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1 - ENQUADRAMENTO
1.1 – Geográfico e Administrativo

O concelho de Tabuaço, com uma área de 135,72 km2 localiza-se na Região do
Norte de Portugal (NUT II), na sub-região Douro (NUT III), Região Agrária de Trásos-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. Tem latitude máxima 41º e
10´.

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.
O Concelho é servido pela Estrada Nacional 222, que o atravessa transversalmente
na margem do rio Douro e pela E.N. 323 que o atravessa de Norte a Sul, ligando a
E.N. 222 e a parte setentrional do distrito à vila e ao centro e sul do país. Estas
estradas (EN) pertencem à rede nacional complementar. Sendo actualmente um
concelho com dificuldade de acessos à rede nacional e regional, aguarda-se com
expectativa a futura ligação ao IP3 através da variante ER 226-2 que ligará
Armamar a Tabuaço. Indirectamente, é também servido pelo caminho de ferro,
linha do Douro, estação do Pinhão. Indirectamente, é também servido pelo caminho
de ferro, linha do Douro, estação do Pinhão.
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E n q u a d ra m e n to n a R e g iã o d o N o r te

Elemento natural de extrema importância para o concelho de Tabuaço é o Rio
Douro que serve também como via de transporte. Actualmente, circulam
embarcações turísticas de médio calado através do cais existentes no Concelho de
Tabuaço – Cais da Foz do Távora e Cais do Ferrão – que complementam a oferta
do ponto de vista do apoio à navegabilidade do Douro e do cais do Pinhão,
localizado no Concelho de Alijó, admitindo-se que a curto prazo a sua exploração
se concretize em termos de transporte de carga comercial.
Tal como é referido no Relatório de Diagnóstico do PIOT- ADV (p. 143), constata-se
no concelho em estudo que existem fracas acessibilidades internas e externas, que
resultam do relativo encravamento geográfico da zona e da incipiente estruturação
da rede viária regional. Este problema é, sem dúvida alguma, um dos factores que
mais podem contribuir para o despovoamento do território duriense. Face à pressão
local para melhorar as acessibilidades no interior da região, sobretudo na margem
Sul, é fundamental acompanhar e avaliar convenientemente os projectos de
abertura de novas ligações rodoviárias que se começam a desenhar e que poderão
vir a comprometer os objectivos deste plano.
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O concelho encontra-se dividido administrativamente em 17 freguesias com as
1

seguintes áreas :
Adorigo – 10,55 Km2
Arcos – 7,9 Km2
Barcos – 9,81 Km2
Chavães – 9,94 Km2
Desejosa – 7,70Km2
Granja do Tedo – 4,67 Km2
Granjinha – 2,48 Km2
Longa – 7,26 Km2
Paradela – 5,80 Km2
Pereiro – 4,85 Km2
Pinheiros – 8,21 Km2
Santa Leocádia – 2,99 Km2
Sendim – 21,75 Km2
Tabuaço – 11,16 Km2
Távora – 6,98 Km2
Vale de Figueira – 4,71 Km2
Valença do Douro – 8,96 Km2

1

Carta Administrativa de Portugal, Atlas do Ambiente, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais,
1988.
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Cartograma da Divisão Administrativa do Concelho – Freguesias

1.2 – Regional e Cultural
O concelho de Tabuaço integra-se na Região Natural de Trás-os-Montes e Alto
Douro, distribuindo-se esta área concelhia (Beira-Douro) pelas Sub-regiões Naturais
do Douro Vinhateiro (junto ao Rio Douro e curso superior do Távora, dominando a
monocultura da vinha), do Tedo (a oeste, junto ao Rio Tedo) e Távora (junto ao Rio
Távora para Sul), ambas com significativas culturas de regadio, bem como a SubRevisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
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Região de Chavães (a meio entre os Rios Tedo e Távora) com relevo montanhoso
2

propício à pastorícia .

3

As freguesias de Adorigo, Valença do Douro, Barcos, Granjinha, Desejosa, Távora,
Pereiro, Sendim, Santa Leocádia e Tabuaço integram a Região Demarcada do
Douro.

No que ao património cultural da região vinhateira diz respeito, salienta-se a
integração das freguesias de Adorigo, Barcos, Desejosa, Tabuaço e Valença do
Douro no Alto Douro Vinhateiro, classificado pela Unesco em 14/12/2001 como
Património Mundial e da Humanidade na categoria de Património Cultural4. A
descrição do sítio é descrita pela ficha oficial da UNESCO do seguinte modo: “Os
proprietários de terras do Alto Douro produzem vinho há dois mil anos. Desde o
século XVIII, o seu principal produto, o vinho do Porto, é mundialmente famoso pela
sua qualidade. Esta longa tradição vitícola produziu uma paisagem cultural de
notável beleza que reflecte a sua evolução tecnológica, social e económica”.

2

ARQUEOHOJE, “Tabuaço – Um passado presente, 1999.
Spg.sapo.pt/Xda/319225.html
4
www.unesco.web.pt
3
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Relativamente aos critérios de classificação pelos quais a região do Alto Douro
Vinhateiro foi classificada como património cultural, de acordo com os critérios da
Unesco:
- (iii) Fornecer um testemunho único ou excepcional sobre uma tradição cultural
ou uma civilização viva ou desaparecida;
- (iv) Oferecer um exemplo eminente de um tipo de construção ou de conjunto
arquitectónico ou tecnológico ou de paisagem ilustrando um ou vários
períodos significativos da história humana;

-

(v) Constituir um exemplo eminente de fixação humana ou de ocupação do
território tradicionais representativos de uma cultura (ou de várias culturas),
sobretudo quando o mesmo se torna vulnerável sob o efeito de mutações
irreversíveis.
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A UNESCO adoptou em 1972 a Convenção do Património Mundial, Cultural e
Natural. A Convenção tem por objectivo proteger os bens patrimoniais dotados de
um valor universal excepcional. Em 1979, foram feitas as primeiras inscrições de
bens na Lista do Património Mundial. A Lista conta, em 1 de Julho de 2002, com
730 bens inscritos, localizados em 125 Estados-parte da Convenção, sendo 563
bens culturais, 144 bens naturais e 23 bens mistos.
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2 – SUPORTE FÍSICO E AMBIENTAL
2.1- 1 ARACTERIZAÇÃO FÍSICA5
O presente relatório foi realizado tendo como base os elementos de caracterização
física existentes no PDM em vigor. Considerámos, no entanto, que seria necessário
refazer alguns pontos do relatório escrito assim como das peças desenhadas. Os
aspectos focados na presente análise dizem respeito à orografia, hidrografia e à
geologia. As plantas temáticas realizadas à escala 1/25.000, consistem nas
seguintes: Planta 1 – Hipsométrica, Planta 2 – Linhas Fundamentais do Relevo e
Planta 3 – Geologia.
Orografia
No concelho de Tabuaço podemos distingir dois tipos bem diferenciados de relevo:
as “beiras” muito inclinadas e acidentadas que limitam o concelho a norte, nascente
e poente, respectivamente voltadas para os vales do Douro, do Távora e para a
região do Tedo, e o grande maciço central, que se prolonga para sul, entrando no
concelho de Moimenta da Beira, formando uma vasta zona planáltica a maior
altitude.
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A parte voltada a norte é constituída por fortes pendentes, que descem desde cotas
próximas dos 800 metros até à margem do rio Douro (cota inferior a 100 metros),
com sucessivos socalcos que formam leiras, sobretudo junto às linhas de água, e
por zonas de grandes encostas sobranceiras ao rio. É uma zona de relevo muito
acidentado/movimentado, com montes e vales muito sinuosos e entranhados, com
uma morfologia e paisagem bem característica desta região duriense, onde
predominam estes montes cortados em socalcos para aproveitamento agrícola,
com plantio de vinhas em degraus.
Na zona nordeste, o vale do rio Távora é o mais profundo e de relevo mais agreste
de todo o concelho. A partir do Douro, para o interior, os montes vão-se tornando
mais altos e mais inclinados, com um relevo muito violento que atinge a sua
expressão máxima na zona entre Tabuaço e Távora, onde toma a forma de escarpa
rochosa e abrupta.

A poente, na zona que limita com o concelho de Armamar, o terreno é também
muito acidentado, cortado pelo vale do rio Tedo na sua parte final, mas muito
menos característico do que em qualquer das situações anteriores; de referir, nesta

5

Capítulo retirado do PDM em vigor.
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zona, o vale de Santa Leocádia, profundo e transversal, de rara beleza e grande
expressão morfológica.

