento Migratório;

Avaliação Ambiental

65

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

3. Promoção de parques empresariais e áreas industriais integradas na paisagem e
adequados à transformação de produtos endógenos, determinando a Realização
de PMOT´s e/ou Loteamentos Industriais adequados às “Normas” definidas no
PDM, a evolução do número de empresas instaladas por tipo de actividade e
variação da comercialização de produtos agro-industriais de cariz tradicional;
4. Melhoria da qualidade de vida da população, utilizando um conjunto de
indicadores, tais como o poder de compra per capita, a acessibilidade a
equipamentos públicos de proximidade e o tempo médio decorrido até ao hospital
mais próximo assim como a proporção de população servida por abastecimento de
água e sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais;
5. Minimização

dos

impactes

relacionados

com

as

actividades

humanas,

nomeadamente através da identificação das área para deposição de lixo e entulho,
aferindo ainda a pegada carbónica – componente de energia, as emissões de
poluentes atmosféricos, a recolha selectiva de RSU e os impactes dos efluentes
agro-industriais antes e depois do plano;
6. Melhoria da conectividade do sistema urbano local, regional e nacional, com o
cálculo da distância relativa entre localidades, apoiado também na taxa de
variação da população por freguesia e o meio de transporte mais utilizado para os
movimentos pendulares.

6.3.2 – Situação Actual
Uso do Solo

As opções tomadas relativamente ao uso do solo têm tremendos impactes sociais e
ambientais. As irreflectidas políticas de uso dos solos afectam a condição e a qualidade
do ambiente natural e construído e, por conseguinte, a qualidade de vida das populações.

As acções relativas ao uso do solo são, por vezes, a causa de destruição de importantes
elementos do ambiente natural (perda de áreas de floresta, perda de biodiversidade) e
estão fortemente relacionadas com a poluição gerada pela nossa sociedade. Mas não é só
no meio biofísico que estas decisões têm impacte. As opções tomadas influenciam,
também, a distribuição de bens e serviços básicos à sociedade, incluindo empregos,
escolas, transportes e áreas de lazer e recreio, assim como a distribuição de ameaças à
saúde e segurança dos indivíduos resultante de emissões de resíduos tóxicos no solo,
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água e atmosfera. Além do mais, as decisões do uso do solo apresentam a capacidade de
isolar e segregar diferentes grupos sócio-económicos e de influenciar o modo como os
indivíduos vêem o valor atribuído às suas vidas.

Conseguir que um modelo urbano incorpore um aumento de organização urbana,
reduzindo dessa forma a pressão sobre o ambiente pressupõe uma resolução no que diz
respeito à equação da sustentabilidade, propondo-se alterações importantes na maneira
de entender e proceder nos assuntos urbanos. Na prática, traduz-se na assumpção de
modelos urbanos mais compactos com perímetros urbanos claramente definidos em todos
os aglomerados que regulamentarão, futuramente, a localização da nova edificação.

A avaliação do actual estado do uso do solo rege-se pelos princípios da compacidade pelo
que se revela necessária uma breve teorização destes conceitos. O adjectivo compacto
significa massa muito unida; um agregado dos elementos constituintes, os quais estão
muito pouco ou mesmo nada separados uns dos outros. A compacidade de âmbito urbano
expressa a ideia de proximidade dos componentes que fazem parte da aglomeração
urbana, ou seja, é a reunião dos usos de funções urbanas num espaço mais ou menos
limitado. A compacidade facilita o contacto, o intercâmbio e a comunicação que são,
como se sabe, a essência da urbanidade e potencia a probabilidade de contactos e com
eles potencia a relação entre os elementos do sistema urbano. As condicionantes que
impõem a proximidade física formal têm uma especial relevância para chegarmos aos
objectivos antes expressados em relação à sustentabilidade.

As soluções formais adoptadas num aglomerado urbano compacto, tanto no espaço
público como na construção, permitem delimitar o que é a “urbe” e o que é o campo;
esta questão não é permitida a uma “urbe” difusa que está configurada como uma
mancha de óleo. Neste caso, a zona funcional e a rede de infraestruturas impõe-se como
uma mistura desordenada que simplifica tanto as áreas urbanas como as rurais e
naturais, em que o transporte horizontal destrói o mosaico de áreas que podiam ter um
desenvolvimento independente. Pelas características de baixa densidade construtiva do
concelho de Tabuaço poderia-se, numa primeira análise, argumentar-se que a dicotomia
compacto/disperso dificlmente terá impactes significativos a registar. Contudo o registo
evidente do crescimento habitacional desordenado e ao longo dos eixos viários
descaracterizando os centros dos aglomerados e estendendo-se pelos campos agrícolas
contraria essa possível argumentação e alerta para a necessidade de também nestes
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concelhos com cariz mais rural/agrícola se aplicarem critérios rigorosos de contenção dos
perímetros urbanos.

Em termos concretos a leitura da sustentabilidade que deve orientar a revisão do PDM de
Tabuaço fica a ganhar pela contenção da dispersão a par da promoção da compacidade,
pois toda a gestão do metabolismo urbano, seja em termos de gestão da água, resíduos,
energia, transportes terá os seus impactes diminuídos, pressionando também menos o
meio natural, principalmente quando a ocupação do solo florestal e de aptidão agrícola se
salvaguardam.

Em termos de construção da tabela de indicadores não é possível, neste momento,
apresentarmos aqueles que se julgam os mais eficazes para uma correcta e profunda
avaliação do estado de compacidade/dispersão da estrutura de povoamento tabuacense
devido à falta de dados de base, contudo na proposta de plano de seguimento serão
dadas directrizes e orientações para a futura organização de informação que permita
ultrapassar estes constrangimentos.

N.º de PMOTs em vigor no concelho

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) são instrumentos de
planeamento e gestão da ocupação do solo da competência dos municípios, que
compreendem os Planos Directores Municipais (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os
Planos de Pormenor (PP). A necessidade de elaboração das figuras referidas depende, por
um lado, da dimensão da área em causa e, por outro, do âmbito dessa intervenção.
Durante a vigência do actual PDM – 1995 até à actualidade – foram iniciados cinco
instrumentos de planeamento PU e/ou PP, no entanto, apenas um foi aprovado e
publicado. Daqui se conclui que a área efectivamente intervencionada por PMOT de
escala urbana, além do PDM, foi praticamente nula.

Planos efectuados mas não rectificados:
−

PP de Balsa, Alto Douro Vinhateiro

−

PP de Valença do Douro, Alto Douro Vinhateiro

−

PU de S. Plácido

−

PU do Pedregal

−

PU da Vila de Tabuaço
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Planos aprovados e publicados:
−

Plano Director Municipal

−

PP da Zona Industrial de Barcos

Este

dado

vem

revelar

deficiências

na

aplicação efectiva

dos instrumentos de

ordenamento do território concelhio naquilo que competia à iniciativa municipal, no
entanto, a elaboração dos planos reflecte algum dinamismo e preocupação em planear a
intervenção no território.

Se se considerar que os planos de urbanização e de pormenor, desenvolvem e
concretizam as estratégias veículadas pelos PDMs e constituem uma intervenção
integrada de planeamento territorial, contrariando desta forma as intervenções não
harmonizadas sobre o território que decorrem da emissão de licenças e de alvarás de
loteamento e se se cruzar o indicador apresentado com a construção, em termos
habitacionais, dos passados anos, constata-se a premência deste indicador, em termos
futuros, para que o “fazer” urbanidade, nomeadamente ao nível do desenho urbano, em
Tabuaço ganhe maturidade.

Evolução do número de loteamentos realizados

No período compreendido entre 1991 e 2007 (inclusivé) a Câmara Municipal de Tabuaço
aprovou 30 Operações de Loteamento abrangendo uma área construtiva de 286.096,85
m2. O ritmo de emissão de alvarás manteve-se relativamente constante, não se
registando significativas alterações comparando o período dos anos 90 com o início do
século XXI. Porém a área loteada revela uma forte diferença entre os dois períodos,
verificando-se que a dinâmica urbanística, em termos de ocupação do solo, foi mais
acentuada no período 1991-1999, com 251.863,85 m2 ocupados, ou seja, 88% da área
total. Por outro lado, constata-se pela análise deste indicador, mais uma vez, quais as
freguesias com maior área loteada, e que peso têm essas freguesias na área total da área
loteada do concelho.
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Gráfico 6 - Área Loteada por freguesia, no período 1990 a 2007
Fonte: Câmara Municipal de Tabuaço, 2009

Renovação e Reabilitação Urbana

Este indicador pretende avaliar a dinâmica verificada no concelho relativamente à
recuperação do património edificado. Os tipos de obra Ampliação e Alteração foram
excluídos na medida em que não representam tão claramente uma intenção de
recuperação, mas sim operações sobre imóveis com vista à melhoria das suas condições
no quadro da função que desempenham (residencial, comércio, serviços e outras).
Apenas o tipo de obra de Reconstrução corresponde a uma efectiva recuperação de
imóveis consideravelmente degradados e/ou devolutos e que, nestas condições, se
encontram impróprios para acolher qualquer função.

Entre 1996 e 2008, o número de reconstruções em relação às construções novas tem
sido, em média, as 16 reconstruções por cada 100 novas. De salientar que no ano 2004,
verificou-se um máximo no número de reconstruções, superior a 35 em relação a 100
novas construções.
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Gráfico 7 - N.º de Reconstruções por 100 Construções Novas, 1995 a 2006
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

Apesar do número de reconstruções por 100 construções novas ser reduzido, Tabuaço
apresenta valores de renovação e reabilitação urbana superiores aos valores nacionais e
mesmo da Região Norte, porém insuficiente em comparação com a dinâmica imprimida
na NUT III Douro.

Gráfico 8 - Comparação do n.º de reconstruções por 100 construções novas, 2006
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

Apesar da dinâmica populacional ter sido negativa (1991-2001), tem-se verificado uma
média anual de construção na ordem das 49,5 obras de edificação. De 1994 a 2005 em
Tabuaço

registaram-se
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correspondem aos momentos de elaboração e revisão do PDM de Tabuaço, as obras de
edificação incidiram sobretudo sobre as freguesias de Tabuaço, Sendim e Barcos,
apresentando-se as duas primeiras como os dois principais pólos urbanos do concelho.
180
N.º de Obras de Edificação
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Gráfico 9 - N.º de Obras de Edificação entre 1994 e 2005, por freguesia
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

A forma de ocupação dos alojamentos existentes no concelho de Tabuaço assume
especial importância pelo facto de 31% dos alojamentos familiares se destinarem a
residência secundária ou sazonal, valor claramente superior aos registados, quer a nível
nacional (18%), Região Norte (16%) ou sub-região Douro (29%), sendo o tipo de
edificação predominante a moradia individual ou geminada (96%), ocasionando um
elevado consumo de solo para a componente habitacional.
1%

1%

2%
8%

31%
57%

Residência Habitual

Uso Sazonal ou residência secundária

Vago para venda

Vago para arrendar

Vago para demolir

Vago para outros casos

Gráfico 10 - Ocupação dos alojamentos familiares clássicos
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Censos 2001

Avaliação Ambiental

72

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

35%

31%
29%

30%
25%
18%
16%

%

20%
15%
10%
5%
0%

Portugal

Norte

Douro

Tabuaço

Gráfico 11 - Alojamentos ocupados como residência secundária ou uso sazonal
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Censos 2001

Este comportamento é justificado essencialmente pelas elevadas taxas migração das
famílias para os grandes centros urbanos nacionais que, no entanto, mantêm a moradia
familiar geracional no concelho de origem, Tabuaço.

A totalidade dos edifícios das freguesias de Arcos, Granjinha, Longa, Santa Leocádia,
Pereiro e Vale de Figueira pertencem à tipologia de moradias individuais (Censos 2001).

Densidade de edifícios por perímetro urbano das freguesias do concelho de Tabuaço

O PDM actual estabelece 437,7 ha de área urbana, o que representa 3,3% do total da
área do concelho, determinando-se o rácio de 14,1 edifícios por hectare de área urbana
considerando a implantação edificatória actual. Na proposta de revisão do PDM, sobre a
qual incide este RA, propõe-se o aumento da área urbana (não inclui Aglomerados
Rurais, Espaço de Actividades Económicas e Espaço de Uso Especial) na ordem dos 7,3%.
O alargamento dos perímetros urbanos (alargamento nuns e diminuição noutros)
observado na figura seguinte que, numa análise mais superficial, poderia contrariar os
objectivos de sustentabilidade definidos, tornou-se uma necessidade para colmatar e
estruturar a malha urbana, tendo em conta a edificação existente, que resultou de
desorganização na edificabilidade, sem planos de urbanização e de pormenor que a
regulassem e que permitiu o aumento da dispersão urbanística, principalmente ao longo
da rede viária. Por este motivo, o novo desenho dos perímetros urbanos diminui
sensivelmente o indicador de densidade de edifícios nos 13,3 edifícios por hectare. Com a
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manutenção dos perímetros urbanos do PDM 1995 eram incorporados 6 190 edifícios
(edifícios existentes actualmente), a nova proposta de PDM abarcará 6 089, ou seja, as
áreas urbanas propostas abrangerão -1,6% de edifícios do que os perímetros urbanos
definidos no PDM em vigor. De referir que os aglomerados urbanos de Cabriz, Carrazedo,
Sendim (em parte) e Bouções, passaram na actual proposta para aglomerados rurais,
uma vez que se pretende unicamente consolidar estes, não se justificando a expansão
urbana dos mesmos.

Figura 10 – Perímetros Urbanos PDM 1995 e Proposta Actual
Fonte: Elaboração própria a partir de dados cartográficos
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Gráfico 12 - Número de Edifícios existentes actualmente abrangidos por perímetros urbanos
em vigor e propostos
Fonte: Elaboração própria a partir de dados cartográficos, 2010
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Gráfico 13 - Densidade de Edifícios existentes actualmente nos perímetros urbanos em vigor e
propostos
Fonte: Elaboração própria a partir de dados cartográficos, 2010

A evolução da densidade de edifícios nas duas situações estudadas não apresenta um
comportamento linear em todas as freguesias do concelho de Tabuaço. Freguesias como
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Santa Leocádia, Arcos, Barcos e Sendim com os perímetros urbanos propostos registam
uma significativa diminuição da densidade de edifícios, que conjugado com as
diminuições populacionais galopantes leva à questão da real necessidade de aumentar a
área urbana e os seus efeitos. Em situação oposta as freguesias de Tabuaço, Desejosa,
Chavães e Adorigo vêem a densidade de edifícios aumentar com o novo traçado proposto.
Esta dualidade deve-se á circunstância de o PDM em vigor permitir a edificação fora do
solo urbano favorecendo novas frentes de expansão “urbana” não programada e que o
PDM em revisão pretende corrigir e incluir as áreas entretanto edificadas nos novos
perímetros urbanos.

Índice de Consolidação do Tecido Urbano

De forma a avaliar a maturidade do solo urbano optou-se por aplicar um dos indicadores
propostos pelo PROT-Norte, não só pela sua pertinência e exequibilidade mas também
por possibilitar a análise futura de uma forma sustentada e comparativa em todo o
território nortenho. Assim a avaliação do Índice de Consolidação do Solo Urbano foi
realizada no actual momento mas em duas situações distintas: perímetro urbano
proposto no PDM 1995 e a proposta de revisão.