O centro do concelho, em mais de 50% da sua área territorial, apresenta
características completamente diferentes, sendo formado por um vasto planalto de
cotas bastante elevadas e apenas cortado por cabeços pequenos e de relevo
suave, a uma altitude próxima dos 800 a 900 metros.
Toda a parte central do concelho forma um grande tabuleiro com cotas superiores a
800 metros de altitude, e constitui o único espaço que morfologicamente podemos
considerar como uma verdadeira “plataforma”, de relevo pouco expressivo; onde as
plataformas dão origem a faixas estreitas paralelas aos cursos dos rios, devido às
pendentes das montanhas, e apenas poderemos considerar como uma segunda
plataforma, mais ou menos plana, a zona onde se encontra o centro urbano da vila
de Tabuaço, a uma cota próxima aos 500 metros, mas de reduzida área.
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Nas cotas dos 800 metros, começa a evidenciar-se a presença fisiográfica de um
“batólito”, formando a “Nave de Chavães” onde ocorre a maior altitude do concelho
com 965metros.
Essa elevação, de forma alongada para sul e rodeada pelas terras das freguesias
de Arcos, Longa, Vale de Figueira, sul de Tabuaço, Granja e Sendim, vai-se
estreitando para baixo atingindo ainda o concelho de Moimenta da Beira, passando
entre os lugares de Peso e Aguieira situados próximo da linha divisória entre os
dois concelhos. Respectivamente, entre as altitudes 800-600 m e de 600 m para
baixo, os terrenos tombam em direcção aos rios Tedo, Douro e Távora, voltando
depois a aparecer a leste deste último rio, em parte das freguesias de Valença do
Douro, Desejosa e Pereiro.
Nas terras que confrontam com o rio Douro e com os seus afluentes Tedo e Torto,
bem como nas duas margens do Távora incluídas nesta área concelhia, e ainda no
prolongamento da sua margem direita que o limita, as cotas vão baixando em
declives bruscos dando origem às características encostas alcantiladas na parte
dos xistos e um pouco mais suave nas formações graníticas.

Podemos, por conseguinte, detectar a existência, de três unidades de paisagem,
que se caraceterizam de forma distinta:
•

Vale do Douro , de fortes pendentes, que descem de aproximadamente dos 800
metros até à margem do rio Douro (inferior a 100 metros), com relevo muito
movimentado, constituído por montes e vales muito sinuosos e entranhados.

•

O Vale do Távora, e a área poente, com relevo bastante acidentado e o mais
agreste do concelho;
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•

A área Central, formado por um vasto planalto de cotas muito elevadas, com
uma altitude próxima dos 800 a 900 metros.

Rede Hidrográfica

Relativamente à rede hidrográfica, o Concelho encontra-se inserido nas bacias
hidrográficas do rio Douro, a norte, e do rio Távora, a nascente. Para além disso o
rio Tedo, de pequena expressão e o Torto igualmente afluentes do Rio Douro e
algumas linhas de água subsidiárias. O concelho, dado o seu relevo, tem inúmeras
linhas de água, algumas profundas e de grande capacidade, que escoam as águas
de enxurradas.

A partir da análise da planta de Linhas Fundamentais do Relevo é possível verificar
alguns dos aspectos que referimos anteriormente. Um festo principal atravessa o
concelho no sentido norte-sul, distribuindo-se os festos secundários de forma
perpendicular a este. Efectivamente, o território concelhio é limitado por três vales –
do Douro, do Tedo e do Távora – com uma área planáltica central. Estas
características determinam de forma impressionante a ocupação natural assim
como a ocupação humana de Tabuaço e de toda a região do Douro.
Efectivamente, tal como Orlando Ribeiro refere em Portugal – O Mediterrâneo e o
Atlântico, (…) Na região interna do Norte , abaixo dos planaltos da Terra Fria, com
matas de carvalho e castanheiros, domina uma bela flora mediterrânea cultivada: é
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a Terra Quente dos afluentes orientais do Douro, com sobreiros, oliveiras,
laranjeiras, figueiras e amendoeiras6.

Características Geológicas
O concelho de Tabuaço, como a maior parte do território noroeste de Portugal,
apresenta uma constituição geológica maioritariamente granítica. A região em
estudo – o concelho de Tabuaço – tem uma faixa relativamente grande de terrenos
xistosos, na metade baixa da encosta norte, tal como se verifica na planta
geológica.
Toda a parte central e elevada do concelho, a partir de uma linha aprximadamente
paralela ao Rio Douro que passa tangente à própria vila de Tabuaço, assenta em
solos de origem granítica, que formam relevos mais ou menos abruptos na corda
norte e, depois, cabeços isolados na área planáltica.
Esta zona central geologicamente é formada por granitos alcalinos de duas micas,
rochas eruptivas correspondentes ao ante-vestefaliano.
No topo sudeste do concelho há uma ligeira incrustação de granitos calco-alcalinos
biotítico, rochas também eruptivas, mas pertencentes ao pós-estefalina; esta faixa
vai depois predominar na zona central de Moimenta da Beira.
A encosta voltada ao Douro, a partir da plataforma central da vila de Tabuaço, é
constituída por um complexo xisto-grauváquico, em metamorfose regional, onde os
terrenos são menos fixos e em escarpa sobre os rios já referidos (Douro, Távora e,
em menor escala, para o Rio Tedo). De referir que se tratam de xistos argilosos
duros e muito friáveis, dando origem a solos cascalhentos que retêm e reflectem as
irradiações solares, tornando-se escaldantes no verão. Nas zonas mais baixas da
várzea, para onde as partículas finais são arrastadas, aparecem os solos de xistos
muito argilosos que, para se tornarembons terrenos agrícolas, têm que ser bem
revolvidos e trabalhados. Estes solos por si só não são solos quimicamente bem
6

Orlando Ribeiro, Portugal – O Mediterrâneo e o Atlântico, 1992, p. 69.
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equilibrados, pois apesar de serem ricos em potássio são pobres em cálcio e
fósforo.
No topo nordeste do concelho, na vertente de Valença do Douro, os xistos, também
grauváquicos, correspondem ao paleozóico-câmbrico.
Pelas suas nítidas diferenças de comportamento, as manchas de granito e xisto
determinam estilos de paisagem cujos carácteres importa precisar. O granito,
cortado por uma rede apertada de diaclases, coberto por um manto de alterações
“in situ”, é muito mais permeável que os xistos argilosos. Estes cobrem-se portanto
de um grande número de sulcos por onde correm as águas pluviais. A rocha partese e esfolheia-se com facilidade e os fragmentos evacuados pela ocorrência difusa
e pelo escoamento torrencial, formam-se escapas e todas as superfícies se
degradam.
No granito, a alteração penetra profundamente na rocha sem modificar as formas
da superfície. O solo evolui formando-se fundos largos nas vertentes esbatidas. A
riqueza do solo e a avenização profunda da base dos pendores conserva a
humidade durante o verão e continua a sua obra de erosão química facilitada pela
elevada temperatura do estio.
Os solos graniticos situam-se a sul, ocupando cerca de dois terços da área do
concelho e os xistosos a norte. Os solos graníticos são, na sua maioria, grosseiros,
fracos e delgados nas encostas, tornando-se até esqueléticos. Podem, no entanto,
apresentar-se mais fundos e de boa textura nas zonas mais baixas.
Não existe pois uniformidade litológica e a linha de separação das manchas
granítica e xistosa do concelho passa, sensivelmente, pelas áreas das freguesias
de Tabuaço, Távora e Stª Leocádia. Os grandes acidentes formados por
cordilheiras acentuadas e penhascosas podem ver-se desde Tabuaço, planalto de
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Chavães e Távora. A serra de Chavães estende-se de Arcos até Barcos e a sua
maior altitude é de 952 metros.

7

A diferença pedológica reflecte-se também na forma dos vales e na cor dos cursos
de água. O rio Távora que ao atravessar a zona dos xistos apresenta um perfil em
V e uma cor amarelada devido às substancias argilosas em suspensão. A ribeira do
Tedo, tem a montante de Stª. Leocádia um vale em forma de canhão e uma água
de cor clara com um tom verde-escuro.

No que se refere à exploração dos recursos, existe em Tabuaço, no Monte Calhau,
uma pedreira licenciada pelo Ministério da Economia e pela DRAOT, não se
encontrando, no entanto, em exploração, estando inactiva. Inclui também uma
Central de Britagem igualmente licenciada.
Características Climáticas

A consequência mais directa do relevo e dos declives no concelho de Tabuaço é o
das suas condições quanto à exposição e insolação.
7

Monteiro, J. Gonçalves, Tabuaço, CMT, Edição 1991
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De acordo com os estudos de caracterização efectuados pelo PIOT-ADV (UTAD,
2002: 33 - 35), o clima desta região é muito condicionado pelo relevo, devido à
orientação dominante NE-SW das principais formações montanhosas do Norte do
País, Gerês-Larouco e Alvão-Marão, que constituem uma barreira à penetração das
massas de ar húmidas com origem no oceano, subtraindo assim a região à inflência
marítima.
A precipitaçao diminui acentuadamente com a interioridade. Em toda a região é
muito assimétrica a distribuição da precipitação ao longo do ano, sendo que no
semestre mais húmido, de Outubro a Março, ocorre 70 a 75 % do total anual.
No que se refere à temperatura constata-se que varia nesta região sobretudo com a
altitude, com valores médios anuais que variam desde os 12-13º C, nas zonas mais
altas, até aos 16º C nas zonas mais baixas junto ao rio. A amplitude térmica annual
é maior na parte mais interior da região.
Apreciando conjuntamente a distribuição annual da temperatura e da precipitação,
verifica-se, o que de resto é comum, mais ou menos acentuadamente a todo o país,
que o semestre seco corresponde ao semestre quente, e inversamente o húmido
ao frio.
Assim, na época de maior necessidade de água devido aos elevados valores da
radiação solar que promovem o desenvolvimento e maior procura de água dos
cobertos vegetais, é menor a disponibilidade devido aos baixos valores da
precipitação, criando-se assim condições de aridez, que é muito acentuado nas
zonas mais interiores da região.
Por estes motivos, o clima da região é dos tipos temperado e quente uma vez que
há uma estação seca bem marcada que coincide com a estação quente e porque
alia a estas características o facto de ter verão quente.
Efectivamente, segundo o PDM em vigor, a área do concelho de Tabuaço, localizase na provincia climática da Região do Vale e Bacia do Alto Douro, caracterizada
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por ter um verão longo e muito quente, inverno suave e curto, precipitação annual
inferior a 500 mm, 3 meses secos ou mais e uma humidade relativa fraca no verão.
Terrenos voltados a norte são sempre mais fracos no que diz respeito ao seu índice
de insolação; se são muito inclinados a situação agrava-se, naturalmente, e
atingem-se valores muito deficientes, com uma quase inexpressiva insolação nos
meses de inverno, o que de imediato deve limitar toda a acção de desenvolvimento
dessas zonas, quer no campo do desenvolvimento urbano, quer até quanto às
capacidades de dinamização dos vectores produtivos.
A zona central, mais alta e plana do concelho, levemente inclinada a nascente e
sul, regista óptimas condições de insolação; as restantes zonas, muito inclinadas,
tem condições de insolação deficientes, sendo particularmente graves no caso dos
territórios sobre o vale do Douro, porque além de muito inclinados estão voltados
para norte e, por isso, são de tal modo sombrios que no inverno praticamente não
recebem raios solares. Boa insolação tem também as povoações de Valença do
Douro e Desejosa, por estarem do lado nordeste do talvegue do Távora e por isso
exposta a sul.
Atendendo à posição geográfica do concelho predominam as vertentes e encostas
voltadas a sul e nascente, pelo que o concelho de Tabuaço apresenta condições de
insolação muito favoráveis, tendo pouca expressão as zonas de sombra a norte.
Precipitação8

Quanto à queda pluviométrica do concelho a precipitação total varia entre 14,2 mm
em Julho e 165,5 mm em Janeiro, totalizando anualmente cerca de 1128 mm. No
entanto, a máxima diária ocorre em Junho com 94.4 mm. A média anual do número
de dias de chuva regista valores entre os 39 e os 125 dias.
Temperatura
8

Não sendo um aspecto essencial ao nível da análise no Plano Director Municipal, considerámos importante
registar os dados referidos no PDM em vigor. Os dados foram actualizados para as médias de 1951/1980.
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Dentro do que nos é possível, para este factor referem-se os dados mais próximos
e completos que conseguimos obter, nomeadamente os da estação meteorológica
de Vila Real9 cuja altitude de 481 m está próxima da média das altitudes deste
concelho. Os valores correspondem às médias registadas entre 1951/1980.
Assim, verificam-se como máxima registada em Julho um valor de 39,7°C e como
mínima - 6,8°C em Dezembro. Em termos de temperaturas médias mensais,
Janeiro apresenta-se como o mês mais frio, com 6,4°c e Julho como mês mais
quente com 21,4°C. A temperatura média anual é de 13,4°C.
Como se trata duma região com ligeira diferença para menos da respectiva latitude
e sofrendo a influencia da Serra de Montemuro, e baseando-se em dados idênticos
que consultámos relativamente a Viseu (influência da Serra da Estrela), afigura-se
que haverá um certo desfasamento neste factor, que atinge sobretudo a parte sul e
sudeste do concelho, onde as temperaturas mínimas baixarão por certo de 1 ° a
10° C.
Seja como for, trata-se duma região com grandes amplitudes térmicas ao longo do
ano, com verões quentes e invernos muito frios.
Geadas
O concelho de Tabuaço é bastante afectado pelas geadas, o que naturalmente está
relacionado com o elevado número de dias com temperaturas muito baixas e com a
zona voltada a norte, em encostas, que no inverno recebe muito pouco sol.
As geadas normalmente aparecem em Novembro, primeiro nas zonas de maior
altitude (1 de Novembro no planalto, 10 de Novembro na zona de Chavães e 20 de
Novembro entre a vila e o rio, perto de Stº Aleixo), terminando por meados do mês
de Março. Na primavera o número de dias com geada é bastante baixo, nunca
excedendo os 5 dias.
9

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofífica, “ O clima de Portugal”, fascículo XLIX, volume 3 – 3ª Região,
Lisboa 1991.
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A média anual de dias com geada, no concelho, é de 30 (mínimo) a 60 (máximo),
conforme a zona, a exposição e a altitude dos diferentes lugares.
Nebulosidade, Nevoeiro, Granizo e Trovoada
O concelho de Tabuaço apresenta-se, normalmente, com pouca nebulosidade,
facto que está relacionado com o seu grande número de horas de insolação e o seu
reduzido índice de pluviosidade; contudo no inverno é fortemente atingido pelo
nevoeiro que por vezes se torna persistente longos dias seguidos.
O granizo é muito raro, sendo esporádico mas com valores muito baixos da média
nacional e do distrito de Viseu.
As trovoadas, mais frequentes na parte alta do concelho, surgem em média 5 a 10
dias por ano.
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2.2 – T ECURSOS E VALORES NATURAIS
Introdução
O presente capítulo foi elaborado tendo por base os elementos de caracterização
recolhidos, um pouco por todos os instrumentos de ordenamento do território que
abrangem o território municipal, por reconhecimento efectuado em trabalho de
campo e ainda por elementos fornecidos pela Cãmara Municipal de Tabuaço.
Conjugámos e sistematizámos numa só planta todas referências de interesse para
a escala e para a figura de plano em presença. As áreas assinaladas na Planta de
Áreas de Protecção e Recreio que espacializa a informação dizem respeito ás
Áreas com valor Paisagístico e Turístico e que constituem valores que por um lado
deverão ser protegidos e por outro são a base de percursos imprescindíveis para
recreio e lazer da população local e dos viajantes. Por esse motivo inclue-se
concomitantemente algum património arquitectónico e arqueológico que faz parte
das rotas e roteiros referidos. No entanto, a informação relativa ao património será
sistematizada e abordada em capítulo próprio

•

Recursos e paisagem

A análise paisagística anteriormente efectuada destacava já o facto do território de
Tabuaço ser constituído por duas grandes unidades paisagísticas. A pedologia está
na origem dessa diferenciação. O xisto e o granito originam um relevo e vegetação
espontânea diferente.
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10

Como referimos anteriormente , as áreas de granito e de xisto determinam tipos de
paisagem com características bem diferenciadas. O granito, cortado por uma rede
aertada de diaclases, coberto por um manto de alteração in situ, é muito mais
permeável que os xistos argilosos. Estes cobrem-se assim, de um grande número
de sulcos por onde correm as águas pluviais.
No granito, a alteração penetra profundamente na rocha sem modificar as formas
da superfície. O solo evolui formando-se fundos largos e as vertentes esbatidas. A
riqueza do solo e a avenização profunda dos pendores conserva a humidade
durante o verão e continua a sua obra de corrosão quimica facilitada pela elevada
temperatura do estio.
Também a humanização da paisagem, realizada pela acção do homem, se
diferencia na zona granítica e na zona do xisto, uma vez que a aptidão natural do
solo é muito diferente.

A diferença pedológica reflecte-se também na forma dos vales e na cor dos cursos
de água. O Rio Távora ao atravessar a zona dos xistos apresenta um perfil em V e
uma cor amarelada devido às substâncias argilosas em suspensão. A ribeira do
Tedo tem a montante de Stª Leocádia um vale em forma de canhão e uma água
clara com tom verde escuro.
Valor inestimável do território de Tabuaço é a vinha, na parte norte do concelho,
debruçada sobre o Rio Douro. Desde logo do ponto de vista da paisagem, com um
10

PDM de Tabuaço, RB, Ldª, 1995, p. 16-18.
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ritmo cromático anual da paisagem, que vai desde o castanho durante o inverno
passando pelo verde até ao laranja, vermelho e violeta no outono.

Nas outras áreas do concelho, este ritmo annual da paisagem não tem o mesmo
significado, uma vez que as espécies predominantes são as de folhas persistente
da qual são exemplo, a sudoeste do concelho, o pinheiro bravo, a este a oliveira e o
sobreiro e a sul, no planato, o sabugeiro e o castanheiro, juntamente com as
culturas tradicionais.