A metodologia utilizada baseia-se nos seguintes pressupostos:

Áreas edificadas consolidadas e em consolidação – polígonos de solo definidos pela
linhas fechadas que envolvem estritamente os núcleos edificados, onde predomina a
contiguidade ou grande proximidade entre os edifícios existentes, acrescidos dos espaços
de colmatação (terrenos não edificados situados entre edifícios que possuam área de
implantação superior a 30 m2 e que não distem mais de 50 m entre si) e das áreas não
edificadas com uso urbano estabilizado (espaços públicos de utilização colectiva, áreas
verdes e áreas afectas a equipamentos) interiores ou contíguas aos referidos núcleos,
devendo cada polígono cumprir as seguintes condições cumulativas:

a) Uma área mínima de 5 hectares para o polígono na sua globalidade;
b) Um índice bruto de ocupação do solo igual ou superior a 0,1 m2/m2 para a área do
polígono descontada das áreas não edificadas com uso urbano estabilizado (espaços
públicos de utilização colectiva, áreas verdes e áreas afectas a equipamentos).
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Áreas de edificação dispersa existente – polígonos de solo exteriores às áreas
edificadas consolidadas e em consolidação em que se verifica disseminação do edificado,
definidos pela linhas fechadas que envolvem estritamente conjuntos de edifícios
existentes que possuam área de implantação superior a 30 m2 e que não distem mais de
100 metros entre si, devendo cada polígono cumprir individualmente as seguintes
condições cumulativas:
a) Um índice bruto de ocupação do solo compreendido entre 0,01 m2/m2 e 0,1 m2/m2;

b) Uma área mínima de 5 hectares, ou uma área compreendida entre 2,5 hectares e 5
hectares em que existam pelo menos 10 edifícios que possuam área de implantação
superior a 30 m2, não contíguos entre si.

Índice de Consolidação (ICns) – Quociente entre a área da Zona Consolidada e a área
(A) de um polígono de território (polígono de base) dentro do qual aquela se localiza
(pode variar entre [0;1]) ICns = AZcns / A

Se o polígono de base for o solo urbanizado: ICnszdo (Índice de consolidação do solo
urbanizado)

Se o polígono de base for o solo urbano: ICnsurb (Índice de consolidação do solo urbano)

Tal como se verificou aquando da análise da densidade de edifícios a leitura não é linear.
Se os perímetros urbanos da Vila de Tabuaço, das localidades de Chavães, Balsa e Vale
de Figueira aumentam o Índice de Consolidação do Solo Urbano, nas restantes ou se
mantém ou diminui. Futuramente este indicador necessita de uma monitorização
contínua e actuante porque, se por um lado, tem de se cerzir a malha urbana, criando
tecidos contínuos e que incluam a edificação construída ao longo de anos de forma
avulsa, o que resulta em áreas urbanas mais extensas, por outro, esta necessidade tem
de ser evitada no futuro, garantindo que, de facto, a “mancha de óleo” não se continuará
a estender, ocupando campos agrícolas, áreas naturais e ao longo das vias. A nova
edificação

deverá,

obrigatoriamente,

contribuir

para

o

aumento

do

Índice

de

Consolidação do Solo Urbano. Assim este indicador é deveras potente para aplicação
futura e permitirá a avaliação contínua do planeamento aplicado no concelho.
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Nome da Freguesia
Adorigo
Arcos
Barcos
Chavães
Desejosa
Granja do Tedo
Granjinha
Longa
Paradela
Pereiro
Pinheiros
Santa Leocádia
Sendim
Tabuaço
Távora
Vale de Figueira
Valença do Douro

Nome do Perímetro
urbano
Adorigo
Cooperativa
Arcos
Barcos
Santo Aleixo
Chavães
Balsa
Desejosa
Granja do Tedo
Granjinha
Longa
Paradela
Pereiro
Carrazedo *
Pinheiros
Santa Leocádia
Cabriz *
Guedieiros **
Sendim ***
Tabuaço
Casaltelo
Távora
Vale de Figueira
Valença do Douro

Solo Urbano em vigor
Solo Urbano proposto
Área
Área Zona
Índice de
Área
Área Zona
Índice de
Urbana
Consolidada
Consolidação Urbana Consolidada Consolidação
(ha)
(ha)
(IC)
(ha)
(ha)
(IC)
22,7
15,9
0,70
23,7
16,2
0,70
1,2
0
0
14,5
24,9
7,9
32,5
6,0
8,0
10,5
4,0
21,6
11,0
13,7
6,7
7,5
6,3
7,7
22,4
46,6
105,7
2,0
22,3
8,9
24,5

7,9
14,3
0
24,5
5,1
5,0
4,2
0
12,2
7,9
6,2
4,5
5,9
4,8
6,4
8,0
29,2
50,1
0
9,6
5,7
18,2

0,55
0,58
0,00
0,76
0,84
0,63
0,40
0
0,57
0,72
0,45
0,67
0,78
0,76
0,83
0,36
0,63
0,47
0
0,43
0,64
0,74

23,1
37,4
7,2
30,3
5,7
6,7
18,3
5,3
26,9
12,0
16,6
7
12,0
7,5
10,5
19,4
81,6
92,9
1,9
31,5
9,3
25,9

9,3
14,3
0
24,2
4,9
0
3,9
0
15,4
8,7
6,7
4,4
7,0
5,0
7,2
8,4
31,4
45,2
0
11,1
6,7
17,5

Variação
(IC)

0,43
0,40
0
0,82
0,85
0
0,34
0
0,57
0,69
0,42
0,63
0,58
0,65
0,68
0,32
0,49
0,61
0
0,37
0,66
0,66

=
*

0

+
+

0

=

+
0

+

-

Tabela 19 - Índice de Consolidação do Solo Urbano
* Foram incluídos estes Aglomerados Rurais, apesar de estarem incluídos em Solo Rural; ** Inclui o Aglomerado Rural de Bouções;
lugares de Valado, Paço, Qta do Sobral, Cabanas e Aldeia, e o aglomerado rural de Sendim.
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Figura 11 – Zonas Urbanas Consolidadas – PDM 1995 e Proposta
Apresentam-se também os Aglomerados Rurais assim classificados na Proposta
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Taxa de Crescimento Migratório

Gráfico 14 - Taxa de crescimento migratório, entre 1992 e 2008
Fonte: Elaboração própria com base em dados do INE, 2009

Em linha com uma dinâmica populacional regressiva, o concelho de Tabuaço tem
apresentado taxas de crescimento migratório negativas ao longo dos últimos anos,
acompanhando a tendência verificada na NUT III em que se insere, Douro. Este indicador
apresentou-se apenas em terreno positivo no ano 2002, atingindo o máximo de 0,03%,
tendo a partir de então regredido e apresentando um valor de -0,58%, em 2008.

Obtendo uma comparação com os concelhos pertencentes à NUT III – Douro, verifica-se
que Tabuaço encontra-se numa 6ª posição dos concelhos que têm verificado taxas de
crescimento migratório mais baixas.

As consequências da evolução desta taxa associada a taxas de natalidade reduzidas serão
visíveis no ordenamento concelhio, não só pela desertificação do território mas também
pela dinâmica edificatória e económica que regredirá.
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Gráfico 15 – Comparação da Taxa de Crescimento Migratório de Tabuaço com concelhos da
NUT III – Douro, em 2008
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

Sector Empresarial e Industrial

A análise da evolução do tecido empresarial e industrial, no âmbito da AAE do PDM de
Tabuaço, e compreensão do que se perspectiva com a aplicação da revisão do PDM,
permite a avaliação das soluções de ordenamento em termos de contribuição para o
desenvolvimento económico sustentável do concelho.

Variação do número de empresas instaladas por tipo de actividade

O sector do comércio por grosso, alojamento e restauração abarca a maior fatia da
totalidade das empresas existentes em Tabuaço, representando 48% do total. As
empresas do sector primário possuem uma elevada incidência, com 16% das empresas
afectas às actividades de agricultura, produção animal e silvicultura. Outra actividade que
merece especial destaque prende-se com a construção que ocupa a terceira posição com
14%.
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Agricultura, produção animal, silvicultura e
pescas

4%

2%

4%

Indústrias Extractivas

16%
0%

7%

Indústrias Transformadoras

5%
0%

Produção e distribuição de electricidade, água e
gás
Construção
Comércio por grosso e a retalho; Alojamento e
Restauração

14%

Transportes, Armazenagem e Comunicações
Actividades Financeiras
Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços
prestados às empresas

48%

Administração pública; Educação; Saúde e Serviço
Social; Outras actividades

Gráfico 16 - Empresas com Sede em Tabuaço, por CAE REV.2.1., 2006
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Anuário Estatístico 2006

De uma forma geral, o número total de empresas com sede no concelho tem diminuído,
tendo-se verificado um decréscimo de 13% entre 1999 e 2006.
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Gráfico 17 - Evolução do número de empresas por actividade económica, 1999 a 2006
Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Anuários Estatísticos, 1999 a 2006
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Actividade Económica
A+B

Agricultura, produção animal e silvicultura

C

Indústria Extractiva

D

Indústria Transformadora

E

Produção e distribuição de electricidade, gás e água

F

Construção

G

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis motociclos e de bens de
uso pessoal e doméstico

H

Alojamento e Restauração

I

Transportes, armazenagem e comunicações

J

Actividades financeiras

K

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas

MaO

Educação; Saúde e acção social; Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais

Infra-estruturas industriais

Em termos de infra-estruturas e equipamentos de apoio às actividades económicas refirase a existência no concelho de uma Zona Industrial, na freguesia de Barcos, abrangida
por Plano de Pormenor, elaborado em 1997. Esta Zona Industrial conta com um total de
17 lotes, com um aproveitamento significativo, onde de momento se encontra instalada a
DouroMel – Fábrica de Confeitaria, Lda., uma indústria de cristalização de frutas, que
alargou recentemente a sua laboração à confecção de marmeladas e compotas, alguns
armazém de materiais de construção, um par de oficinas e armazém ligados ao sector
vitivinícola.

DouroMel

A nova política de acolhimento industrial por parte da autarquia, necessária ao correcto
ordenamento do território e, em simultâneo, ao estímulo da iniciativa empresarial,
começa assim a dar os seus frutos, estando a referida Zona Industrial de Barcos com
uma taxa de ocupação próxima dos 100%.
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Figura 12 - lotes ocupados da ZI de Barcos

Lote A – Douromel (confeitaria); Lotes B e I - Socotab – (armazém construção); Lote C - José Manuel oliveira da
Silva Gaspar (carpintaria); Lotes D, E, F - Abel Guerra Gomes (armazém construção); Lote H - Luís Miguel A.
Pinto (oficina); Lote J - José Joaquim do Santos (armazém construção); Lote K - J.A. Morais & Filhos, Lda.
(armazém construção); lote L - Rogério Álvaro Nascimento (armazém vinhos); Lote M - Rui R. Teixeira
(serralharia); Lote N - Fernando Cardoso Lima (armazém vinhos); Lote O - Electro Adoriense (instalações
eléctricas).

No entanto é importante referir que este concelho apresenta a particularidade da sua
indústria se basear, essencialmente, em centros de vinificação, de pequena dimensão e
geralmente integrados em edifícios típicos da região, pelo que não se verificam
incompatibilidades com o meio envolvente. No entanto, o mesmo já não acontece com
determinadas estruturas que, pela sua dimensão e característica, são geradoras de
impacte paisagístico, pelo que reúnem todas as condições para se localizarem em lugar
apropriado, designadamente, na zona industrial.

Com a revisão do PDM, propõe-se a expansão da ZI de Barcos, que no entanto terá
dimensões mínimas devido às condicionantes da envolvente, prevendo-se ainda a criação
de uma nova Zona Industrial na freguesia de Sendim, e outra em Chavães, dotando o
concelho

de

uma

rede

de

espaços

de

actividades

económicas,

de

serviços

e

armazenagem. Aquela última servirá complementarmente as freguesias do planalto,
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eventualmente

com

serviços

do

tipo

“Ninho

de

Empresas”,

para

apoio

ao

empreendedorismo local. A área de Sendim fará a ligação com o espaço existente em
Barcos e complementará a expansão da actividade económica do concelho.

Indústria Extractiva

Existe no concelho uma indústria extractiva localizada no lugar do Alto da Escrita. Esta
indústria, licenciada pela DRIE-Norte em 1998, representa uma produção de 61.940
toneladas de rocha industrial (granito), em 2007, o equivalente a 150 mil euros (DGEG,
2007).

A produção desta não foi constante entre 2003 e 2007, tendo-se verificado uma produção
total de cerca de 13 000 toneladas no ano de 2006, um decréscimo de 89% da produção
de 2004. Esta situação não poderá ser dissociada da tendência decrescente que se
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Gráfico 18 - Evolução da produção total de rocha industrial em Tabuaço e valor associado,
entre 2004 e 2007
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGEG 2008

14

Estatísticas Rápidas da Indústria Extractiva. DGEG 2006
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Fonte: Google Earth, 2006

Comercialização de produtos agro-industriais de cariz tradicional

O escoamento e a comercialização dos produtos agrícolas são apontados como um dos
principais entraves ao desenvolvimento económico da região de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Esta situação, resultado de uma agricultura baseada em baixas produções, reduz
a competitividade de grande parte das produções agrárias da região no mercado dos
“produtos de massa”.

No âmbito da AAE da revisão do PDM de Tabuaço analisou-se o nível de comercialização
dos produtos agro-industriais de cariz tradicional, com ênfase nas actividades com maior
interesse económico e social para o concelho. O vinho, azeite, cereja, castanha e batata
são das culturas mais representativas do concelho. Incluiu-se a baga de sabugueiro,
cultura que tem vindo a recuperar, recentemente, um peso significativo na economia de
Tabuaço.

VINHO
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A vitivinicultura é, sem dúvida, a principal actividade agrária do concelho de Tabuaço,
representando cerca de 50% da SAU do concelho. Pelos contrastes orográficos e tipo de
solo a fileira local divide-se por duas distintas regiões vinícolas demarcadas.

A mais forte e com maior influência económica e social no concelho é a Região
Demarcada do Douro, que engloba as freguesias de Adorigo, Valença do Douro, Barcos,
Granjinha, Desejosa, Távora, Pereiro, Sendim, Santa Leocádia e Tabuaço. A produção de
Vinho Douro e Porto (VLQPRD; VQPRD – DOC) é fortemente marcada pela presença de
grandes quintas, a maioria das quais localizadas junto dos rios Douro e Távora.

As dimensões das explorações de vinha no concelho de Tabuaço rondam em média os
2,29 ha/exp. Este valor é bastante superior ao valor nacional e ao valor da Região Norte
(-62%) e superior à média da sub-região Douro (-22%).
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2,00

1,77
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Portugal
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os-Montes

Tabuaço

Gráfico 19 - Dimensão das explorações de vinha em Tabuaço
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do RGA, 1999

Uma parte muito significativa da estrutura vitícola de Tabuaço é formada por pequenos
agricultores que possuem parcelas de vinhas diminutas, divididas e difíceis de mecanizar.
Os viticultores do concelho assumem-se como simples produtores de uvas, vendendo-as
às empresas de produção e comercialização de Vinho do Porto ou entregando-a à
Cooperativa Vale do Douro de Tabuaço (ACVDT).

A constituição da ACVDT, em 1993, veio proporcionar a participação de grande número
de pequenos e médios viticultores no processo de vinificação, engarrafamento e
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comercialização de vinhos, permitindo que pelo menos uma parte do valor acrescentado
gerado pela fileira do Vinho do Porto fique no concelho.

Como aspectos menos conseguidos do actual funcionamento da ACVDT salientam-se a
venda a granel de vinho generoso, o qual representa mais de metade da capacidade de
produção da ACVDT, a um único cliente e o baixo preço de venda dos vinhos não
beneficiados. Como aspectos positivos podem referir-se o envelhecimento de parte do
vinho generoso, tendo em vista a sua venda futura como Vinho do Porto engarrafado e
com marca própria; a perspectiva de virem a ser constituídas reservas de vinhos não
beneficiados para serem vendidos a preços mais elevados, os sucessivos incrementos do
preço de venda dos vinhos não beneficiados e a expansão da capacidade produtiva para o
dobro, encontrando-se em apreciação o respectivo projecto de financiamento. Só com
uma

estratégia

assente

na

qualidade,

verticalização

do

processo

produtivo

e

comercialização com marcas próprias será possível à ACVDT contribuir de forma
significativa para a melhoria dos rendimentos dos pequenos produtores seus associados
e, em última análise, para o desenvolvimento do concelho.

Na maioria das freguesias não integradas na RDD, a cultura da vinha continua a estar
presente. As áreas plantadas nestas freguesias têm reduzida expressão, quando
comparadas com as de freguesias como Adorigo ou Valença do Douro. Aqui a
vitivinicultura é de carácter familiar, e os rendimentos gerados são para ajudar a
complementar os seus orçamentos familiares.

Essas freguesias (Granja do Tedo, Arcos, Longa e Paradela) estão integradas na Região
Demarcada das Encostas da Nave (VQPRD- DOC “Távora-Varosa”), permitindo que se
encare o vinho como um “instrumento” potencial para gerar mais-valias para os seus
produtores. No entanto, a falta de renovação e de novos projectos de plantação de vinha,
a dimensão e dispersão das parcelas existentes, o grau de mecanização, ainda menor
que nas explorações situadas na RDD, e alguns problemas ligados à comercialização
(atrasos no pagamento da uva e preços mais baixos) condicionam o desenvolvimento
desta parcela da fileira concelhia da vinha e do vinho.

A maior parte da uva produzida (cerca de 80 a 90%) é laborada fora do concelho na
Adega Cooperativa de Moimenta da Beira. O vinho produzido é de pasto, dividido,
normalmente, por iguais partes de vinho branco e tinto.
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Segundo dados cedidos pela Câmara Municipal de Tabuaço, o concelho apresenta 23
centros de vinificação/armazenamento registados no Instituto da Vinha e do Vinho, com
produções superiores a 4.000 litros (dados de 2008).

Tabela 20 - Centros de vinificação registados no Instituto da Vinha e do Vinho
Centro de vinificação / armazenamento
Casa do Brasão, Turismo e Vinhos, Lda.

Freguesia
Barcos

Adriano Ramos Pinto

Valença do Douro

António Santos Pinto

Tabuaço

António Sousa Barbosa, Herdeiros

Barcos

Aristides Meireles de Aguiar

Valença do Douro

Bernardo Maria F. Albuquerque Nápoles de Carvalho

Barcos

Caves Vale do Rodo, CRL

Adorigo

Joaquim Macedo Pinto Peres Ventura

Adorigo

José Augusto Caulino dos Santos

Pereiro

José Cardoso

Barcos

Manuel Raúl Seves Tojal

Sendim

Maria Fernanda Soeiro Parente Macedo

Távora

Maria Irene Costa

Desejosa

Nelso Andrade Ferreira

Sendim

Pacheco & Irmão, Lda.

Valença do Douro

Pedro Miguel Morais Francisco

Barcos

QSPA – Sociedade Vitícola Unipessoal, Lda.

Távora

Quinta do Popa, Lda.

Adorigo

Rosa Susana Macedo C. Araújo Nápoles de Carvalho
Sociedade Agrícola Nogueira, Lda.

Barcos
Valença do Douro

Armando Macedo

Tabuaço

Sogevinus Fine Wines, S.A.

Adorigo

SOGRAPE – Vinhos, S.A.

Valença do Douro
Fonte: Câmara Municipal de Tabuaço, 2008

A produção total de vinho no concelho ronda uma média anual de 75 000 hl, tendo
diminuído desde de 2005, para valores de mais de metade da produção desse ano.
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Produção total de vinho (hl)
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Gráfico 20 - Evolução da produção total de vinho, 1995-2008
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

A produção de vinho no concelho distribui-se em explorações vitícolas com cerca de 54
ha de superfície de vinha de uva para vinho, o que representa uma produtividade 1 159
hl/ha (2007). Esta produtividade tem-se manifestado, entre 2001 e 2007, regra geral,
superior à produtividade nacional, tal como da Região Norte e sub-região Douro. Contudo
comparando os valores de produção de 1995 com os de 2008 verifica-se uma redução na
produção na ordem dos 27%.
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Gráfico 21 - Evolução da produtividade (vinho produzido/hectare), 2001 a 2007
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009
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Tal como já enunciado, os Vinhos de Qualidade Produzida em Região Determinada
(VQPRD e VLQPRD) representam 96% dos vinhos produzidos no concelho de Tabuaço.

1% 3%

35%

61%

VLQPRD

VQPRD

Vinho Regional

Vinho Mesa

Gráfico 22 - Produção Vinícola declarada em vinho, por qualidade, 2008
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009

O sector do vinho é o que apresenta melhor organização e sucesso em termos de
comercialização, principalmente o vinho produzido na Região Demarcada do Douro, cuja
importância extravasa o âmbito regional e nacional.

O concelho de Tabuaço, estando inserido na RDD, beneficia das instituições da região que
actuam ao longo de toda a fileira vitivinícola (ensino, investigação, experimentação,
regulação, produção, comercialização), panorama único no contexto vitivinícola nacional.
Estas instituições encontram-se devidamente coordenadas e agindo sinergicamente,
estas instituições poderão constituir uma poderosa força dinamizadora do sector.

AZEITE

A olivicultura é a actividade que se encontra em segundo lugar do pódio das actividades
agrícolas com maior importância económica e social do concelho de Tabuaço. O peso
económico e a importância que esta cultura mantém no concelho é notório quando se
verifica que os 1 292 ha de olival aí existente (RGA 1999) representam 29% da sua SAU.
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Tabuaço encontra-se praticamente a par com concelhos como Freixo de Espada à Cinta
(34%), Macedo de Cavaleiros (35%), Alfândega da Fé (40%), Mirandela (45%) e Vila
Flor (47%), em termos de representatividade da área de olival na SAU, diferindo na
estrutura das explorações.

Em toda a paisagem duriense, a presença da oliveira é uma constante, aparecendo um
pouco por todo o lado. Esta cultura apresenta-se consociada com a vinha, podendo-se
considerar como marginal em relação a esta última.

Figura 13 - Representatividade da área de olival na SAU
Fonte: GPP, MADRP

Observando a paisagem do concelho de Tabuaço, é possível encontrar olivais estremes e
pés dispersos, em parcelas que diferem em dimensão e na presença de diversas culturas.
Raras são as explorações que não possuem uma ou outra parcela com olival, para além
de um determinado número de oliveiras dispersas junto às vinhas, pomares e hortas.
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Esta situação é patente quando verificamos a reduzida área de olival por exploração (com
oliveira) que é de 1,42 ha/exp, sendo 30% inferior à média nacional.

Dimensão explorações (ha/exp)
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Gráfico 23 - Dimensão das explorações de olival
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RGA 1999

As variedades existentes no concelho são as tradicionais, aquelas que geralmente
compõem os olivais na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Assim, os olivais são
constituídos por variedades como a Cobrançosa, a Galega, a Madural e a Cordovil.

Em termos de produção, verificou-se uma média de 136 toneladas anuais, entre a
campanha de 1996/1997 e 2005/2006.

Avaliação Ambiental

93

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

300.000
250.000

kg

200.000
Média anual
de produção

150.000
100.000

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

50.000

Gráfico 24 - Azeite produzido em Tabuaço
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INGA

A produção de azeite decaiu 52% comparando as campanhas 1996/1997 com a
campanha 2005/2006.

Desde 2001 que o lagar da Cooperativa Agrícola de Tabuaço é o único registado e em
laboração

no

concelho.

Esta

cooperativa,

a

funcionar

desde

1950,

localiza-se

precisamente no coração da Região do Douro, e tem vindo a adaptar-se com diversas
remodelações ao nível de tecnologias de transformação da azeitona, assim como a
criação de um laboratório de análise, permitindo assim criar lotes de qualidade
controlada e obter um produto final de excelente qualidade.

O azeite produzido nesta cooperativa é detentor da marca “FIO
D’OURO”, desde 2000. Este azeite é reconhecido pelo seu sabor
aromático

e

inigualável,

fazendo

ganhar

fama

e

reconhecimento de qualidade em todo o concelho e região do
Douro, e conta com grande consumo em países como o Brasil.

A sua comercialização é efectuada a granel (4 €/L), em garrafas de 0,25 cl (2,05 €) e
garrafas de 0,75 cl (3,80 €). Além destes, a cooperativa ainda soma aos seus produtos
um galheteiro completo com azeite e vinagre de vinho branco.
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SABUGUEIRO

O sabugueiro constitui, em diversas freguesias de
Tabuaço, uma cultura cujo rendimento contribui para
complementar as economias familiares. Esta é uma
cultura dentro das agriculturas familiares, que depois de
ultrapassar uma profunda crise, tem vindo, nos últimos
três anos, a assistir a uma mudança, e que hoje é
considerada como uma cultura que rende milhões15.

As principais freguesias do concelho com produção de baga de sabugueiro são a
Granjinha, Granja do Tedo e Vale de Figueira. A produção deste fruto não é, no entanto,
exclusiva do concelho de Tabuaço. Pode ser encontrada com frequência nos concelhos da
região do Douro Sul, especialmente nos concelhos de Armamar, Tarouca, Lamego e
Moimenta da Beira.

Os produtores de baga de sabugueiro, com destaque para estes cinco concelhos,
começaram-se a organizar em 2007, levando à formação da Organização dos Produtores
Agrícolas do Varosa (OPAV). Esta entidade está a desenvolver várias medidas para
promover o fruto, nomeadamente a sua certificação e a criação de uma unidade, em
Tarouca, destinada à recepção, transformação e exportação do produto. Esta unidade
vem responder às exigências do mercado que obrigam à comercialização do fruto em
fresco, depois de congelado.

A exportação da baga do sabugueiro da região do Varosa é realizada há mais de três
décadas para um grupo do sector agro-alimentar sedeado na Alemanha, um cliente que
sabe que a baga desta região é uma das melhores do mundo, embora outros países,
como a Bulgária, República Checa, Hungria e Polónia também disputem este mercado.

A qualidade da baga desta região deve-se, sobretudo, às condições climatéricas,
contendo um grau adoçante muito acentuado, um “factor determinante para a opção de
compra por parte de uma empresa transformadora do ramo alimentar”.

15

Confagri Notícias 2008 - http://www.confagri.pt:8000/Noticias/Nacionais/noticia25465.htm
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A região do Douro Sul regista cerca de 800 mil produtores com uma produção de cerca
de duas mil toneladas de bagas negras de sabugueiro1. A estratégia de desenvolvimento
em volta da produção da baga de sabugueiro iniciou-se com um aumento de produção
em 2008 para 1800 toneladas e para quatro mil no ano 2009.
De acordo com estudo de 199916, na Granja do Tedo, o maior produtor obtêm, em média,
cerca de 3 toneladas de baga seca por ano.

O negócio de exportação deste fruto é um negócio que pode vir a render, a médio prazo,
seis milhões de euros por ano. Em 2008, registou-se € 0,38 /kg, o valor de exportação da
baga em fresco.

CEREJA

A produção de cereja no concelho de Tabuaço está concentrada quase exclusivamente na
freguesia de Távora, junto ao rio do mesmo nome. Aqui as condições climáticas são
propícias à produção de cereja de qualidade.

A produção de cereja na freguesia de Távora pode ser estimada em cerca de 30
toneladas/ano, sabendo-se que as variações inter-anuais são frequentes, pois é uma
cultura muito dependente das condições climatéricas. Os maiores produtores da freguesia
têm centenas de árvores e chegam a produzir, por si, várias toneladas de cereja. A
produção por árvores anda à volta dos 100 kg. Nas árvores de grande porte pode chegarse aos 200 kg.

A comercialização da cereja é realizada por diversos negociantes da terra que a compram
aos produtores locais (muitos deles são também produtores) e a colocam em mercados
regionais e nas grandes cidades. Apesar da aldeia de Távora ser atravessada pela estrada
entre Tabuaço e Moimenta da Beira, não há produtores a vender directamente a
automobilistas e passeantes. Já sucedeu a fábrica de frutos cristalizados de Tabuaço vir
abastecer-se de cerejas. No entanto, a concorrência das cerejas de Espanha é muito
forte.

16

“Desenvolvimento Agro-rural do concelho de Tabuaço” - UTAD
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CASTANHA

Os soutos de castanheiros apresentam-se mais ou menos disseminados por toda a região
de Trás-os-Montes e Alto Douro, constituindo-se como uma das culturas mais tradicionais
deste espaço. Durante o ano de 2000, a cultura da castanha em TMAD representava, em
termos de superfície, cerca de 85% do total de área plantada em Portugal e cerca de 86%
da produção nacional, posição que se mantém estável nos últimos anos, registando-se
inclusive um ligeiro acréscimo.

A produção nacional de castanha assenta nas cultivares Longal, Martaínha e Judia em
Trás-os-Montes, Martaínha na Beira Interior e Bária e Colarinha no Alto Alentejo. Para
além destas, podemos encontrar, principalmente em Trás-os-Montes, uma panóplia de
cultivares que interessa preservar, quer para a manutenção da diversidade biológica,
fundamental na Castanea Sativa Mill, quer pelas suas qualidades organolépticas e
tecnológicas.

Na região do Douro e Távora, é a cultivar Martaínha que apresenta maior expressão. Esta
caracteriza-se por apresentar calibres grandes, o que as valoriza, principalmente no
mercado para consumo em fresco.

A região TMAD possui três certificações DOP relativamente a tantos espaços de produção
de castanha: a Castanha da Padrela, a Castanha dos Soutos da Lapa e a Castanha da
Terra Fria.

O uso da DOP “Castanha dos Soutos da Lapa” determina que a produção, colheita e
acondicionamento da castanha na área geográfica circunscrita aos concelhos de Aguiar da
Beira, Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira,
Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca e Trancoso sigam as regras definidas no caderno de
especificações.

Entende-se por “Castanha dos Soutos da Lapa” o fruto obtido a partir do castanheiro
(Castanea sativa Mill), das castanhas das cultivares, Martaínha e Longal, produzidas nos
distritos de Viseu e Guarda.

Das 17 freguesias que constituem o concelho de Tabuaço, 10 delas são abrangidas pela
DOP.
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Na DOP “Castanha dos Soutos da Lapa”, verificou-se um aumento de 1121 hectares de
área plantada de soutos, na década de 1989-99.
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Gráfico 25 - Variação do N.º de Explorações e Área de Castanheiros
no concelho de Tabuaço, entre 1989 e 1999
Fonte: GPP - MAODRT

Não obstante o facto do número de explorações de castanheiro ter diminuído em 32%, é
de salientar que a área de plantação de castanheiros aumentou em 40%. Isto significa
um aumento nas dimensões das explorações, que em 1999 rondava 0,78 ha/exploração.
Apesar de um aumento para o dobro das dimensões das explorações, este valor é
bastante inferior à média nacional (1,3 ha/exp) e mesmo à média em Trás-os-Montes
(1,4 ha/exp).