•

Linhas panorâmicas

Aspecto fundamental na forma de usufruir da paisagem diversificada de Tabuaço é
a estrutura viária, que contornando as encostas de um relevo bastante acentuado,
proporciona ao visitante linhas panorâmicas de extraordinária beleza, sobretudo a
norte e no vale do Rio Távora onde ainda se podem encontrar pedaços de
paisagem primitiva por entre a paisagem naturalizada pelo homem.
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As linhas assinaladas na planta referida, atravessam as quatro unidades de
paisagem que referimos no capítulo anterior. A partir daqui é possível dar a
conhecer a diversidade do território de Tabuaço.

•

Reserva Ecológica e Reserva Agrícola Nacional

Outro aspecto significativo em termos de conservação da natureza, em particular da
manutenção e salvaguarda das condições naturais que possibilitem assegurar o
ciclo da água e a estrutura e características do solo, decorre das áreas afectas às
condicionantes de uso do solo, em particular a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
a Reserva Ecológica Nacional (REN).
No concelho de Tabuaço, a RAN é mais expressiva nas freguesia 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 freguesia de Santa Leocádia, Valença do Douro, Desejosa, Tabuaço, Pereiro e
Granjinha não possuem áreas de RAN.
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A REN de Tabuaço foi aprovada e publicada através da Resolução de Conselho de
Ministros nº 83/99, de 10 de Agosto. Relativamente à REN os ecossistemas que
ocorrem no concelho são:
•

Áreas com Risco de Erosão;

•

Zonas Ameaçadas pelas Cheias;

•

Cabeceiras de Linhas de Água;

•

Áreas de Infiltração Máxima;

•

Escarpas;

•

Leito dos Cursos de Água;

•

Albufeiras.

As áreas com risco de erosão ocorrem nas freguesias de Arcos, Granjinha, Longa,
Paradela, Pereiro, Pinheiros, Sendim, Tabuaço, Távora e na margem do rio Douro,
nas freguesias de Adorigo e Valença do Douro, constituindo por vezes manchas de
dimensão considerável.
Por sua vez, as áreas de infiltração máxima e zonas ameaçadas pelas cheias, com
pouca expressão em termos do número de áreas e de dimensões, localizam-se
apenas na freguesia de Granja do Tedo, na margem do rio Tedo.
As cabeceiras de linhas de água, com maior expressão localizam-se nas freguesias
de Adorigo e Chavães. Em Arcos, Barcos, Pinheiros, Paradela, Sendim, Tabuaço, e
Valença do Douro as cabeceiras de linhas de água apresentam menor expressão.
Estes ecossistemas, juntamente com as áreas com risco de erosão, são os que
abrangem maiores áreas no concelho.
No que refere às Escarpas, apenas acontecem nas freguesias de Granjinha e
Sendim junto ao limite do concelho com São João da Pesqueira e em Távora e
Pereiro.
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A albufeira existente localiza-se no rio Douro, nas freguesias de Adorigo e Valença
do Douro. As albufeiras tem uma grande importância a nível faunístico e
paisagístico que importa preservar. A qualidade das suas águas tem de ser
assegurada para que as populações ribeirinhas continuem a usar a água em
condições aceitáveis, os recursos piscículas continuem em equilibrio e seja mantido
o seu potencial turístico/recreativo.

•

Alto Douro Vinhateiro11

Fonte: PIOT-ADV, Volume I – Diagnóstico da Situação, p. 9.

A paisagem cultural do ADV é determinada por uma sábia gestão da escassez de
solo e água e do elevado declive do terreno. Resulta da observação permanente e
intensa, do ensaio localizado e do conhecimento profundo da adaptação da cultura
da vinha a situação tão adversa. Ela é a expressão da determinação, da ousadia,
do engenho humano e da sua compreensão do ciclo da água e dos materiais.
Traduz-se numa imensa escultura de encostas armadas onde a cultura da vinha

11

PIOT ADV, Volume I – Diagnóstico da Situação, 2001, p. 3-5
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assume preponderância ao lado da oliveira e da amendoeira e dum mosaico de
parcelas constituído por matos mediterrâneos.

Porém, a paisagem é um todo e é evolutiva. É um mosaico diversificado de
culturas, matos, linhas de água, aglomerados e assentos agrícolas distribuídos por
quintas e casais. Hoje, a evolução das formas de construção da paisagem
prosseguiu em coexistência com as formas tradicionais, contribuindo para a
perpetuação de uma actividade económica próspera e sustentável.
Para cultivar a vinha nas encostas íngremes e pedregosas do Douro e seus
afluentes foi necessário produzir solo e construir terraços (socalcos) amparados,
tradicionalmente, por muros de xisto, que se combinam hoje com novas formas de
armação do terreno para a implantação da vinha.

A paisagem vitícola do Douro é, assim, uma arquitectura complexa, onde se
misturam diferentes técnicas de organização dos terrenos. Ao lado de vinhas em
patamares e de vinhas"ao alto", que datam das últimas décadas do século XX,
ainda subsistem várias centenas de quilómetros de antigos socalcos de geometria
variável, consoante a inclinação da encosta, mas também correspondentes a
técnicas de terraceamento de diferentes épocas.

Nos últimos anos tem-se vindo a acelerar a dinâmica de intervenção na paisagem
cultural da RDD, verificando-se recentemente alguns indícios de pressões de
desenvolvimento da zona, que aconselham uma intervenção de preservação e
gestão por forma a melhor acautelar a salvaguarda deste bem.
Os diversos estímulos à actividade económica que levaram à aceleração das
tendências de plantio de vinhas e reconstrução de patrimónios que se vinham
verificando, justificam e aconselham a adopção de um regime mais atento e activo
de intervenção do que o quadro regulamentar e de costumes que até aqui se
mostrara eficaz na preservação da paisagem.
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O processo adoptado e que ainda se mantém actualmente em vigor e que se foi
aperfeiçoando durante séculos, centrou-se sobre a regulamentação, licenciamento
e controlo da plantação e exploração das vinhas, factor essencial e quase exclusivo
da intervenção humana na paisagem.

O declínio da população rural e o desenvolvimento dos serviços públicos locais e do
comércio nas sedes de concelho, a par da melhoria das acessibilidades no vale do
Douro, fortemente estimulado pela implantação e reforço administrativo das
Autarquias Locais, a partir de 1976, alteraram a distribuição da população e
melhoraram significativamente as condições de vida na zona.

•

Percursos pedestres de Tabuaço

A rede de percursos pedestres no Concelho de Tabuaço, desenvolve-se a partir de
duas localidades – Tabuaço e Granja do Tedo. A sua marcação tem como objectivo
principal de dotar o concelho de áreas propícias ao turismo activo, de lazer e
desporto e desta forma, incluir o concelho num roteiro mais vasto de turismo de
natureza e cultural alternativo ao modelo tradicional existente no litoral.

Dentro dos objectivos específicos podemos incluir a divulgação, a promover e a
conservação do património natural e construído. Desenvolvem-se assim, com base
na rede viária tradicional, constituída em alguns casos por troços de calçada
(algumas das quais teriam feito parte de vias romanas), caminhos tradicionais
utilizados na agricultura e de serventia às vinhas dos socalcos do Douro.

É constituído por uma Grande Rota (GR14 – Rota dos Vinhos da Europa) e por três
Pequenas Rotas (PR 1,2,3), com as seguintes designações:

TABUAÇO

PR 2 – Vias Romanas (com 18 km);
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PR 3 – Socalcos do Douro (com 14,30 km);

GRANJA DO TEDO

GR 14 – Rota dos Vinhos da Europa (com 16,50 km);
PR 1 – Vale do Tedo (com 13,50 km).
Os caminhos pedestres – percursos – agora definidos, percorrem sobretudo os
caminhos da serra e do planalto, localizados na área central, a oeste e a sul do
concelho e efectua ligação ao concelho de S. João da Pesqueira. Os percursos
definidos pretendem mostrar ao viajante, ao pedestrianista, os valores naturais e
culturais por onde os caminhos passam. O percurso “GR14” inicia-se em Vila Nova
de Gaia e termina em Estrasburgo. No território nacional atravessa os concelhos de
Vila Nova de Gaia, Castelo de Paiva, Cinfães do Douro, Resende, Armamar,
Tabuaço, S. João da Pesqueira, vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo
Rodrigo.
No passado dia 21 e 22 de Junho realizou-se a inauguração do GR 14 e do PR 1. A
programação incluiu a realização dos percursos pedestres com organização
conjunta da Câmara Municipal de Tabuaço e da Federação Portuguesa de
Campismo. Com início no Concelho de Armamar, em Goujoim, teve na Granja do
Tedo o seu início dentro do Concelho de Tabuaço.

•

Percursos Turísticos pelo Património Cultural

Nesta alínea optámos por incluir também os percursos propostos pelo Roteiro
Turístico de Tabuaço, edição da Câmara Municipal de Tabuaço em 1997, reeditado
em 2001, uma vez que aqui se descrevem algumas rotas com bastante interesse
cultural que abarcam todo o território municipal.
Assim, na Planta de Áreas com valor Paisagístico, Turístico e Ambiental,
assinalam-se quatro percurso que descrevemos seguidamente:
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1 – Viagem dentro da Vila ( 3 km);
2 – Entre Castros e Igrejas Românicas (40 km);
3 – Entre a Beira e o Douro a lenda de amor de Ardinga;
4 – Douro de vinhos finos e homens fortes.

•

Itinerários Turísticos-Culturais do Douro – Rotas Medievais

Os itinerários definidos, apenas um passa pelo concelho de Tabuaço, ligam os
monumentos mais emblemáticos da Época Medieval, dos dez concelhos do Vale do
Douro Sul e integram a publicação denominada “Douro – Rotas Medievais”, editada
pela Associação Comercial e Industrial de Lamego e Vale do Douro Sul. Assim, o
Itinerário II, atravessa o concelho a partir de Stª Leocádia passando por Barcos,
Tabuaço, Távora, Paradela, Granjinha e Sendim.
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2.3 – OECURSOS FLORESTAIS
Caracterização da Floresta

O concelho de Tabuaço possui uma área florestal que ocupa cerca de 49,3 %
(6.602 ha) do seu território. Na caracterização destas áreas foram utilizadas cinco
tipos de ocupação, de acordo com a representação da Planta nº 5 – Planta de
Povoamento Florestal:
Povoamentos de pinheiro bravo – áreas florestais em que a espécie dominante é
o pinheiro bravo (Pinus pinaster) e que constitui um sistema de exploração
do solo, alternativo à agricultura, para exploração de madeira e resina;
Povoamentos mistos de pinheiro bravo e folhosas diversas – povoamentos em
que surge o pinheiro bravo misturado com espécies folhosas como o
carvalho (Quercus pyrenaica) e o castanheiro (Castanea sativa), nas
zonas mais altas, e sobreiro (Quercus suber), azinheira (Quercus
rotundifolia) e medronheiro (Arbutus unedo), nas zonas mais baixas;
Manchas de folhosas diversas – manchas florestais mistas com dominância do
castanheiro, sobreiro e azinheira;
Matorrais – 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. Este tipo de ocupação surge
sobretudo em áreas de vinha

e olival abandonadas (mortórios) e nas

áreas ardidas;
Manchas de folhosas ripícolas – galerias de espécies ripícolas que colonizam as
margens dos cursos de água.

No quadro 1 são apresentadas as áreas ocupadas por cada tipo de ocupação
considerada.
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Quadro 1 – Área florestal no Concelho de Tabuaço

ÁREA FLORESTAL (ha)
P. bravo

P. bravo e Folhosas
diversas

Folhosas
diversas

Matorrais

Total

1670,1

445,8

262,5

4227,8

6606,2

Como se pode observar no quadro anterior, a espécie que predomina no concelho é
o pinheiro bravo, que ocupa 1.670 ha, e que tem dominância também nos
povoamentos mistos de pinheiro bravo e folhosas diversas.

No entanto, no concelho temos uma grande área de matorral (6.606 ha),
principalmente nas freguesias de Pinheiros, Tabuaço, Távora , Paradela e Sendim,
que resultou dos grandes incêndios florestais que ocorreram no período de 1999 –
2000 em que arderam grandes áreas de pinheiro bravo.

A Planta de Povoamentos Florestais e a determinação das áreas florestais foram
elaboradas com base na digitalização (área mínima 1 ha) das manchas florestais e
de incultos sobre os Ortofotomapas de 1998 e também foram efectuadas
verificações no campo.

No concelho existe uma associação de produtores florestais, que ainda se encontra
no inicio da sua actividade, denomina-se “Associação Agro-Florestal de Sendim –
Tabuaço”, neste momento tem 150 sócios e opera em três freguesias, Sendim,
Chavães e Arcos.
Programas de Apoio e Fomento à Floresta e à Indústria Florestal

A situação actual da floresta, é resultado, em grande parte, dos programas e
incentivos financeiros de apoio e fomento, que ao longo dos anos têm sido
adoptados.
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Até ao início da década de 80, o fomento florestal em Portugal fez-se
essencialmente no quadro de dois programas:
- o Plano de Povoamento Florestal (PPF) que decorreu entre1939 e 1972;
- as acções de arborização e beneficiação levadas a cabo pelo Fundo de
Fomento Florestal a partir de 1966.
Nos últimos 15 anos foram postos em prática vários sistemas de fomento florestal,
destacando-se os seguintes:
•

o Projecto Florestal Português (PFP/BM) financiado pelo Banco Mundial que
decorreu de 1981 a 1988;

•

o Programa de Acção Florestal (PAF) financiado pela CEE que decorreu de
1987 a 1994;

•

o Regulamento (CEE) Nª 797/85, que decorreu entre 1991 e 1993, financiava
acções de reconversão de culturas agricolas em florestais;

•

o Regulamento(CEE) nº 2078/92, relativo a manutenção de terras florestais
abandonadas, justificadas por motivos ecológicos, incluindo medidas agroambientais;

•

o Regulamento (CEE) Nº 2080/92; que apoia a arborização de áreas
agrícolas;

•

o Programa de Apoio á Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF), que
decorreu entre 1995 e 2000.

O PAMAF constituiu a intervenção operacional para o sector agrícola do Programa
Operacional de Modernização do Tecido Económico, aprovado no âmbito do QCAII, para o território de Portugal Continental. Visou, fundamentalmente, o reforço da
capacidade competitiva do sector agrícola, a viabilização económica das
explorações agrícolas e a preservação dos recursos naturais e do ambiente,
envolvendo um numeroso e heterogéneo conjunto de medidas. No sector florestal a
medida na qual houve mais candidaturas foi:
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•

PAMAF -Medida 3 - Florestas
Esta medida tinha como objectivos alargar e melhorar a área de floresta,
através da florestação de novas áreas de aptidão silvícola, da melhoria dos
povoamentos florestais existentes e da recuperação de áreas ardidas. Visava
ainda a melhoria do sistema de recolha de dados da fileira florestal.
Na região agrária de Trás-os-Montes foram aprovados, de Janeiro de 1994 a
Dezembro de 1999, 370 projectos, correspondendo-lhes um investimento de
17.162 milhares de euros e 16.118,0 milhares de euros de subsídio (IFADAP,
2003).

Apresenta-se a seguir um mapa da Região de Trás-os-Montes com a
distribuição do investimento total aprovado da medida, por concelho (Figura 1).
Como podemos observar, o concelho de Tabuaço encontra-se entre os
concelhos com menor valor de investimento aprovado nesta medida.

Figura 1 – Investimento aprovado na Medida 3 - Florestas
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No âmbito do Regulamento (CEE) N.º 2080/92, que apoia a arborização de áreas
agrícolas, foram aprovados 4 projectos, num total de investimento de 11.971 euros.
Actualmente

os programas de apoio ao investimento florestal são a Medida 3 do

Programa AGRO e a Medida Florestação de Terras Agrícolas do Programa
RURIS, dos quais apresentamos a seguir um breve resumo dos objectivos,
destinatários, despesas elegíveis e nível de ajudas:

PROGRAMA AGRO
Medida 3
Desenvolvimento Sustentável das Florestas
Esta medida é composta por 6 acções:
•

ACÇÃO 3.1 - Apoio à Silvicultura;

•

ACÇÃO 3.2 - Restabelecimento do Potencial de Produção Silvícola;

•

ACÇÃO 3.3 - Apoio à produção de plantas e sementes;

•

ACÇÃO 3.4 - Colheita, Transformação e Comercialização de Cortiça;

•

ACÇÃO 3.5 - Exploração Florestal, Comercialização e Transformação
de Material Lenhoso e de Gema de Pinheiro

•

ACÇÃO 3.6 - Promoção de Novos Mercados e Qualificação dos
Produtos Florestais

no entanto, só apresentamos o resumo das duas primeiras, que consideramos
serem as mais importantes em termos de florestação, reflorestação e beneficiação
de áreas florestais:
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1 - Acção 3.1 - Apoio à Silvicultura:
ENQUADRAMENTO
Reg. (CE) 1257/1999, de 17 de Maio – Artigo 30.º, nº1, trav. 1 e 2.
DESCRIÇÃO

•

Apoio à arborização e à beneficiação de espaços florestais existentes numa
óptica de desenvolvimento e gestão florestal sustentáveis;

•

Apoio ao reforço da multifuncionalidade dos espaços florestais.

OBJECTIVOS
•

Promover a manutenção e melhoria das funções económicas, ecológicas e
sociais dos espaços florestais no quadro da gestão sustentável;

•

Aumentar a área florestal, com arborizações adaptadas às condições locais
e compatíveis com o ambiente;

•

Melhorar e adequar a rede de infra-estruturas dos espaços florestais, em
conformidade com as acessibilidades necessárias à gestão florestal e com
as medidas de protecção da floresta contra incêndios;

•

Combater a erosão em espaços florestais e promover a reabilitação de
ecossistemas florestais degradados;

•

Aumentar a biodiversidade e o uso múltiplo em espaços florestais.