BATATA

A área e a produção de batata, na região de TMAD, tem assistido a um declínio nos
últimos anos consequência dos problemas de escoamento e à grande variação do preço,
além da diminuição do número de produtores.

Não obstante este cenário de diminuição, a produção de batata apresenta ainda um forte
impacto económico na região, tendo, inclusivamente, alcançado a certificação de
Indicação Geográfica, conferindo-lhe maior notoriedade. Em termos de área de produção
da batata, apesar das grandes oscilações anuais que regista, representa cerca de 26% da
área total do país. A produção registada durante o ano de 2000 (cerca de 130 mil
toneladas) representou cerca de 19% da produção total do continente naquele ano.
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No concelho de Tabuaço, a área de produção de batata ronda os 208 hectares, que
representa 5% da SAU do concelho. As explorações associadas a esta cultura têm em
média 0,44 ha/exp, valor superior ao registado na sub-região Douro (0,32 ha/exp).

A comercialização deste produto, a preços compensatórios para os produtores é, sem
dúvida, um dos principais problemas do sector, derivado da inexistência de organizações
de produtores que intervêm na concentração e comercialização deste produto.

Equidade Social
Poder de Compra

O Indicador de Poder de Compra per capita, que compara o poder de compra do concelho
com o poder de compra médio do país ao qual foi atribuído o valor de 100, é um dos
indicadores que permite analisar a qualidade de vida das populações.

Tabuaço é o quarto concelho com mais baixo poder de compra per capita da NUT III –
Douro, tendo apenas abaixo Carrazeda de Ansiães, Sernancelhe e Freixo de Espada à
Cinta. O poder de compra de Tabuaço situa-se 51% abaixo do poder de compra nacional
(INE, 2009).
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Gráfico 26 - Poder de Compra per capita do Concelho de Tabuaço
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2005
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Em 2002, Tabuaço tinha um poder de compra per capita que rondava os 43,5% da média
nacional. Este aumento rondou os 13%, enquanto a região Douro como um todo, apenas
cresceu 10%.

Acessibilidade a equipamentos públicos de proximidade

A análise efectuada ao Relatório de Caracterização do PDM agora proposto, à Carta
Educativa do concelho de Tabuaço, bem como outras fontes da autarquia, permite
constatar que o nível de equipamentos e serviços públicos tem vindo a aumentar no
concelho em análise, tendo vindo a ser implementados numa lógica de racionalização da
sua oferta.

Um factor que permite estudar a qualidade de vida de uma população é a acessibilidade a
serviços públicos, serviços privados, bens de consumo e equipamentos.

O acesso aos serviços de proximidade é mais elevado nas sedes de município,
apresentando uma proximidade inferior a dois minutos em todas as sedes de município
da Região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Consoante aumenta a distância à sede de
freguesia, aumenta o tempo de acesso (Figura 14).

Na generalidade da região o acesso a serviços de proximidade é razoável, sendo a média
na região de 10 minutos de tempo de acesso. Em termos de definição de acesso a
serviços de proximidade, os estudos do PROT-TMAD tiveram em consideração vários
equipamentos e serviços, nomeadamente, centro de saúde ou extensão, farmácias,
creche, centro ATL, centro de dia, lar de idosos, jardim-de-infância, posto de correios,
serviço Multibanco, supermercado e posto de abastecimento de combustível. Sendo estes
serviços considerados essenciais, devem estar a um limiar máximo de 15 a 20 minutos
de tempo de acesso.

Em Tabuaço, as freguesias encontram-se a menos de 20 minutos de acesso,
considerando-se com boa acessibilidade.
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Figura 14 - Média de acesso a serviços de proximidade
Fonte: PROT-TMAD, com base em dados do CESAP 2002

Em termos de freguesias equipadas, e tendo em conta a tipologia de equipamentos
apresentada na “Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População – 2002”
(CESAP), publicado em 2003 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foram
seleccionados 53 desses equipamentos e serviços.

Tendo em conta o número de equipamentos acessíveis pela população na sua freguesia
de residência, verifica-se que 1.780 habitantes têm acessibilidade a 38 desses
equipamentos e serviços, o que, mais uma vez, se traduz em bons níveis de
acessibilidade, o que representa 26% da população.
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Tabela 21 - Equipamentos e Serviços
Freguesias
Equipadas

População
Residente

Repartição das Finanças

1

1780

Cartório Notarial

1

1780

Tribunal

1

1780

Posto Policial (PSP, GNR)

1

1780

Corporação de Bombeiros

2

2647

Agência Bancária

1

1780

Caixa Multibanco

1

1780

Agência de Seguros

1

1780

Agência Imobiliária

0

0

Agência de Viagens

1

1780

Agência de Aluguer de Automóveis e Outros Veículos

0

0

Escola de Condução

1

1780

Escritório de Advocacia

1

1780

Gabinete de Contabilidade/Consultoria de Gestão

2

2137

Gabinete de Projectos de Construção Civil

1

1780

Clínica Veterinária

1

1780

Agência Funerária

1

1780

Centro de Inspecção Automóvel

0

0

Posto de Abastecimento de Combustível

3

2853

Posto de Abastecimento de GPL

0

0

Centro Comercial

0

0

Hipermercado

0

0

Supermercado

1

1780

Área Infra-estruturada para Localização Empresarial

1

658

Distribuição Regular de Água durante o Ano

14

4379

Tratamento de águas Residuais (> 90% dos Alojamentos)

0

0

Recolha Selectiva de Lixo

0

0

Praça de Táxis

15

6462

Estação ou Apeadeiro Ferroviário

0

0

Estação ou Posto de Correio

17

6785

Locais de Acesso à Internet

6

3795

Educação Pré-Escolar (pública e privada)

10

5703

Equipamentos e Serviços
1. Serviços e Comércio

2. Acolhimento Empresarial

3. Ambiente e Energia

4. Transportes e Comunicações

5. Ensino
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Freguesias
Equipadas

População
Residente

Ensino Básico 1.º Ciclo (público e privado)

16

6733

Ensino Básico 2º Ciclo (público e privado)

2

2231

Ensino Básico 3.º Ciclo (público e privado)

1

1780

Ensino Secundário (público e privado)

1

1780

Ensino Superior (público e privado)

0

0

Hospital Geral (público)

0

0

Centro de Saúde ou Extensão

1

1780

Farmácia ou Posto de Medicamentos

1

1780

Consultório Médico

1

1780

Análises Clínicas

1

1780

TAC

0

0

Equipamentos e Serviços

6. Saúde e Segurança Social

Creche

1

1780

Lar de Idosos

3

3305

Centro de Dia

2

2647

Centro de Emprego

0

0

Piscina

1

1780

Campo de Jogos Descoberto

13

5894

Pavilhão Desportivo ou Ginásio

1

1780

Sala de Espectáculos / Sala de Conferências / Congressos

1

1780

Écran de Cinema

1

1780

Biblioteca Aberta ao Público

0

7. Desporto

8. Cultura e Lazer

0
Fonte: CESAP, 2002

Os dados presentes na tabela anterior são relativos a levantamento efectuado no ano
2002. Sabe-se no entanto, que desde então o município possui mais equipamentos,
nomeadamente,

Biblioteca

Pública,

Agências

Bancárias

e

Caixas

Multibanco

e

equipamentos de desporto (piscina coberta com ginásio). Surgiram ainda novos serviços
com destaque para a Unidade Móvel de Saúde, que percorrerá todas as freguesias do
concelho mediante um trajecto preestabelecido, garantindo às populações alguns
cuidados de saúde sem que tenham, obrigatoriamente, que se deslocar à sede do
município.

Distância ao Hospital mais próximo
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O tempo de acessos ao hospital é apontado como o mais problemático em termos de
acesso a equipamentos de saúde. O tempo médio de acesso a hospitais, na região de
Trás-os-Montes e Alto Douro é de 34 minutos, atingindo o máximo de 94 minutos.
Consideram-se freguesias bem servidas, quando se encontram a menos de 30 minutos.

Figura 15 - Tempo de acesso ao hospital mais próximo na região de TMAD, em 2002
Fonte: PROT-TMAD, com base em dados do CESAP 2002

O hospital mais próximo de Tabuaço localiza-se em Lamego a cerca de 41 km da sede do
concelho. A população residente a norte de Tabuaço encontra-se a menos de 30 minutos
do hospital, considerando-se com uma boa acessibilidade, mas é a população a sul que
se encontra menos bem servida, encontrando-se a mais de 30 minutos do Hospital de
Lamego. Esta população corresponde a 49% da população residente do concelho.

População servida por sistemas de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas
residuais
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O descritor água relacionado com a actividade humana apresenta o que se pode
considerar um excelente desempenho. Os dados disponíveis mais recentes ditam que
99% da população é servida por sistema de abastecimento de água e 95% é servida por
rede de drenagem de águas residuais que são totalmente tratadas em Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Estas percentagens superam largamente aquele
que é o desempenho nacional e regional e devem-se a uma evolução positiva a partir do
ano 2004 com a conclusão de uma série de obras significativas de infra-estruturação do
concelho, colocando praticamente toda a população tabuacense em pé de igualdade.
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Gráfico 27 - População servida por sistemas de abastecimento de água (%)
Fonte: INE, 2009
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Gráfico 28 - População servida por sistemas de drenagem de águas residuais (%)
Fonte: INE, 2009
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Gráfico 29 - População servida por estações de tratamento de águas residuais (%)
Fonte: INE, 2009

Efeitos Antrópicos

Muitas das vezes considera-se apenas a indústria como actividade geradora de impactes
ambientais, pela envolvente histórica associada, por exemplo, às descargas de efluentes
nos cursos de água, ou à emissão de poluentes atmosféricos. No entanto, toda a
actividade humana é, inevitavelmente, directa ou indirectamente, causadora de pressões
sobre o ambiente, seja a emissão de gases de efeito estufa, produção de resíduos ou
poluição de cursos de água e solos.

O estudo dos impactes ambientais, no âmbito do Relatório Ambiental da Revisão do PDM
de Tabuaço, debruçou-se sobre três vertentes principais: emissão de gases de efeito
estufa - pegada carbónica, tendo em conta a componente energia, impactes dos efluentes
agro-industriais e as áreas de deposição de lixo e entulho.

Pegada Carbónica

A Pegada Carbónica avalia o impacte das actividades humanas sobre o meio ambiente,
e em particular sobre as alterações climáticas. Este indicador calcula a quantidade de
gases de efeito estufa (CO2, CH4, N2O) produzidos e emitidos no dia-a-dia, directa ou
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indirectamente, por um indivíduo, organização, evento ou produto. Neste caso, e dada a
complexidade de cálculo associada, a pegada carbónica aqui calculada e analisada terá
em conta apenas o sector energético.

A metodologia usada para calcular a pegada carbónica utilizou os dados de consumo de
energia eléctrica do concelho per capita disponibilizados pela DGEG, e com as vendas de
combustíveis no concelho de Tabuaço.

Tabuaço apresenta valores de emissão de gases de efeito de estufa diminutos, tanto na
componente de consumo de electricidade, como de combustíveis fósseis, sendo a sua
contribuição, tanto em valores absolutos, como por habitante, para as alterações
climáticas no contexto nacional residual.

Gráfico 30 - Emissão de CO2 equivalente por habitante do consumo de electricidade, 2008
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGEG e INE, 2009
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Gráfico 31 - Emissão de CO2 equivalente por habitante do consumo de
combustíveis fósseis, 2008
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGEG e INE, 2009

Emissões Atmosféricas
As emissões atmosféricas apresentam-se como um dos principais impactes ambientais
associados à actividade antrópica. Devido à inexistência de estações fixas de medição das
concentrações de poluentes atmosféricos que abranjam o concelho de Tabuaço, ou outras
campanhas de medição de qualidade do ar, não será possível aferir se os valores limite e
limiares, estabelecidos na Directiva-Quadro da Qualidade do Ar (Directiva 96/62/CE, de
27 de Setembro, transposta para direito interno pela DL n.º 276/99, de 23 de Julho),
estão ou não a ser excedidos.
À falta de monitorização dos dados ambientais soma-se igualmente a lacuna dos dados
do tráfego rodoviário do concelho, outra importante fonte deste tipo de emissões, já que
não se conhece a realização de contagens de tráfego válidos que permitam a estimativa
dos valores totais de emissão, especificamente para Tabuaço.
As principais actividades identificadas em Tabuaço como possíveis emissores de
poluentes atmosféricos são: agricultura, transportes rodoviários, fogos florestais, águas
residuais e indústria extractiva (a ordem destas actividades não reflecte a contribuição de
cada uma delas na emissão de poluentes atmosféricos).
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Com a contextualização anterior na análise da situação actual recorre-se ao Sistema
Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes
Atmosféricos (SNIERPA), mais propriamente aos dois inventários realizados após revisão
metodológica17, os de 2005 e 2007, que nos fornece a alocação espacial das emissões
totais por concelho.

Em termos gerais e não descurando a debilidade desta informação, para o caso concreto
de Tabuaço, as emissões de poluentes atmosféricos encontram-se praticamente todos
abaixo de 1 ton/km2, indicador de um perfil de baixa emissão bastante distante dos
concelhos industriais e com elevado tráfego rodoviário. A excepção recai sobre o CO e
CH4, que apresentam valores próximos de 2 ton/ km2.
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Gráfico 32 - Evolução da emissão de poluentes atmosféricos, excluindo fontes naturais
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INEPA, 2005 e 2007

De sublinhar que os valores de emissões decresceram para todos os poluentes registados
à excepção do CH4, que aumentou cerca de 17% de 2005 para 2007.

17

De acordo com o relatório sobre alocação espacial das emissões a nível do concelho de 2005, “dadas as diferenças
(melhorias) metodológicas realizadas na versão de 2005 em comparação com a versão de 2003, não devem ser estabelecidas
tendências de evolução das emissões com base nos valores apresentados nos dois documentos”.

Avaliação Ambiental

109

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Gráfico 33 - Evolução da emissão de CO2, excluindo fontes naturais
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INEPA, 2005 e 2007

De acordo com o documento do inventário de emissões de poluentes atmosféricos, os
principais sectores responsáveis pelas emissões nacionais de CH4, são:
−

Deposição de Resíduos no Solo, 47%

−

Águas Residuais, 25,2%

−

Pecuária, 12,4%

Efluentes Agro-Industriais

Apesar de se ter verificado uma regressão ao nível de empregabilidade no sector agrícola,
este continua a desempenhar um papel importante na economia local e na organização
do espaço, no concelho de Tabuaço, com destaque para o Vinho do Porto (representa
mais de 50% da produção de vinho no concelho).

As actividades agro-industriais são causadoras de uma série de impactes ambientais, que
muitas das vezes são desconhecidos ou ignorados (ver também indicador Existência de
focos de degradação do meio hídrico página 30). Apesar da crescente consciencialização
nesta matéria, continuam-se a verificar, por exemplo, aumentos no uso de fertilizantes
inorgânicos (Estatísticas Agrícolas 2008), que provocam poluição de solos e águas
subterrâneas.
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No entanto, é na fase de transformação que surge um dos problemas mais graves das
actividades agro-industriais. A produção de efluentes com elevadas cargas orgânicas e de
nutrientes, além de terem um forte peso na poluição gerada em algumas bacias
hidrográficas do país, o seu tratamento apresenta-se como um desafio de complexidade
técnica e económica.

Tabela 22 - Carga poluente nos sectores lagares e adegas, em habitante-equivalente
CBO5

Azoto

Fósforo

Lagares

251.000

39.000

34.000

Adegas

452.000

55.000

19.000

TOTAL

703.000

94.000

53.000
Fonte: ENEAPAI, 2009

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

No que se refere à gestão de RSU em Tabuaço, tem-se verificado um aumento da recolha
selectiva per capita, registando-se em 2005 valores na ordem dos 8,26 kg/hab.ano. O
registo de recolha selectiva de resíduos iniciou-se em 2002, com o início da actividade da
entidade gestora de RSU na região do Douro Sul – RESIDOURO (actualmente RESINORTE
– Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.). Em Tabuaço a recolha selectiva é
efectuada com o apoio de 15 ecopontos18.

Em termos de produção tem havido uma certa irregularidade, presenciando-se picos de
produção per capita nos anos 2000 e 2001. A partir de 2002, verifica-se um aumento,
sendo o registo de 20%, de 2002 para 2005.

18

www.residouro.pt
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Gráfico 34 - Evolução da produção de RSU per capita e recolha selectiva per capita
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Anuários Estatísticos e INE, 1995 – 2005

Quando se efectua uma comparação dos valores per capita do concelho, com as médias
regionais e nacionais, observa-se que Tabuaço apresenta-se com médias inferiores, quer

kg/hab.ano

em termos de produção per capita como de recolha selectiva per capita.
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Gráfico 35 - Comparação da produção de RSU per capita
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2009
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Gráfico 36 - Comparação da recolha selectiva per capita
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2005

Áreas de deposição de lixo e entulho

O despejo ocasional de resíduos ao longo das vias, em áreas degradadas, campos
agrícolas abandonados, taludes e linhas de água, são um cenário constante em zonas
rurais. O facto de muitos destes materiais terem decomposição lenta e/ou serem fortes
poluentes, constitui uma ameaça ambiental grave.

O impacte mais significativo, por ser “visível”, é o
impacte paisagístico, no entanto, a paisagem não pode
ser só encarada como aquilo que se vê, mas também a
forma

como

estas

áreas

de

depósito

de

resíduos

interagem com os recursos que a rodeiam sejam a
atmosfera, solos, águas fluviais e subterrâneas.

No concelho de Tabuaço, na Estrada Municipal 515, que liga Tabuaço a Chavães, foi
detectado um local de despejo descontrolado de resíduos, constituindo uma ferida na
paisagem e que se apresentou como uma ameaça ao ambiente, nomeadamente, pela
poluição dos solos circundantes e emissão de gases de efeito estufa, resultado da
degradação destes resíduos.
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Como forma de minimizar o impacte causado pelo despejo descontrolado de resíduos, a
Câmara Municipal procedeu a uma limpeza do local19 e instalação de contentores para a
recolha de “monstros” e outros resíduos, que permitisse à população deixar os resíduos
em devidas condições. Quando os contentores estão lotados, estes são recolhidos pela
Entidade Gestora de Resíduos do Douro Sul – RESIDOURO (actualmente RESINORTE),
que os encaminha para o Aterro Sanitário de Bigorne, em Lamego.

No entanto, apesar da disponibilidade dos contentores, o depósito de resíduos neste local
continua a ser descontrolado e sem gestão aparente. Esta situação poderá estar
relacionada com a instalação dos próprios contentores, que se encontram inacessíveis à
população (distância superior a meio metro), má sinalização in loco do tipo de resíduos a
depositar em cada contentor, falhas de recolha, deixando esgotar a capacidade dos
contentores,

mas

também

pela

fraca

dinâmica

relacionada

com

campanhas de

sensibilização ambiental.

Local de depósito de resíduos na estrada EM515 (Tabuaço-Chavães)
Foto: Carla Santos (Agosto 2009) e Helena Ferreira (Novembro 2009)

Segundo informação da Câmara Municipal existe a intenção de fazer um plano de
recuperação ambiental daquele espaço, e criar ali um Miradouro, tendo inclusivamente já
adquirido um terreno para onde transferirá o espaço de deposição de “monstros”.

19

No ano 2008 foram recolhidos 7/8 contentores de resíduos do local.
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Dinâmica Territorial e Urbana

Distância relativa entre localidades

A rede viária do Concelho de Tabuaço é apontada pelos governantes e população local
como um

dos factores negativos que provocam

a

estagnação económica

e a

desertificação humana. A carência de acessibilidades neste concelho é fruto do
acidentado terreno, com montanha e vales profundos que não permite a existência de
uma rede racional e directa de vias de comunicação.

A rede local apoia-se sobretudo na EN222, que o atravessa transversalmente na margem
do rio Douro, e pela EN323 que o cruza de Norte a Sul, ligando à parte setentrional do
distrito, ao Centro e Sul do país.

Figura 16 - Rede Viária do Concelho de Tabuaço
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Pelas razões apresentadas é de fácil compreensão concluir que as ligações entre as
freguesias apresentam algumas complicações. A média de distância entre elas é de 15
km, com um tempo de deslocação que ronda os 21 minutos.

Barcos

Chavães

Desejosa

Granja do
Tedo

Granjinha

Longa

Paradela

Pereiro

Pinheiros

Santa
Leocádia

Sendim

Tabuaço

Távora

Vale de
Figueira

Valença do
Douro

Adorigo

Arcos

Adorigo

Tabela 23 - Distâncias (km) e tempo percorrido (min.) aproximados entre freguesias
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site ViaMichelin

As freguesias de Pereiro, Sendim e Valença do Douro são as que apresentam menores
acessibilidades em relação às restantes freguesias do concelho, apresentando distâncias
médias entre os 17 e os 26 km, com tempo de percurso entre os 25 e 40 min.
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A freguesia de Tabuaço, como sede de concelho, apresenta boas ligações com as
restantes freguesias correspondendo a distâncias médias que se aproximam dos 10 km e
dos 14 minutos de deslocação. O gráfico que se segue representa o posicionamento das
freguesias em relação à sede de concelho, baseado nas respectivas distâncias.
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Gráfico 37 - Distâncias (km) entre a sede de Concelho (Tabuaço) e as restantes freguesias
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ViaMichelin

As freguesias foram agregadas em quatro grupos com graus de acessibilidade distintas:
•

Elevada, que engloba duas freguesias situadas a distâncias reduzidas, até 5 km.

•

Média, que representa distâncias entre 5 e 10 km, englobando sete freguesias do
concelho.

•

Média a Reduzida, com uma distribuição territorial que engloba cinco freguesias,
com distâncias a percorrer da ordem dos 10 ao 15 km.

•

Reduzida, que engloba as freguesias que distam da sede de concelho mais de 15
km. No entanto, Sendim beneficia da proximidade à EN323 que atravessa o
Concelho de Norte a Sul.

A ligação entre a sede de concelho e os principais pólos geradores a nível nacional,
regional e local está representado no quadro que se segue.
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Tabela 24 - Distâncias entre a Sede de Concelho (Tabuaço) e os principais pólos geradores
Nível Hierárquico

Pólo Nacional

Pólo Regional

Pólos Locais

Destino
Distância (km)
Tempo (h, min)
Lisboa
415
4 h 37 min
Porto
158
2 h 17 min
Coimbra
219
2 h 34 min
Aveiro
175
2 h 06 min
Braga
168
2 h 04 min
Viseu
95
1 h 25 min
Vila Real
64
1h
Bragança
139
2 h 24 min
Chaves
117
1 h 33 min
Lamego
41
48 min
Peso da Régua
29
36 min
Moimenta da Beira*
29
35 min
Armamar*
26
31 min
São João da Pesqueira*
31
49 min
Sernancelhe*
39
49 min
* Considerados apenas os concelhos limítrofes ao Concelho de Tabuaço
Fonte: Valores aproximados disponíveis na ViaMichelin

Seguindo o tipo de análise que foi efectuada para as acessibilidades internas, entre a
sede de concelho e as freguesias, com base na distância, verifica-se que em relação aos
pólos de importância nacional existe um reduzido grau de acessibilidade. Isto devese, em grande parte, à elevada distância a que estes se encontram (> 150 km).

Fazendo uma análise tendo em conta, para além da distância, o tempo percorrido,
verifica-se que três das localidades identificadas nos pólos regionais apresentam
distâncias inferiores a 150 km, mas um tempo de deslocação superior a uma hora.

Meio de Transporte mais utilizado nos movimentos pendulares

Ao contrário do que se poderia esperar, 42% da população do concelho de Tabuaço
desloca-se a pé para o trabalho ou escola. O segundo meio de transporte mais
significativo é o automóvel ligeiro, com um peso de 30%, seja como condutor ou
passageiro.

O transporte colectivo (empresa ou escola) e o autocarro aparecem em terceiro plano,
representando o seu conjunto 24% da população.
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8%

1% 1% 2%
Nenhum - vai a pé
Autocarro

42%

Transporte colectivo da
empresa ou da escola
Automovel ligeiro- como
condutor

22%

Automovel ligeiro - como
passageiro
Motociclo ou bicicleta
Outro meio
9%

Não se aplica
15%

Gráfico 38 - Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2001

Esta tendência do concelho é contrária à média nacional, que apresenta o automóvel
ligeiro como meio de transporte preferido, representando 46% da população total que
efectua movimentos pendulares.

Os valores deste indicador sugerem, quer a nível nacional quer ao nível do concelho de
Tabuaço, uma relação de ganho entre o transporte individual versus o transporte
colectivo. A distância, por parte de algumas populações, aos serviços disponibilizados na
vila de Tabuaço, poderá ser dificultada por esta nova relação, sobretudo a população
mais idosa de um concelho com uma rede de transportes públicos praticamente
inexistente, não denotando ainda assim o concelho dimensão de procura que justifique a
estruturação de uma rede, devendo-se procurar outras soluções de mobilidade para estas
populações.

Variação populacional por freguesia

Através de uma análise da evolução populacional das freguesias é possível verificar dois
aspectos: o primeiro que a distribuição actual reflecte ainda com grande impressibilidade
o precipitado social e económico que caracteriza a história de Trás-os-Montes e Alto
Douro, o segundo que reflecte a reconfiguração territorial que acompanha o processo de
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urbanização e de concentração da população nas sedes de município e as alterações nas
acessibilidades em curso.

O cenário da região de Trás-os-Montes e Alto Douro entre 1991 e 2001 reflecte
claramente

o

despovoamento

verificado

nos

últimos

anos

no

interior

do

país,

apresentando um maior número de freguesias com diminuição de população do que
freguesias que aumentaram a sua população (Figura 17).

Figura 17 - Taxa de variação da população entre 1991 e 2001, por freguesia
Fonte: PROT-TMAD

As freguesias do concelho de Tabuaço apresentaram todas, entre 1991 e 2001, um
decréscimo ao nível populacional. A sede de concelho, como seria de esperar, foi a
freguesia que apresentou menor decréscimo (3%), isto é reflexo da concentração de
equipamentos e serviços nesta freguesia.
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Granjinha

Paradela

Granja do Tedo

Arcos

Vale de Figueira

Santa Leocádia

Távora

Desejosa

Pinheiros

Chavães

Pereiro

Adorigo

Sendim

Longa

Valença do Douro

Barcos

Tabuaço
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0%
-3%
-10%

-20%

Concelho Tabuaço
-11% -11%
-13% -13%
-14% -15%

-17% -18%
-19%

-21% -21%
-24% -24%

-30%

-28%

-40%

-38%

-50%
-50%
-60%

Gráfico 39 - Taxa de variação populacional por freguesia entre 1991 e 2001
Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos 2001

A freguesia da Granjinha foi a que apresentou maior perda de população, apresentando
neste momento menos de 50 habitantes, seguida da freguesia de Paradela com uma
perda de -38%. As restantes freguesias (14) apresentam variações na ordem -10 e 25%.
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Tabela 25 - Síntese dos Indicadores para Avaliação do FCD População e Ambiente Urbano
Indicadores

Valor

1 (Zona Industrial de Barcos)

N.º de PMOT em vigor no Concelho
Evolução anual do n.º de loteamentos
realizados

30 loteamentos aprovados desde 1995

N.º de construções novas relativamente ao n.º
de edifícios reconstruídos

16,7 (2006)
Perímetros urbanos em vigor - 14 edif./ha

Densidade de edifícios por perímetro urbano

Perímetros urbanos propostos – 13 edif/ha

Variação do Índice de consolidação do tecido
urbano
-0,58 % (2008)

Taxa de Crescimento Migratório
Realização de PMOTs/Loteamentos Industriais
adequados às “Normas”
Evolução do número de empresas instaladas
por tipo de actividade

1
-13% 1999/2006

Variação da comercialização de produtos agroindustriais de cariz tradicional comercializados

Vinho: diminuição de 27% - 1995/2008
Azeite: -52% - 1996/2006
49% (2005)

Índice de Poder de compra per capita
Acessibilidade a equipamentos públicos de
proximidade

26% da população tem nível de acessibilidade boa

Tempo médio decorrido até ao hospital mais
próximo

~ 30 minutos

Proporção da população/edifícios servidos
com abastecimento de água

99%

Proporção da população/edifícios servidos
com sistema de drenagem e tratamento de
águas residuais

95%
Electricidade: 0,76 ton CO2eq./hab., 2008

Pegada Carbónica – componente energia

Combustíveis Fósseis: 0,6 ton CO2eq./hab., 2008
Emissão de CH4 a aumentar

Emissão de poluentes atmosféricos

8,26 kg/hab.ano

Recolha Selectiva per capita

2

Áreas de deposição de lixo e entulho

324 m

Meio de transporte mais utilizado nos
movimentos pendulares

42% (nenhum - a pé); 30% (automóvel ligeiro)
(2008)

Distância relativa entre localidades

Ver tabela 24

Taxa de variação populacional por freguesia

Ver gráfico 39
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6.3.3 - Análise Tendencial
Com a manutenção da situação actual, verificar-se-á em algumas freguesias a
continuação

de

uma

ocupação

do

tipo

disperso,

aumentando

o

nível

de

impermeabilização dos solos e os conflitos de uso destes, dificultando também a
implementação de equipamentos colectivos e serviços, o que dificultará a redução da
“distância” das populações a esses bens.

Cruzando o número de população residente no concelho de Tabuaço com o número de
equipamentos e serviços de apoio à população, pode-se concluir que o concelho já se
encontra relativamente bem servido no que diz respeito às diferentes tipologias e para os
diferentes escalões etários da população. Pelo que mantendo-se a tendência verificada
nos últimos 10 anos, com uma regressão da população residente de 6785 habitantes em
2001 para 6360 habitantes segundo os dados provisórios dos Censos 2011, aliada a um
aumento da população idosa, pode-se prever que no período de vigência do PDM
proposto aquela situação irá manter-se, importando sim criar novos serviços (como O
programa Contrato Local de Desenvolvimento Social) que permitam à população uma
maior proximidade, como sejam o apoio domiciliário aos idosos, o transporte de doentes,
de estudantes etc, de forma a permitir uma maior equidade no acesso aos equipamentos
e serviços disponibilizados.

Por outro lado a implementação do PDM tem revelado algumas dificuldades de articulação
entre os princípios de ordenamento do território e as carências habitacionais da
população, sendo que a capacidade construtiva, muito reduzida nalgumas freguesias
rurais desfavorece a fixação da população jovem. Assim a manutenção do actual PDM
exacerba estas dinâmicas negativas para o desenvolvimento local, sendo necessário
enquadrar as orientações e soluções adequadas no âmbito da política de habitação, de
modo a responder as necessidades das populações e (re)equilibrar a distribuição
populacional do concelho.