DESTINATÁRIOS
•

Associações de produtores florestais

•

Cooperativas que tenham por objecto a produção florestal

•

Órgãos de administração de baldios

•

Organismos da administração central nos termos da Lei dos Baldios
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•

Organismos da administração local

•

Entidades gestoras de fundos imobiliários florestais (Resolução Conselho de
Ministros nº 27/99 de 08 de Abril, que adopta o Plano de Desenvolvimento
Sustentável da Floresta Portuguesa)

•

Empresas participadas pelo Estado em menos de 50%

•

Outras pessoas singulares ou colectivas de direito privado

DESPESAS ELEGÍVEIS
•

Arborização e reaborização

•

Manutenção dos povoamentos florestais

•

Beneficiação de florestas existentes

•

Infra-estruturas

•

Actividades de uso múltiplo em superfícies florestais

•

Cartografia digital

•

Elaboração e acompanhamento do projecto

•

Custo de garantias bancárias

NÍVEL DE AJUDAS
•

30% das despesas elegíveis, quando se trate de arborização ou
rearborização com espécies de rápido crescimento a explorar em
rotações/revoluções inferiores a 20 anos;

•

80% das despesas elegíveis, quando se trate de arborização ou
rearborização , outras espécies

•

80% das despesas elegíveis, par beneficiação e melhoria de povoamentos;

•

50% das despesas elegíveis, quando se trate de substituição, por outras
espécies, de povoamentos de espécies de rápido crescimento mal
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adaptadas ou cuja produção se encontre significativamente abaixo do seu
potencial produtivo;
•

40% ou 50% das despesas elegíveis em acções de uso múltiplo relativas à
cinegética e silvo-pastorícia, consoante se trate, respectivamente, de
investimentos em zonas não desfavorecidas ou desfavorecidas;

•

80% uso múltiplo, nos restantes casos;

•

100% das despesas elegíveis, quando se trate de projectos apresentados
por organismos da administração central ou local ou por órgãos de
administração de baldios;

2 - ACÇÃO 3.2 - Restabelecimento do Potencial de Produção Silvícola
ENQUADRAMENTO
Reg. (CE) 1257/1999, de 17 de Maio – Artigo 30.º, nº1, trav.6.
DESCRIÇÃO
•

Apoio ao restabelecimento do potencial produtivo de áreas florestais
percorridas por incêndios ou danificadas por outras causas naturais
nomeadamente vento, neve, geada, seca, pragas e doenças, quando
evidenciadas em diploma legal.

OBJECTIVOS
•

Reposição do potencial produtivo de áreas florestais percorridas por
incêndios ou danificadas por outras causas naturais nomeadamente vento,
neve, geada, seca, pragas e doenças quando evidenciadas em diploma
legal.

DESTINATÁRIOS
•

Associações de produtores florestais

•

Cooperativas que tenham por objecto a produção florestal
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•

Órgãos de administração de baldios

•

Organismos da administração central nos termos da Lei dos Baldios

•

Organismos da administração local

•

Entidades gestoras de fundos imobiliários florestais (Resolução Conselho de
Ministros nº 27/99 de 08 de Abril, que adopta o Plano de Desenvolvimento
Sustentável da Floresta Portuguesa)

•

Empresas participadas pelo Estado em menos de 50%

•

Outras pessoas singulares ou colectivas de direito privado

DESPESAS ELEGÍVEIS
•

Arborização e rearborização

•

Manutenção dos povoamentos florestais

•

Infra-estruturas

•

Beneficiação de florestas existentes

•

Custos de garantias bancárias

•

Actividades de uso múltiplo em superfícies florestais

•

Cartografia digital

•

Elaboração e acompanhamento do projecto

NÍVEL DE AJUDAS
•

30% das despesas elegíveis, quando se trate de arborização ou
rearborização com espécies de rápido crescimento a explorar em
rotações/revoluções inferiores a 20 anos;

•

80% das despesas elegíveis, quando se trate de arborização ou
rearborização , outras espécies

•

80% das despesas elegíveis, par beneficiação e melhoria de povoamentos;
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•

50% das despesas elegíveis, quando se trate de substituição, por outras
espécies, de povoamentos de espécies de rápido crescimento mal
adaptadas ou cuja produção se encontre significativamente abaixo do seu
potencial produtivo;

•

40% ou 50% das despesas elegíveis em acções de uso múltiplo relativas à
cinegética e silvo-pastorícia, consoante se trate, respectivamente, de
investimentos em zonas não desfavorecidas ou desfavorecidas;

•

80% uso múltiplo, nos restantes casos;

•

100% das despesas elegíveis, quando se trate de projectos apresentados
por organismos da administração central ou local ou por órgãos de
administração de baldios;

RURIS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2000-2006
Florestação de Terras Agrícolas
OBJECTIVOS
O regime de ajudas tem os seguintes objectivos:
•

Promover a expansão florestal em terras agrícolas com arborização de
qualidade e ambientalmente bem adaptadas;

•

Aumentar a diversidade e oferta de madeiras de qualidade, cortiça e outros
produtos não lenhosos;

•

Contribuir para a reabilitação de terras degradadas e para a mitigação dos
efeitos da desertificação, favorecendo a recuperação da fertilidade dos solos
e a regularização dos recursos hidrológicos;

•

Promover a diversificação de actividades nas explorações agrícolas
reforçando a sua multifuncionalidade;

•

Introduzir benefícios socio-económicos no meio rural.
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AJUDAS E PRÉMIOS
Podem ser concedidas ajudas aos seguintes investimentos:
•

Arborização de superfícies agrícolas;

•

Construção e beneficiação de infra-estruturas quando complementares do
investimento na arborização.

Podem ser concedidos os seguintes prémios:
•

Prémio à manutenção, durante um período máximo de 5 anos;

•

Prémio por perda de rendimento, durante um período máximo de 20 anos.

BENEFICIÁRIOS
Podem beneficiar das ajudas previstas:
•

Agricultores

•

Órgãos de administração dos baldios;

•

Organismos da administração central e local;

•

Outros titulares de superfícies agrícolas

Estes beneficiários podem, individualmente ou conjuntamente, cometer a
apresentação e execução do projecto, incluindo o estabelecimento do
povoamento (período da instalação do povoamento, acrescido do intervalo de
tempo durante o qual são realizados os trabalhos de manutenção necessários à
respectiva consolidação), às seguintes entidades:
•

Associações de produtores florestais;

•

Cooperativas de produtores florestais ou agrícolas;

•

Entidades gestoras de fundos imobiliários florestais.
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DESPESAS ELEGÍVEIS
•

Preparação do terreno;

•

Protecções individuais das árvores;

•

Protecções individuais contra fauna selvagem

•

Cercas;

•

Infraestruturas:

•

Rede viária

•

Rede divisional

•

Pontos de água

•

Outras infraestruturas (estruturas de suporte de terras para prevenção da
erosão, regularização dos recursos hídricos ou preservação da paisagem

FORMA E VALOR DAS AJUDAS
As ajudas aos investimentos são atribuídas sob a forma de subsídio não
reembolsável, de acordo com o seguinte quadro :
Quadro 2 - Ajudas ao Investimento

Níveis de ajuda
TIPO DE BENEFICIÁRIO

(%)

Organismos da Administração Central e Local e órgãos de
administração dos baldios

100

Áreas agrupadas

80

Agricultores

70

Agricultores (no caso de se tratar de espécies exploradas em
revoluções inferiores a 20 anos)
Outro tipo de beneficiários

40
50

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
42
Caracterização e Diagnóstico

O prémio à manutenção é atribuído sob a forma de subsídio não reembolsável
durante um período de 5 anos.

O prémio por perda de rendimento é atribuído, aos Agricultores, aos órgãos de
administração dos baldios e a outros titulares de superfícies agrícolas, sob a forma
de subsídio não reembolsável no valor e pelo período constantes no seguinte
quadro:

Quadro 3 - Valor anual do prémio por perda de rendimento (Euros/ha)

CLASSES DE SUPERFÍCIES AGRICULTORES E ÁREAS
OUTROS BENEFICIÁRIOS
AGRUPADAS
CUMULATIVAS
Primeiros 5 ha

249

130

Entre 5 e 10 ha

200

115

Entre 10 e 20 ha

150

80

Entre 20 e 50 ha

75

50

Entre 50 e 100 ha

50

35

Entre 100 e 250 ha

25

15

INCÊNDIOS FLORESTAIS
No período de 1994 a 2001 arderam, no concelho de Tabuaço, 7.470 ha de floresta
e matos, mais do que a área florestal total do concelho (Quadro 4). O que significa
que houve áreas florestais que foram percorridas por incêndios mais do que uma
vez nesses anos.