O pouco dinamismo do sector industrial não tem sido contrariado através da
implementação de áreas industriais e empresariais devidamente equipadas e infraestruturadas, pelo que as actividades económicas encontram-se dispersa pelo território,
em locais não infra-estruturados, surgindo impactes de índole ambiental na paisagem
como o depósito desregulado de resíduos.
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O seguinte quadro sintetiza a análise tendencial do factor crítico para o desenvolvimento
“População e Sistema Urbano”, numa situação de manutenção dos objectivos e estrutura
do PDM em vigor.

Tabela 26 - Análise Tendencial do FCD População e Sistema Urbano
Objectivos de
Sustentabilidade
Situação Actual
Eficiente adequação do
consumo do solo
destinada à função
habitacional,
considerando a estrutura
urbana existente

Critérios de
Avaliação

FCD

Evolução
tendencial com
PDM em vigor

Promoção da contenção
da dispersão urbana

Uso do Solo

Espaços de Actividades
Económicas integrados
na paisagem e
adequados à
transformação de
produtos endógenos

População e
Sistema
Urbano

Equidade Social

Melhoria da qualidade de
vida da população

Efeitos Antrópicos

Minimização dos impactes
relacionados com as
actividades humanas

Dinâmica Territorial
e Urbana

Melhoria da conectividade
do sistema urbano local,
regional e nacional

LEGENDA

Tendência de
Evolução

Distância aos
objectivos de
sustentabilidade

Avaliação Ambiental

Negativa
Afastamento
dos objectivos
e metas

Sem
alteração
significativa

Muito Distante

Distante
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Positiva
Aproximação aos
objectivos e metas
Próximo

Muito
Próximo
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6.3.4 – Avaliação de impactes - oportunidades e riscos
Os critérios de ordenamento definidos na proposta de revisão do PDM dão resposta a
algumas

das

deficiências

detectadas

e

por

outro

lado,

contrariam

tendências

insustentáveis identificadas pela aplicação do PDM em vigor (1995).

Uso do Solo

Na proposta de revisão do PDM os perímetros urbanos de algumas freguesias foram
reforçados, ocupando uma maior área que no PDM 1995. Esta opção justifica-se pela
necessidade de corrigir os efeitos da edificabilidade dispersa que se implementou ao
longo sobretudo das duas últimas décadas. A inclusão deste edificado na área urbana
apresenta-se como uma oportunidade para consolidar o tecido urbano, aplicando o
conceito de nucleação e contrariando a dispersão urbana, principalmente ao longo das
vias, conservando o carácter singular e a articulação dos centros das aldeias. Por outro
lado esta proposta define criteriosamente os índices de edificabilidade que devem ser
respeitados para cada classe do solo rural e do solo urbano, tal como a tipologia de uso.
Salienta-se a obrigatoriedade de presença do proprietário para construção nos espaços
agrícolas e florestais e a multiplicidade de usos que é potenciada no solo urbano, ao
prever para o mesmo espaço e o uso residencial, comércios, serviços e equipamentos
colectivos de escala local.

A regulamentação referente ao uso do solo rural define mecanismos de equilíbrio e
salvaguarda ambiental, patrimonial e cultural, nomeadamente nos núcleos edificados de
quintas que, simultaneamente, acautelam e potenciam o desenvolvimento económico de
índole agrícola e turístico do concelho. A proposta apresentada pretende ordenar as áreas
com aptidão agrícola e florestal de forma a preservar esses recursos e ao mesmo tempo
conciliar as actividades humanas necessárias ao desenvolvimento local das populações.

Na proposta são previstas as seguintes Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
(UOPG).
UOPG1 – Plano de Urbanização da Vila de Tabuaço
UOPG2 – Plano de Urbanização de Valença do Douro
UOPG3 – Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Barcos
UOPG4 – Plano de Pormenor de Salvaguarda de Granja do Tedo
UOPG5 – Plano de Pormenor da Balsa
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UOPG6 – Plano de Pormenor de Salvaguarda de Cabriz
UOPG7- Plano de Pormenor da Zona Industrial de Sendim
UOPG8 - Plano de Pormenor da Zona Industrial do Planalto
UOPG9 – Plano de Pormenor da Quinta do Hospital.

A aplicação destes instrumentos de planeamento será uma garantia de um correcto
ordenamento futuro do território Tabuense.

Equidade Social

A dotação de meios e equipamentos de protecção social sobretudo à população jovem e
aos idosos é um dos objectivos basilares desta proposta de PDM, prevendo-se no
respectivo programa de execução a instalação de Centros de Apoio a Idosos, à Infância e
Juventude, tal como solo destinado à habitação social. Sendo o modelo definido, a base
da gestão programada do território municipal – a nível de equipamentos, serviços e áreas
industriais, importa criar uma rede de serviços à população que satisfaçam as carências
actuais nas diversas freguesias, através da dotação de espaços necessários à vida
quotidiana das populações, nomeadamente de índole social, contribuindo para melhoria
da qualidade de vida das populações locais.

Efeitos Antrópicos

No que diz respeito às actividades económicas a proposta da revisão do Plano prevê as
UOPG referentes ao Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Barcos e o
Plano de Pormenor da Zona Industrial de Sendim e o Plano de Pormenor da Zona
Industrial do Planalto, cuja correcta aplicação preverá e prevenirá possíveis impactes
ambientais que derivam da instalação industrial e empresarial. Estes deverão ser
dotados, por exemplo, de áreas destinadas à correcta deposição de resíduos aí
produzidos.

De forma a manter o bom desempenho nos indicadores de gestão da água a rede de
abastecimento de água será alvo de manutenção e ampliação.

O controlo da dispersão edificatória diminuirá o impacte humano principalmente ao nível
da paisagem.
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Dinâmica Territorial e Urbana

O sistema urbano proposto assenta na estruturação em torno de modelo de rede urbana
apoiada nas dinâmicas existentes, procurando corrigir situações mais desfavoráveis à
população e propõe um desenvolvimento funcional que se estrutura nas sedes de
freguesia nucleares que estruturam o tecido urbano envolvente e tenta promover a
articulação com os núcleos de ordem superior.

Assim, a implementação do PDM proposto, com os seus objectivos estratégicos,
apresenta algumas oportunidades e ameaças relativamente aos factores críticos
identificados, sendo sintetizado na tabela seguinte:

Tabela 27 - Oportunidades e Ameaças da Revisão do PDM, relativamente ao FCD População e
Sistema Urbano
FCD

População
e Sistema
Urbano

Oportunidades
- Articulação com Planos e Programas de escala
supra-municipal e ou planos sectoriais
- Actualização da qualificação do solo urbano ou
rural em função da nova legislação, e harmonização
com outros PDM (limites, ordenamento e
condicionantes)
- Ajuste dos perímetros urbanos de acordo com a
evolução verificada no período de vigência do plano
em vigor
- Execução das Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão (UOPG)
- Planeamento urbano equilibrado e coeso
- Contenção da dispersão urbana
- A distribuição adequada dos usos do solo, permite
uma melhoria da qualidade ambiental e um
desenvolvimento mais equilibrado
- Promoção da reconstrução e da reabilitação
urbana
- Defesa do património construído dos aglomerados
urbanos
- Introdução de restrições à edificação em solo
rural
- Compactar a estrutura urbana, colmatando os
perímetros urbanos
- Definição de um tecido urbano mais adequado às
necessidades locais
- Evitar a degradação urbana por uma edificação
dispersa e incontrolada de baixa densidade
- Diminuição do impacte paisagístico associado à
deposição ilegal em meio natural dos resíduos
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Ameaças
- Fraca execução dos
instrumentos de
planeamento
- Edificar ao longo
das vias,
desrespeitando os
perímetros urbano
- Baixa atractividade
das freguesias rurais
- Deficiências no
planeamento da
gestão de resíduos
- Não cumprimento
das regras de
deposição dos
resíduos volumosos
- Desconhecimento
de incentivos à
melhoria da eficiência
energética e
reabilitação urbana
- Abandono dos
campos agrícolas
- Envelhecimento da
população
- Base económica e
empresarial débil
- Incapacidade das
orientações do Plano
permitir o estacar do
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volumosos
- Aumento das taxas de reciclagem de resíduos
sólidos
- Redução do impacte ambiental associado às
emissões de gases de efeito de estufa
- Desenvolvimento de uma rede de espaços de
actividades económicas
- Incentivo à instalação de sistemas de tratamento
de efluentes agro-industriais
- Modelo urbano mais eficiente em termos
energéticos
- Melhoria na cobertura dos sistemas de
abastecimento e tratamento de água e recolha
selectiva de resíduos
- Acesso a um espaço urbano de qualidade
- Melhoria na qualidade de vida das populações
- Fruição de um ambiente saudável
- Melhor distribuição populacional pelo território
- Promover a coesão territorial e social
- Melhorias na rede de equipamentos públicos de
proximidade
- Possibilidade de assistência intergeracional
- Agilização na gestão e ordenamento do território
com a passagem do PDM para formato digital
- Identificação de Zonas Acústicas de Conflito, com
a realização do Mapa de Ruído do Concelho de
Tabuaço, e a consequente possibilidade de
realização de Planos Municipais de Redução de
ruído nessas áreas.
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êxodo rural
- Encerramento de
serviços públicos de
proximidade
- A concentração do
povoamento nos
principais pólos, pode
levar a um abandono
agrícola e um
consequente aumento
do risco de incêndio
florestal em área
mais “distantes”
desses pólos
- Eventual
degradação de
património rural
como consequência
do abandono de
lugares isolados e
concentração
populacional
- Inexistência de
transportes públicos
locais
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7 – Linhas de Orientação para a Acção

A fase seguinte da metodologia da AA, consiste em desenvolver um programa de
seguimento e a participação institucional necessária a uma boa governança.
7.1 - Implementação
Reconhecidas as oportunidades, mas sobretudo as ameaças para os FCD consequentes da
implementação da Revisão do PDM de Tabuaço, apresentam-se algumas medidas que
permitem minimizar os efeitos da implementação do Plano sobre os mesmos FCD,
reflectindo também as diversas acções previstas no Programa de Execução do PDM:
•

Promover a despoluição das linhas de água e assegurar uma correcta manutenção
e gestão dos recursos hídricos, visando uma correcta gestão da EEM;

•

Assegurar o cumprimento dos objectivos nacionais, no que diz respeito às metas a
atingir no saneamento e abastecimento público de água;

•

Continuar e reforçar a colaboração inter-municipal na gestão de água, energia e
resíduos;

•

Fomentar as actividades de recreio e lazer ligadas ao rio Douro (navegabilidade
deste), demonstrando a importância deste e de outros valores naturais para
Tabuaço e para a região;

•

Impulsionar a instalação de sistemas de tratamentos de efluentes agro-industriais,
essencialmente efluentes vínicos e oleícolas, principalmente as cooperativas.

•

Fomentar as boas práticas no âmbito da gestão florestal, valorizando essa fileira e
outras associadas, procurando ao mesmo tempo evitar o risco de erosão afecto à
actividade;

•

Promover acções de reflorestação em área afectadas por incêndios florestais,
dando preferência a espécies adaptadas às condições edafo-climáticas locais;

•

Promover a protecção do coberto vegetal, reforçando a função de sequestro de
carbono;

•

Manutenção das galerias ripícolas (corredores ribeirinhos), sobretudo nas áreas
pressionadas pela vitivinicultura;

•

Promover a constituição de ZIF’s como forma de melhorar o ordenamento
florestal;
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•

Criar as condições para a implementação das medidas previstas no Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

•

Promover incentivos à recuperação do património edificado, reaproveitando as
estruturas existentes, evitando novos consumos de solo;

•

Implementar acções que conduzam à divulgação e valorização do património
cultural (sensibilização, animação turística, etc.);

•

Desenvolver acções que fomentem o sentimento de identidade territorial como
forma de motivação para a preservação dos valores culturais;

•

Apoiar a promoção do aumento da oferta de alojamento em TER e de outras
iniciativas privadas de alojamento e de actividades turísticas;

•

Promover projectos/acções de protecção/promoção das Aldeias Vinhateiras;

•

Assegurar que as iniciativas turísticas a implementar no concelho apresentem
viabilidade económica, evitando consequências irreversíveis para o meio;

•

Assegurar a integridade paisagística e biofísicas dos empreendimentos turísticos a
implementar no concelho, promovendo estratégias de turismo sustentáveis;

•

Aumento do investimento municipal no ambiente e na requalificação dos Espaços
Públicos dos aglomerados;

•

Estimular as iniciativas que visem a produção e venda de artesanato e produtos
regionais, como forma de divulgação, diversificação económica; etc;

•

Promover a construção de um tecido organizativo forte ao nível municipal, capaz
de assumir a missão de distribuição, comercialização e valorização dos produtos
locais;

•

Promover o desenvolvimento do meio rural através da dotação de equipamentos
colectivos e das respectivas infra-estruturas de forma a evitar o êxodo para as
áreas mais urbanas;

•

Potenciar a criação de novas vocações para o espaço rural, de forma a estacar o
despovoamento e a atrair população, quer permanente, quer temporária ou
sazonal;

•

Incentivar ao desenvolvimento de novos produtos e formas de comercialização
inovadoras para escoar a produção agrícola local;
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•

Promoção de acções que permitam a manutenção da paisagem da região no geral
e do ADV em particular, valorizando esta marca identitária que permitiu a
classificação como Património da Humanidade;

•

Compatibilizar a localização de novas infra-estruturas com as áreas naturais de
maior valor ecológico;

•

Promover as acções e medidas de requalificação urbana e paisagística;

•

Promover medidas de minimização da impermeabilização do solo, fomentando a
adopção de técnicas e materiais que o evitem;

•

Impulsionar a diversidade económica no concelho, atraindo empresas com base na
inovação e nos recursos locais;

•

Concretizar os projectos/acções de valorização do(s) Parque(s) Empresarial(ais);

•

Acompanhar os processos de AIA das actividades industriais, turísticas e outras a
instalar no concelho;

•

Promover a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental para as indústrias aí
localizadas;

•

Desenvolver e concretizar as estratégias veiculadas pelo PDM, no que diz respeito
ao solo urbanizável, nomeadamente as que respeitam à colmatação das carências
habitacionais existentes em algumas freguesias;

•

Concretizar os projectos de equipamentos colectivos e de infra-estruturas,
considerados estruturantes para o reforço do sistema urbano definido no modelo
de desenvolvimento territorial de Tabuaço;

•

Garantir o acesso da população aos equipamentos e serviços públicos disponíveis;

•

Execução dos projectos de reconversão de espaços públicos previstos no Plano de
Actividades da autarquia e no Programa de Execução do PDM;

•

Desenvolver formas de estancar o abandono escolar, incentivando a persecução
do ensino como forma de melhorar os índices de escolaridade da população local;

•

Promover a adequação da procura e da oferta, no que diz respeito à formação
profissional;

•

Promover a requalificação das eventuais áreas de passivo ambiental;

•

Elaboração e implementação de um Plano de Requalificação Ambiental do espaço
de deposição de resíduos localizado na EM515;
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•

Adoptar medidas de redução/minimização de ruído nas áreas de conflito
identificadas a partir da elaboração do Mapa de Ruído, executando, deste modo, o
Plano Municipal de Redução do Ruído;

•

Fazer depender o licenciamento urbanístico da adopção de um sistema eficiente
de drenagem e tratamento de resíduos urbanos;

•

Promover a ecoeficiência municipal, nomeadamente ao nível da eficiência
energética dos equipamentos públicos e dos sistemas de iluminação pública;

•

Desenvolver acções para o aproveitamento das fontes de energia limpas
fomentando a implementação da micro-geração;

•

Desenvolver e pôr em prática programas de sensibilização e campanhas de
recolha de resíduos tipo “monstros”;

•

Promover acções de formação e sensibilização relativa à reciclagem de resíduos
sólidos, junto da população escolar, nos sectores de actividades económicas e ao
nível doméstico;

•

Promover a prevenção da produção de Resíduos Sólidos Urbanos, e incremento da
separação na origem;

•

Promover

a

implementação

de

processos

de

planeamento

participados,

nomeadamente a Agenda 21 Local;
•

Promover a boa Governança em todo o processo de implementação do Plano,
disponibilizando à população todos os elementos técnicos daí decorrentes;

•

Promover acções de sensibilização da população local para as questões ambientais
e de sustentabilidade;

•

Articular as acções previstas para o território Tabuacense com os concelhos
vizinhos;

•

Promover o estudo da viabilidade do acesso da população rural às carreiras de
transporte escolar de forma a suprir as lacunas do transporte público local.

7.2 - Governança para Acção
Seguidamente é apresentado um quadro de governança institucional e de participação,
com entidades e acções que permitirão, de forma articulada, atingir os objectivos de
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sustentabilidade identificados para cada um dos FCD, facilitando a implementação das
orientações estratégicas e um melhor desempenho do novo Plano.

Tabela 28 - Governança para Acção
Entidades

Acções

AFN

Regular a gestão dos espaços florestais privados, promover a constituição
e o acompanhamento das ZIF, apoiar o associativismo e os modelos de
gestão sustentável em áreas privadas e gerir o património edificado;
Fornecer dados sobre autorizações de utilizações em área florestais.

Águas de Trásos-Montes e Alto
Douro

Prosseguir com a concepção, construção e gestão do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-osMontes e Alto Douro;
Perseguir os objectivos estabelecidos a nível nacional no que diz respeito
ao nível de atendimento do saneamento básico local.

APA

Produzir e actualizar indicadores, metas e objectivos dos diferentes
factores ambientais.

ARH

Prosseguir com a definição dos objectivos e metas da protecção dos
recursos hídricos locais.
Prosseguir e fomentar o diálogo com as entidades locais (Juntas de
Freguesia etc.), regionais (CCDRN, autarquias vizinhas etc.) e nacionais
(Ministérios etc.), bem como com a população através de diferentes formas
de participação e divulgação pública;
Promover o trabalho articulado dos diferentes departamentos internos da
Câmara Municipal;
Assegurar a concretização dos objectivos e metas do Plano, tanto ao nível
de execução como dos objectivos a médio e longo prazo

Câmara
Municipal
Tabuaço

Fazer adequar a rede viária às necessidades locais de mobilidade,
diminuindo as assimetrias locais no acesso às diversas funções urbanas;
Desenvolver acções que visem diminuir a distância relativa das populações
aos serviços públicos existentes e a criar;
Seguir as metas nacionais e comunitárias em termos de medidas de
protecção ambiental e redução de impactes, como por exemplo o nível de
atendimento do saneamento básico, entre outros;
Proteger a identidade local dos Tabuacenses, fomentando as práticas
culturais locais;
Potenciar actividades de lazer e recreio em espaço natural e rural,
preservando esses espaços, promovendo acções de educação ambiental
dos seus jovens;
Promover a diversidades de actividades económicas, reduzindo a
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Entidades

Acções
dependência resultante da monoespecialização;
Manter a colaboração com o sistema de protecção civil municipal,
mantendo actualizados os dados referentes aos riscos naturais e
tecnológicos;
Potenciar a produção e o consumo de energia ao nível local, proveniente
de fontes renováveis.
Prosseguir o apoio técnico à autarquia;
Acompanhar e a avaliar os resultados de monitorização ambiental nos
domínios do ar, ruído e resíduos e garantir a operacionalidade das redes e
equipamentos de monitorização;

CCDRN

Informar atempadamente da superação dos limiares de alerta em matéria
de qualidade do ar, assegurar o cumprimento do regime de prevenção e
controlo das emissões poluentes para a atmosfera e promover a
elaboração e implementação de planos de acção de melhoria da qualidade
do ar;
Promover e analisar estudos e pareceres de natureza ambiental ao nível da
região.

DGGE

Potenciar a produção de energia proveniente de fontes renováveis, e
sensibilizar os cidadãos para a importância das políticas relativas à energia.

DGOTDU

Manter actualizadas as normas técnicas de ordenamento do território e
urbanismo, promover a sua adopção, apoiar e avaliar a sua aplicação.

Estradas de
Portugal, S.A.

Promover a extensão da rede viária nacional prevista no PRN2000, de
acordo com a calendarização definida.

IEFP

Manter actualizada a informação disponibilizada sobre o emprego e
formação profissional.

INAG

Manter actualizada a informação disponibilizada sobre os indicadores
provenientes da monitorização dos recursos hídricos locais (INSAAR e
SNIRH).
Fornecer dados sobre pareceres de áreas inutilizadas da RAN;

MADRP

MC

Incentivar acções e projectos de intervenção no espaço rural e de
programas ou planos integrados de desenvolvimento rural.
Manter actualizada a informação disponibilizada sobre o património
arqueológico e arquitectónico.
Participar activamente nos processos de consulta pública;

População em
geral

Adoptar e potenciar a produção (Microgeração) e o consumo de energia ao
nível local, proveniente de fontes renováveis;
Aderir às boas práticas ambientais nos diferentes domínios, como
resíduos, água, etc.
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7.3 - Monitorização

Relativamente à fase de implementação do plano, na qual se verifica uma efectiva
execução das acções propostas na Revisão do PDM de Tabuaço, pretende-se efectuar a
monitorização da situação tendencial em cada momento. Para tal foi elaborado um Plano
de Seguimento de Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço, de acordo com o
estipulado no art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, onde refere que
“As entidades responsáveis pela elaboração de planos e programas avaliam e controlam
os efeitos significativos no ambiente decorrentes da respectiva aplicação e execução (...),
a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos imprevistos”.

Objectivos do Plano de Seguimento
Este plano de seguimento tem como objectivo identificar os factores objecto de
monitorização, desenvolver um método de seguimento sistemático e eficiente com
directrizes que permitam a monitorização e avaliação de desempenho ambiental da
execução da revisão do PDM. Os resultados do controlo são divulgados publicamente por
meio electrónico pela entidade responsável pela elaboração do Plano, e remetidos à APA,
devendo ser actualizados com uma periodicidade mínima de um ano.
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Esquema 1 - Plano de seguimento

De uma forma geral, pretende-se que o Plano de Seguimento de Revisão do Plano
Director

de

Tabuaço

acompanhe

e

verifique

se

os

seguintes

objectivos

de

sustentabilidade, definidos anteriormente, estão a ser cumpridos:
•

Protecção de áreas de maior valor ecológico e de maior fragilidade;

•

Protecção dos recursos hídricos;

•

Controlo da monocultura de espécies florestais, favorecendo as espécies
autóctones;

•

Protecção e valorização do Património Cultural;

•

Dinamização da actividade turística e captação de produtos turísticos
sustentáveis;

•

Distribuição adequada das funções, com a preservação e protecção do recurso
solo;
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•

Preservação de valores paisagísticos naturais e humanos;

•

Requalificação ambiental e paisagística do património incluído no Alto Douro
Vinhateiro;

•

Manutenção da estrutura das aldeias vinhateiras;

•

Eficiente adequação do consumo de solo destinada à função habitacional,
considerando a estrutura urbana existente;

•

Promoção da contenção da dispersão urbana;

•

Espaços de Actividades Económicas integrados na paisagem e adequados à
transformação de produtos endógenos;

•

Melhoria da qualidade de vida da população;

•

Minimização dos impactes relacionados com as actividades humanas;

•

Melhoria da conectividade do sistema urbano local, regional e nacional.

Pretende-se que este plano de seguimento seja simples e com informações claras para
permitir um fácil entendimento por parte daqueles que ficarão responsáveis pela
monitorização da execução do novo PDM.

Organização do Plano de Seguimento

A elaboração do Plano de Seguimento da Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
consistiu na definição de indicadores de seguimento e na sua caracterização, tendo sido
determinado para cada um deles uma série de informação relevante para apoiar à sua
monitorização, tendo como objectivo final fornecer informação para uma tomada de
decisão em acções futuras de Planeamento Territorial.

Foram realizadas Fichas de Indicadores de Seguimento individuais onde se encontra
informação detalhada sobre os indicadores identificados, tais como os seus objectivos,
fórmula de cálculo, fontes, entre outras.
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De seguida é apresentada uma Ficha Tipo de indicadores de seguimento, onde é
explicado, detalhadamente, a informação contida em cada um dos campos da tabela.

Tabela 29 - Ficha Modelo
1. FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO

2. INDICADOR

Temas que suportam a avaliação ambiental

Expressa o indicador a monitorizar

3. OBJECTIVO
•

Objectivo a alcançar com a monitorização do indicador

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES
Fontes de informação para recolha
de dados necessários para o cálculo
do indicador

Fórmula de cálculo do indicador

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
Descreve a necessidade de solicitar pessoal técnico especializado ou de providenciar
formação aos técnicos que farão a monitorização

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Valores de base para avaliação do indicador

9. SINAIS DE ALERTA

Evolução desejável do indicador

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Medida do indicador que indica a necessidade
de aplicação de uma medida de intervenção

Medida do indicador que indica
o total incumprimento do plano,
sendo necessário aplicar
medidas correctivas

Indicadores de Seguimento

Para monitorização da revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço foi seleccionado
pelo menos um indicador para cada objectivo de sustentabilidade proposto. A selecção
destes indicadores teve como principal critério a sua polivalência e capacidade de
resposta à avaliação dos objectivos propostos.
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Tabela 30 - Indicadores de Seguimento
Factor Crítico
de Decisão

Critérios de
Avaliação

Indicadores de Seguimento
I - Desafectação de áreas de REN;

Ecossistemas
Recursos
Naturais e
Culturais

Recursos Hídricos
Recursos
Florestais
Valores
Arquitectónicos e
Arqueológicos
Desenvolvimento
Local

Paisagem

Solo Urbano/Rural
Qualidade
Paisagística/
Cénica

II - Variação da Estrutura Ecológica Municipal
(ha).
III - População servida por rede pública de
saneamento;
IV - Evolução do espaço florestal;
V - Incêndios Florestais.
VI - Imóveis com valor patrimonial identificados
alvos de recuperação.
VII - Evolução do Nº de turistas/ano;
VIII - Evolução do número de camas por
tipologia de alojamentos turísticos
IX - Desafectação de áreas de RAN;
X - Nº de licenciamentos em Solo Rural.
XI - Evolução do Nº de quintas turísticas por
segmentos de exploração,
XII - Realização de Planos de Pormenor de
Salvaguarda, UOPG
XIII - Nº de reconstruções e reabilitações/100
construções novas

Uso do Solo

XIV - Rácio de área urbana programada por
perímetros urbanos
XV - Índice de Consolidação do Solo Urbano.
XVI – Nº. de UOPG’s Executadas (Actividades
Económicas)

População e
Sistema Urbano

Equidade Social

XVII - Acessibilidade a Equipamentos de
Utilização Colectivos e serviços de proximidade
XVIII - Índice do poder de compra per capita
XIX - Emissão de GEE por habitante

Efeitos Antrópicos

XX - Espaço de deposição de “Monstros”
(interface)
XXI - Quantidade de efluente tratado por
efluente produzido.

Dinâmica
Territorial e
Urbana

XXII - Taxa de Variação Populacional por
freguesia

Alguns destes indicadores foram definidos no Relatório de Definição de Âmbito e
permitiram orientar os estudos efectuados no âmbito do Relatório Ambiental. No entanto,
e como forma de realizar uma monitorização mais eficiente foram alterados uns e
adicionados novos indicadores, como são exemplo a evolução do investimento público no
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ordenamento das margens dos cursos de água, o índice de compactação dos perímetros
urbanos seguindo em anexo (Anexo IV) as fichas individuais de cada um.

8 – Conclusões

Em jeito de conclusão, apresenta-se uma tabela que, de alguma forma, sintetiza o que foi
explanado anteriormente, mostrando a situação actual ao nível dos objectivos de
sustentabilidade, mas também a situação previsional com a manutenção do actual PDM,
bem como a situação que se prevê com a adopção do PDM revisto, sendo uma forma
visual simplificada de comparar os dois cenários para o território em análise.

Tabela 31 - Análise comparativa dos objectivos de sustentabilidade
FCD

Critérios de
Avaliação
Ecossistemas
Recursos Hídricos

Recursos
Naturais e

Recursos
Florestais

Culturais

Recursos
Arquitectónicos e
Arqueológicos
Desenvolvimento
Local
Solo Urbano/Rural
Paisagem
Qualidade
Paisagística/
Cénica

Uso do Solo
População e
Sistema
Urbano
Equidade Social
Efeitos Antrópicos
Dinâmica
Territorial e Urbana

Avaliação Ambiental

Objectivos de Sustentabilidade
Situação Actual

Evolução
tendencial com
PDM em vigor

Evolução
tendencial com
PDM proposto

Protecção de áreas de maior valor
ecológico e de maior fragilidade.
Protecção dos recursos hídricos
Controlo da monocultura de espécies
florestais, favorecendo as espécies
autóctones, em detrimento das espécies
de crescimento rápido.
Protecção e valorização do Património
Edificado
Dinamização da actividade turística e
Captação de produtos turísticos
sustentáveis
Distribuição adequada das funções, com
a preservação e protecção do recurso
solo
Preservação de valores paisagísticos
naturais e humanos
Requalificação ambiental e paisagística
do património incluído no Alto Douro
Vinhateiro
Manutenção da estrutura das aldeias
vinhateiras
Eficiente adequação do consumo de
solo destinada à função habitacional,
considerando a estrutura urbana
existente
Promoção da contenção da dispersão
urbana
Espaços de Actividades Económicas
integradas na paisagem e adequados à
transformação de produtos endógenos
Melhoria da qualidade de vida da
população
Minimização dos impactes relacionados
com as actividades humanas
Melhoria da conectividade do sistema
urbano local, regional e nacional
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LEGENDA

=
Tendência de Evolução

Distância aos objectivos de
sustentabilidade

Negativa
Afastamento dos
objectivos e metas

Sem alteração
significativa

Muito Distante

Distante

Positiva
Aproximação aos objectivos e
metas
Muito
Próximo

Próximo

A Revisão do PDM de Tabuaço, procura suprir as debilidades verificadas ao nível do
ordenamento municipal e planeamento territorial.

A AA da Revisão do PDM de Tabuaço, foi efectuada numa fase já bastante adiantada do
processo de elaboração deste, mas foi possível verificar a integração, pela equipa técnica
responsável, das questões ambientais na elaboração do mesmo, reflectindo este também
o contributo da Comissão de Acompanhamento nas questões de sustentabilidade do
território concelhio.

Assim, as propostas apresentadas na Revisão do PDM de Tabuaço, que aqui se avalia,
não apresentam consequências negativas intransponíveis para o ambiente e são
globalmente positivas em comparação com o PDM actual, seguindo os objectivos e metas
emanadas de outros planos de escala superior.