Dois desses grandes incêndios, tiveram início, um na freguesia de Longa e outro na
freguesia de Barcos, mas rapidamente se propagaram a outras freguesias, daí a
sua grande extensão. Sendim também foi outra freguesia cuja área florestal foi
bastante devastada pelo fogo durante estes anos, tendo ardido 552 ha de floresta e
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matos (em ANEXO apresentam-se as áreas ardidas/freguesia/ano).
Quadro 4 - Áreas Ardidas no período 1994/2001, por freguesia

Freguesia

Nº de Ocorrências Área Ardida
(ha)

Adorigo
Arcos
Barcos
Chavães
Desejosa
Granja do Tedo
Granjinha
Longa
Paradela
Pereiro
Pinheiros
Santa Leocádia
Sendim
Tabuaço
Távora
Vale de Figueira
Valença do Douro

13
17
36
22
1
8
5
19
9
6
15
8
51
40
10
9
10

21
33
1.070
41
1
123
22
5.169
27
11
166
10
552
58
129
26
11
7.470

TOTAL

(Fonte: DGF,2003)

Na Figura 2 podemos observar que a maior parte da área ardida corresponde a
zonas ocupadas com matos, com excepção do ano de 1999 em que ardeu mais
área de povoamento florestal (592 ha de pinheiro bravo). No ano 2000 arderam
2.478 ha de pinheiro bravo, o que contribuiu para uma diminuição drástica da área
ocupada por esta espécie no concelho de Tabuaço.
Nos restantes anos, apesar do número de ocorrências, as áreas ardidas foram
pequenas não ultrapassando, em muitos dos casos, 1 ha de área (ver Anexo).
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Figura 2 – Distribuição do número de ocorrências e área ardida (1994 – 2002)
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Estruturas e Meios de Prevenção, Detecção e Combate aos Fogos

Em Portugal a coordenação das acções de prevenção e detecção de fogos
Florestais está a cargo da CNEFF - Comissão Nacional Especializada de Fogos
Florestais, que foi criada em 23 de Abril de 1987. É um orgão de consulta e de
apoio do Ministério da Administração Interna, estando nela representadas as
seguintes entidades:
• Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC);
• Serviço Nacional de Bombeiros (SNB);
• Direcção Geral das Florestas (DGF);
• Instituto de Conservação da Natureza (ICN);
• Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG);
• Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).
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A Direcção Geral de Florestas tem a seu cargo as principais estruturas de detecção
e prevenção de fogos que, em 1996, constavam das seguintes componentes:
• Rede nacional de 232 postos de vigia. No Concelho de Tabuaço não existe
nenhum posto, mas existem três postos localizados em concelhos vizinhos
(um em Tarouca, na Serra de Stª Helena, um

em Penedono, e um em

Lamego, na Serrra das Meadas;
• 12 Centros de Prevenção e Detecção de Incêndios Florestais (CPDIF)
funcionando durante 24 horas durante a época de maior ocorrência de
incêndios, mantendo em permanência um técnico responsável e dois ou três
operadores, cuja função principal é de centralizar as informações dos postos
de vigia de modo a determinar a localização correcta das ocorrências,
transmitindo-a aos meios de combate (bombeiros, brigadas de vigilância e
primeira intervenção, sapadores florestais, centros coordenadores de meios
aéreos e outras entidades). Um destes centros encontra-se sediado no CCO
(Centro Coordenador Oficial dos serviços dos bombeiros) de Vila Real.
• 57 brigadas de vigilância e primeira intervenção constituídas cada uma por 5
homens que se deslocam numa viatura todo terreno equipada com a função
de actuar imediatamente após a deflagração de um incêndio, bem como vigiar
e patrulhar a área florestal Os Bombeiros Voluntários de Tabuaço não têm
uma brigada de vigilância de 1ª intervenção
•

Na época de incêndios existe uma brigada móvel motorizada constituída por
dois homens e um Grupo de Primeira Intervenção (GPI) constituído por 5
elementos que utilizam 1 pronto socorro médio todo terreno.

•

Brigadas de Investigação de Fogos Florestais (BIFF) constituídas por 4
elementos com formação específica para determinar as causas dos incêndios
florestais e competência para elaborar e remeter “autos de notícia” para o
Ministério Público e a Polícia Judiciária em caso de suspeita de fogo posto. No
concelho de Tabuaço não actua nenhuma destas brigadas.

O combate aos incêndios florestais é da responsabilidade exclusiva dos bombeiros.
Os Bombeiros Voluntários de Tabuaço (BVT) estão na Zona Operacional de
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Tabuaço do Distrito de Viseu e têm um efectivo de 98 homens no activo e 10
mulher como pessoal auxiliar. Não têm pessoal em permanência no quartel.
Quadro 5 - Meios de Combate a Incêndios existente nos Bombeiros
Voluntários de Tabuaço
1 auto apoio pesado de 8000 litros (ano de fabrico 1999)
1 auto apoio pesado de 5000 litros (ano de fabrico 1983)
1 pronto-socorro médio todo terreno de 4500 litros (ano de fabrico 1965)
1 pronto-socorro médio de 1200 litros (ano de fabrico 1996)
1 carro de comando Land Rover (ano de fabrico1998)
1 pronto-socorro ligeiro todo terreno de 500 litros (ano de fabrico 1993)
1 pronto-socorro ligeiro todo terreno de 450 litros (ano de fabrico 1997)
1 pronto-socorro ligeiro todo terreno de 400 litros (ano de fabrico 1997)
1 viatura de Apoio (ano de fabrico 1984)
1 viatura de Apoio Nissan (ano de fabrico 1979)
Fonte: Bombeiros Voluntários de Tabuaço

Em relação a infra-estruturas de apoio aéreo, o concelho pode usufruir de dois
heliportos, um em Lamego (Hotel 15) e outro em Aguiar da Beira (Hotel 17).

2.4 – Niveis de qualidade ambiental
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A degradação da paisagem tem como principal factor os incêndios florestais, muito
visível na freguesia da Longa, a localização da pedreira no Monte Calha, no acesso
à Vila de Tabuaço. Também a descaracterização arquitectónica que algumas
aldeias, como por exemplo, Sendim tem nas últimas décadas tem contribuindo para
a desqualificação da paisagem.
Aspecto também de referir nesta área é a impressionante atitude da população
local, eventualmente também de concelhos vizinhos, que continua a depositar toda
a espécie de lixos – entulhos, monstros, restos de mobilias, etc – na beira das
estradas, nomeadamente em áreas riquissímas do ponto de vista paisagístico e
logo importantes enquanto recursos turísticos.
De referir que no âmbito do Gabinete Técnico do Alto Douro Vinhateiro, se encontra
em curso a “Caracterização dos Impactes Negativos Ambientais no ADV”. Os
elementos

recolhidos

com

importância

para

a

presente

revisão

serão

posteriormente sistematizados e tratados em fase de Estudo Prévio.
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3 – COMPONENTE POPULACIONAL
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3 – COMPONENTE POPULACIONAL

A análise da componente populacional pretende registar a dinâmica demográfica
ocorrida no Concelho de Tabuaço, bem como o seu enquadramento no contexto
regional. Visa, ainda, a caracterização do agregado familiar e o estudo da
mobilidade da população.

3.1 - Dinâmica Demográfica

O volume de população residente na Região do Norte, sofreu uma quebra na
década de 60, tendo vindo a aumentar progressivamente desde então, registando
em acréscimo de cerca de 21%. Em contrapartida, a sub-região do Douro, registou
um decréscimo de quase 30% da sua população. Como se verá mais à frente, o
Concelho de Tabuaço acompanhou esta tendência decrescente, registando em
2001 6.785 habitantes.

Evolução da população por décadas
Área
1960

1970

1981

1991

2001

Norte

3040512

3019970

3410099

3472715

3687293

Douro

314291

258645

261562

238695

221853

Tabuaço

11.640

8.638

8.521

7.901

6.785

Geográfica

Fonte: INE, vários anos
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Variação da População Residente, por décadas
Área
Geográfica

1960/1970

1970/1981

Nº

%

Nº

Norte

-20.542

-0,7

390.129

Douro

-55.646

-17,7

Tabuaço

-3.150

-25,8

1981/1991
%

1991/2001

Nº

%

Nº

%

12,9

62.616

1,8

214.578

6,2

2.917

1,1

-22.867

-8,7

-16.842

-7,1

31

-1,4

-620

-7,3

-1.116

-14,1

Evolução da População na Região Norte

1960 - 2001 na Região Norte
Evolução da População
1960 - 2001
3900000
3700000

4000000

3500000
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2500000
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População na Sub-Região
1960 - 2001

2001

Douro

300000
250000
200000
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Fonte: INE – Censos vários anos

O gráfico abaixo ilustra a evolução da população em Tabuaço, ao longo do Século
XX. Com oscilações, regista uma quebra em 1920, resultado do surto de gripe
pneumónica que assolou todo o país. Desde então, regista-se um constante
aumento populacional, que atingiu o seu auge em 1960 mas, nessa mesma década
esta tendência é quebrada pelos movimentos migratórios registados. A partir de
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1980, estes fluxos deixam de ser significantes, registando-se um outro fenómeno a
nível nacional – a diminuição da taxa de natalidade.