Ainda assim importa monitorizar a implementação do Plano, sobretudo as acções que
derivam dos objectivos estratégicos como são por exemplo a aposta na vertente turística
do concelho, que poderá trazer impactes não desejáveis ao nível ambiental.

Os principais impactes identificados são positivos, sobretudo ao nível da salvaguarda do
património natural e cultural, sendo identificados pela revisão do Plano como um dos
objectivos a sua protecção e valorização, o que permitirá uma melhoria da imagem que o
concelho detém, capacitando o esforço de atracção e consolidação turística que esta
particular sub-região do norte procura.

Positivo é também a adequação dos usos do solo de acordo com a evolução da ocupação
verificada nos últimos anos, propondo medidas de controlo da expansão urbana difusa,
promovendo a densificação e consolidação dos núcleos urbanos, revitalizando-os e
criando melhores condições de vida.
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Muitos dos impactes ao nível do ambiente só poderão ser “medidos” ao nível dos
projectos a desenvolver no futuro. O desenvolvimento da vertente turística que se
pretende para o concelho, deve ser acompanhado de forma a não afectar a capacidade de
carga turística.

A implementação do Plano de Seguimento surge como uma necessidade de conhecer a
evolução dos FCD identificados e respectivos indicadores, de forma a poder optimizar as
oportunidades resultantes da aplicação do PDM revisto e minimizar as ameaças
identificadas.
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ANEXOS
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Anexo I - Ordenamento
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Anexo II – Fichas de Indicadores de Seguimento

Legenda:

Diminuição dos valores

Manutenção dos valores

Aumento dos valores

Ficha 1 – Reserva Ecológica Nacional
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Recursos Naturais e Culturais

2. INDICADOR
I - Desafectação de áreas de REN (%)

3. OBJECTIVO
•

Controlar a pressão urbana sobre a estrutura biofísica.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

(área de REN desafectada / REN total) *100

Câmara Municipal

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Área total REN no Ano 1 = 9283,5 ha
(=100%)
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Valor constante do nº de

Aumento do nº de inutilizações de

inutilizações de solo permitidas

solo permitidas (em %)

(em %)

Avaliação Ambiental

149

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Ficha 2 – Estrutura Ecológica Municipal
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Recursos Naturais e Culturais

2. INDICADOR
II - Variação da Estrutura Ecológica Municipal
(%);

3. OBJECTIVO
•

Controlar a pressão urbana sobre os sistemas fundamentais para a
protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES
Câmara Municipal;

[(EEM no ano N - EEM no ano N1)/ EEM no ano

CCDRN; Mim. Agricultura;

N1]*100

Autoridade Florestal
Nacional

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Área total da EEM no Ano N1 = 9.156 ha
(=100%)
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

2 anos após ratificação PDM,

3 anos após ratificação PDM,

acréscimo de 20% em relação

acréscimo de 20% em relação ano N1

ano N1

Avaliação Ambiental

150

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Ficha 3 – Rede Pública de Saneamento
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Recursos Naturais e Culturais

2. INDICADOR
III - População servida por rede pública de
saneamento (%)

3. OBJECTIVO
•

Protecção dos recursos hídricos

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

População residente ligada à rede pública de
saneamento / população total residente (%)

Câmara Municipal; INAG;
Águas de Trás-os-Montes
e Alto-Douros, SA.

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos das entidades gestoras

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

96,5% em 2007
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO
Valor inferior a 99% de Taxa de

Valor de referência sem alteração

cobertura em todo o território
municipal em 2013.
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Ficha 4 – Floresta de Conservação
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Recursos Naturais e Culturais

2. INDICADOR

IV - Evolução do espaço florestal (%)

3. OBJECTIVO
•

Favorecimento da regeneração do coberto florestal e reflorestação de áreas
ardidas.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

(Espaço florestal/ área total do concelho) por ano x
100

Câmara Municipal;
Autoridade Florestal
Nacional

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
a. Registos de licenciamento municipal
b. Registos de licenciamento supra-municipal
7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 120 = 45,8%
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Manutenção do Rácio do Ano 1

Diminuição do Rácio do Ano 1 durante 2

durante 2 anos após ratificação do

anos após ratificação do Plano

Plano

20

PDM Proposto
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Ficha 5 – Incêndios Florestais
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO

2. INDICADOR

Recursos Naturais e Culturais

V - Incêndios Florestais

3. OBJECTIVO
•

Conhecer a evolução da extensão da área florestal ardida no território
municipal

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES
Câmara Municipal;

Área florestal (povoamentos) ardida no ano N /

Autoridade Florestal

superfície florestal (povoamentos) do ano N

Nacional

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
a. Recolha de dados na Autoridade Florestal Nacional
b. Gabinete Técnico Florestal
7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

0,8%

9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Área ardida anual superior à

Área ardida anual superior à meta

meta nacional de 0,8% da

nacional de 0,8% da superfície

superfície florestal constituída

florestal constituída por povoamentos

21

por povoamentos

21

em anos subsequentes

O “Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios” apresenta como uma das metas atingir em 2018 uma área

ardida anual inferior a 0,8% da superfície florestal constituída por povoamentos.
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Ficha 6 – Imóveis com Valor Patrimonial
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Recursos Naturais e Culturais

2. INDICADOR
VI - Imóveis com valor patrimonial
identificados alvo de recuperação

3. OBJECTIVO
•

Protecção e valorização do Património

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Imóveis recuperados com valor patrimonial / Imóveis
Identificados com valor patrimonial

Câmara Municipal

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
a. Técnico da Autarquia
b. Registos de licenciamento municipal
7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

2008 = 6,3
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO
Inexistência de intervenções em

Valor de referência constante

imóveis identificados com valor
patrimonial
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Ficha 7 – Turistas
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO

2. INDICADOR

Paisagem

VII – Evolução do nº de Turistas/ano

3. OBJECTIVO
•

Evolução da dinâmica Turística do concelho

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Número de turistas registos por ano

Posto de Turismo local

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos do Posto de Turismo

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ver tabela 12 do RA
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO
Tendência negativa em 2 anos

Variação positiva residual
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Ficha 8 – Oferta de alojamento turístico
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Paisagem

2. INDICADOR
VIII - Evolução do número de camas por
tipologia de alojamentos turísticos

3. OBJECTIVO
•

Aferir Evolução positiva da dinâmica turística do concelho

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES
INE;

Número de camas licenciadas

Câmara municipal;
Instituto do Turismo

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Pensão: 32 camas;
Hotel Rural: 20 camas;

2009

TER: 78 camas.
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Diminuição da oferta
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Ficha 9 – Reserva Agrícola Nacional
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Paisagem

2. INDICADOR

IX - Desafectação de áreas de RAN (ha)

3. OBJECTIVO
•

Monitorizar a pressão urbana sobre as áreas agrícolas de maior valor e de
maior fragilidade

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

(área de RAN desafectada / RAN total) *100

Câmara Municipal;
Ministério da Agricultura

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Área total de RAN em 2009 = 361,11 ha
(=100%)
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Valor constante do nº de

Aumento do nº de inutilizações de

inutilizações de solo permitidas

solo permitidas (em %)

(em %)
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Ficha 10 – Solo Rural
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Paisagem

2. INDICADOR

X - Nº de licenciamentos em Solo Rural

3. OBJECTIVO
•

Monitorizar a pressão urbana sobre o Solo Rural

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Nº de licenciamentos por classes de uso e
categorias do Solo Rural / Nº de licenciamentos

Câmara Municipal

totais em (%)
6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 0
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

2 anos após ratificação PDM,

3 anos após ratificação PDM,

acréscimo de 20% em relação

acréscimo de 20% em relação ano 0

ano 0
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Ficha 11 – Quintas turísticas
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Paisagem

2. INDICADOR
XI - Evolução do Nº de quintas turísticas por
segmentos de exploração

3. OBJECTIVO
•

Aferir da evolução da oferta de quintas turísticas por diferentes segmentos
de exploração

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES
INE;

Número de quintas turísticas licenciadas

Câmara municipal;
Instituto do Turismo

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Turismo habitação: 3;
Agro-turismo: 3;
TER: 1;

2009

Hotel Rural: 1.
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Diminuição da oferta
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Ficha 12 – UOPG´s
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
Paisagem

2. INDICADOR
XII - Realização de Planos de Pormenor de
Salvaguarda, UOPG (Nº)

3. OBJECTIVO
•

Monitorizar o nº de UOPG - Planos de Pormenor de Salvaguarda
efectivamente implementadas com o objectivo de protecção da identidade
dos núcleos de valor patrimonial

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Plano de Pormenor de Salvaguarda em execução/
Total de UOPG´s previstas em PDM

INE;
Câmara municipal;
Instituto do Turismo

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Registos de licenciamento municipal

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 0

9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

3 anos após rectificação do PDM,

5 anos após rectificação do PDM, área

área abrangida por PMOT = 0

abrangida por PMOT = 0
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Ficha 13 – Reconstruções e Reabilitações
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR
XIII - Nº de reconstruções e reabilitações/100
construções novas

3. OBJECTIVO
•

Contenção da dispersão urbana criando tecidos relativamente compactos,
contínuos e com diversidade de actividades e usos avaliada através da
implantação da massa construída no território

•

Promover a reabilitação e requalificação urbana

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

(Nº reconstruções e reabilitações x 100) / Nº
construções novas

INE
Autarquia

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Pessoal técnico da autarquia

•

Registos de licenciamento

•

Dados estatísticos INE

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

2006: 16,7 reconstruções por 100
construções novas

9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Valor actual do indicador

Valor do indicador diminui 50%

mantém-se constante
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Ficha 14 – Área Intervencionada por PMOT
1.

FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO

População e Sistema Urbano
3.

INDICADOR

XIV - Rácio de área urbana programada por
perímetros urbanos

OBJECTIVO
•

4.

Adequação do consumo de solo associado à função habitacional
considerando a programação adequada de usos e funções
FÓRMULA DE CÁLCULO

5.

FONTES

Área urbana programada / Área dos perímetros

INE

urbanos

Autarquia

6.

7.

2.

NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico de SIG

•

Dados cartográficos actualizados
VALORES DE REFERÊNCIA

8.

TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 0
9.

SINAIS DE ALERTA

10.

SINAIS PARA INTERVENÇÃO

3 anos após ratificação do PDM,

5 anos após ratificação do PDM, solo

solo programado = 0

programado = 0
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Ficha 15 – Compactação dos Perímetros Urbanos
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR

XV - Índice de Consolidação do Solo Urbano

3. OBJECTIVO
•

Contenção da dispersão urbana criando tecidos relativamente compactos,
contínuos e com diversidade de actividades e usos.
5. FONTES

4. FÓRMULA DE CÁLCULO
Quociente entre a área da Zona Consolidada e a área
(A) de um polígono de território (polígono de base)
dentro do qual aquela se localiza (pode variar entre
[0;1]) ICns = AZcns / A

Autarquia

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico Especialista em SIG

•

Dados cartográficos actualizados

7. VALORES DE REFERÊNCIA*

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ver Tabela 19
9. SINAIS DE ALERTA

Avaliação Ambiental

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

163

Relatório Ambiental

VASTUS
Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda.

Ficha 16 – Espaços de Actividades Económicas
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO

2. INDICADOR
XVI - Número de UOPG’s Executadas

População e Sistema Urbano

(Actividades Económicas)

3. OBJECTIVO
•

Criação de condições de instalação adequadas ao desenvolvimento de
diversas actividades económicas

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Número de UOPG’s concretizadas

Autarquia

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico da Autarquia

•

Dados cartográficos actualizados

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 0
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

2 anos após ratificação do PDM,

5 anos após ratificação do PDM,

Execução de UOPG = 0

Execução de UOPG = 0
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Ficha 17 – Acessibilidade a Equipamentos de Utilização Colectiva e Serviços
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO

2. INDICADOR
XVII - Acessibilidade a Equipamentos de

População e Sistema Urbano

Utilização Colectivos e serviços de
proximidade (%)

3. OBJECTIVO
•

Acesso à rede de equipamentos de utilização colectivos e serviços de
proximidade às populações.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

% da população concelhia que na freguesia de

INE

residência tem acesso a 38 equipamentos colectivos e

Autarquia

serviços

22

ARSNorte

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico da Autarquia

•

CESAP actualizado - Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à
População

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Tabuaço: 26%
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Redução em 10%

22

Redução em 20%

Ver Tabela 21 – Freguesias equipadas
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Ficha 18 – Poder de Compra per capita
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR

XVIII - Índice do poder de compra per capita

3. OBJECTIVO
•

Determinar o índice do poder de compra per capita de modo a permite
analisar a qualidade de vida das populações.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Índice de poder de compra per capita

Câmara Municipal; INE

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico da Autarquia

•

Dados Estatísticos do INE

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 2005: 49% da média nacional
9. SINAIS DE ALERTA
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Ficha 19 – Emissão de GEE
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR
XIX - Emissão de GEE por habitante (ton CO2
eq./hab.)

3. OBJECTIVO
•

Minimização da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos sectores
doméstico e de serviços.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Elaboração da matriz energética por sectores e cálculo
da quantidade de emissão de gases de efeito de

INE
DGEG

estufa, aplicando os factores de emissão respectivos

Autarquia

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico especializado em alterações climáticas

•

Dados estatísticos da DGEG

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Portugal: 5,9 ton CO2 eq./hab. - 2005
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Emissão de GEE de Tabuaço é

Emissão de GEE de Tabuaço é superior

igual à emissão de GEE Portugal

à emissão de GEE de Portugal
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Ficha 20 – Deposição de Monstros
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR
XX - Espaço de deposição de “Monstros”
(interface) (m2)

3. OBJECTIVO
•

Minimização dos impactes relacionados com as actividades humanas.

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Medição da área destinada à deposição de monstros
(m2)

Autarquia

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnicos da Autarquia

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Tabuaço: 324 m2
9. SINAIS DE ALERTA

10. SINAIS PARA INTERVENÇÃO

Valor mantém-se 3 anos após a

Valor mantém-se igual ao actual

ratificação do PDM

passados 4 anos após ratificação
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Ficha 21 – Efluentes Agro-Industriais
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR
XXI - Quantidade de efluente tratado por
efluente produzido (m3)

3. OBJECTIVO
•

Aumento das taxas de tratamento dos efluentes agro-industriais

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

Quantidade de efluentes tratados / Quantidade de
efluentes produzidos * 100

Cooperativas
ETAR

6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico da Autarquia

•

Registos de dados da produção de efluentes junto das agro-industrias

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

Ano 0
9. SINAIS DE ALERTA
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Ficha 22 – Variação Populacional
1. FACTOR CRÍTICO DE
DECISÃO
População e Sistema Urbano

2. INDICADOR
XXII - Taxa de Variação Populacional por
freguesia (%)

3. OBJECTIVO
•

Melhoria da conectividade do sistema urbano local, regional e nacional,
promovendo a fixação das populações nas freguesias de origem

4. FÓRMULA DE CÁLCULO

5. FONTES

[(População residente por freguesia no ano N População residente por freguesia no ano N-1)/

Câmara Municipal; INE

População residente por freguesia no ano N-1]*100
6. NECESSIDADES TÉCNICAS
•

Técnico da Autarquia

•

Dados estatísticos INE

7. VALORES DE REFERÊNCIA

8. TENDÊNCIA DESEJÁVEL

1991 – 2001: -14%

9. SINAIS DE ALERTA
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Anexo III -Consulta Pública da Definição de Âmbito
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