Evolução da População em Tabuaço
Séc. XX
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Fonte: Monteiro, J. Gonçalves, Tabuaço, CMT, Edição 1991
INE, RGPH - 2001

Analisando, mais pormenorizadamente, a variação da população a partir da 2ª
metade do Século XX, constata-se um aumento na ordem dos 12% na década de
50, seguido por uma quebra de 25% na década seguinte, pelas razões
mencionadas anteriormente. Nos anos 70, a diminuição populacional foi quase
insignificante, registando-se a perda de 1,4% de população (31 indivíduos). Este
valor aumenta para 7,3% nos anos 80 e quase que duplica na década de 90, com
uma diminuição populacional, na ordem dos 14%, que se traduz em 1.116
indivíduos.

A diminuição populacional da última década, pode ainda ser visualizada no próximo
gráfico. Mantendo uma média constante de perda de população de cerca de 1,5%
ao ano, verifica-se excepção no período 2000/2001 com uma quebra de apenas
0,1%.
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Evolução da População em Tabuaço
1991/2001
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Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002

No que concerne à distribuição da população por freguesias, a década de 70 regista
aumento populacional em oito das 17 freguesias do Concelho: Adorigo, Arcos,
Barcos, Desejosa, Longa, Pinheiros, Tabuaço e Vale de Figueira. Com uma
variação média, positiva, na ordem dos 8%, a Sede de Concelho apresenta
excepção, registando um crescimento de 37%, no extremo oposto, aparece
freguesia de Granjinha cuja população diminuiu cerca de 33%.

Na década seguinte, apenas as freguesias de Pereiro, Tabuaço e Vale de Figueira
apresentam uma variação positiva, embora inferior a 10%, sendo que as duas
últimas freguesias são as únicas que registam aumentos populacional nas duas
décadas consecutivas. As freguesias de Arcos, Chavães e Desejosa apresentam
uma diminuição da população superior a 20%.
No período de 1991/2001, acentua-se o processo de despovoamento. Como se
pode ver no quadro seguinte, todas as freguesias registam decréscimo
populacional, com variações negativas entre os 11% (em Barcos) e os 50% (em
Granjinha). A sede do Concelho regista a menor perda de população, com uma
diminuição na ordem dos 2,5%.
A dimensão populacional média das freguesias, diminuiu de 465 habitantes em
1991 para 399, em 2001. Acima desta média encontram-se as freguesias de
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Adorigo, Barcos, Sendim, Távora e Tabuaço, sendo esta a única freguesia com
mais de 1.000 habitantes. As freguesias de Granjinha, Santa Leocádia e Vale de
Figueira registam menos de 150 habitantes.
População Residente e Densidade Populacional em 1991 e 2001, por
freguesias
Densidade
Populacional
2
(hab./Km )

População Residente
Freguesia
Adorigo

1991
490

2001
420

Variação
-14,3%

1991
53,1

2001
45,5

Arcos

271

206

-24,0%

34,1

25,9

Barcos

739

658

-11,0%

68,0

60,5

Chavães

446

372

-16,6%

47,2

39,4

Desejosa

232

189

-18,5%

31,0

25,2

Granja do Tedo

316

227

-28,2%

83,8

60,2

Granjinha

104

52

-50,0%

40,2

20,1

Longa

408

357

-12,5%

59,7

52,3

Paradela

243

151

-37,9%

37,6

23,4

Pereiro

183

156

-14,8%

36,4

31,0

Pinheiros

242

199

-17,8%

34,6

28,5

Santa Leocádia

169

134

-20,7%

38,9

30,9

Sendim

1.002

867

-13,5%

47,1

40,8

Tabuaço

1.826

1.780

-2,5%

169,9

165,6

Távora

529

420

-20,6%

76,6

60,8

Vale de Figueira

192

146

-24,0%

41,1

31,3

Valença do Douro

509

451

-11,4%

54,8

48,6

7.901

6.785

-14,1%

59,0

50,7

Concelho

Fonte: INE, RGPH - 2001

O carácter de interioridade do concelho reflecte-se nos valores da sua densidade
populacional, 50,7 hab./Km2 , a qual é 70% inferior à verificada na Região do Norte
e 6% inferior à da sub-região do Douro.
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A análise do Cartograma 1 permite agrupar as freguesias em três situaçõe distintas:


A faixa central, constituída pela Sede de Concelho e pelas freguesias
contíguas, Barcos e Távora. Com densidades populacionais superiores à
média do Concelho, destaca-se Tabuaço com 165 hab/Km2 ;



As freguesias de Sudoeste, Granja do Tedo e Longa, igualmente com
densidades superiores à média do Concelho, situam-se na fronteira com os
concelhos de Armamar e Moimenta da Beira e sendo a última favorecida por
um relevo menos acidentado;



As restantes freguesias, que apresentam densidades inferiores a 50
hab/Km2 .

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
55
Caracterização e Diagnóstico

Estrutura etária e repartição por sexos
A análise da pirâmide etária de Tabuaço, em 1991, retracta o progressivo fenómeno
de duplo envelhecimento registado a nível nacional, como consequência da
diminuição do número de jovens, reflexo da diminuição de taxa de natalidade
verificada em todo o país e aumento da percentagem de idosos devido à
estabilização da mortalidade e aos intensos movimentos migratórios verificados na
década de 60.
A pirâmide etária de 2001, quando comparada com a de 1991, mostra a diminuição
da proporção relativa aos jovens, compensada com o aumento de grupos referentes
a idades mais avançadas. De facto, as faixas etárias da população mais jovem
apresentam um decréscimo de 8%, enquanto que as faixas etárias da população
em idade activa revelam um aumento de 2%. As faixas etárias mais envelhecidas
são as que registam maiores acréscimos, em termos percentuais o Concelho é
constituído por 23% de população com 65 e mais anos, tal como se pode verificar
no quadro abaixo.

Evolução da População, por Grupos de Idades
1991

2001

Grupos de
Idades

N.º

%

N.º

%

0 - 24 anos

3.104

39

2.121

31

25 - 64 anos

3.506

44

3.140

46

65 e + anos

1.291

17

1.524

23
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Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002

Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002

Em relação à repartição da população por sexos, a conjuntura mantém-se
equilibrada com ligeira vantagem para o sexo feminino, o que poderá estar
associado a uma maior predisposição para a migração por parte de membros
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masculinos e ao facto de a esperança de vida ser maior nas mulheres. As
percentagens referentes aos censos de 2001 são idênticas aos de 1981.

Repartição da População Residente
por Sexos em 1981

Mulheres
52%

Repartição da População Residente
por Sexos em 2001

Repartição da População Residente
por Sexos em 1991

Homens
48%

Homens
49%

Mulheres
51%

Homens
48%

Mulheres
52%

Fonte: INE – Censos vários anos

Indicadores demográficos

A análise do saldo fisiológico da população de Tabuaço, no período 1991/2000,
revela que o número de óbitos supera o número de nados-vivos, o que significa que
nesta década, o Concelho apresenta um saldo fisiológico negativo, constituindo
excepção, com pequena margem, apenas os anos de 1992 e 1998.
Indicadores de Dinâmica Demográfica

Tabuaço

Indicador

Douro

Região do
Norte

1991

2000

1991

2000

1991

2000

Taxa Natalidade (‰)

11,1

7,9

11,2

10,2

13,3

12,3

Taxa Fecundidade (‰)

36,1

30,8

36,5

40,2

45,1

45,9

Taxa Mortalidade (‰)

11,4

14,3

12,0

11,8

9,2

8,7

Taxa Mortalidade Infantil (‰)

11,4

12,4

13,5

7,1

12,2

6,7

Índice de Envelhecimento (%)

70,5

113,5

73,1

113,6

51,7

80,1

Índice de Dependência (%)

65,4

56,1 (a)

58,6

50,3 (a)

50,4

45,1 (a)

Taxa Atracção/Repulsão (%)

-11,4

(b)

-11,3

(b)

-4,8

(b)

Fonte: CCRN, 1995,1999, Fichas Concelhias da Região do Norte e INE
(a)

Informação referente a 199

(b)

Informação não disponível

Revisão do Plano Director Municipal de Tabuaço
58
Caracterização e Diagnóstico

Este facto é reflexo da diminuição da taxa de natalidade ocorrida a nível nacional,
associada à diminuição da taxa de fecundidade.

Como se pode verificar, nos gráficos seguintes, esta situação ocorre em Tabuaço e
na sub-região do Douro, apesar desta registar aumento da taxa de fecundidade, o
saldo mantém-se negativo. A Região do Norte, pelo contrário, apresenta valores de
saldo fisiológico positivos, ao longo da última década.

A evolução da população de alguns grupos etários determinou um decréscimo no
índice de dependência. Isto é, no caso de Tabuaço, cada 100 indivíduos em idade
activa tinham a seu cargo cerca de 56 jovens e idosos, em 1999, comparativamente
a cerca de 65 no ano de 1991. O mesmo se passa para as restantes unidades
geográficas.

O aumento do índice de envelhecimento é resultado do duplo envelhecimento
evidenciado nas pirâmides etárias, uma vez que relaciona a população com 65 e
mais anos, que tem aumentado, com a população com menos de 15 anos, que tem
diminuído.

No que diz respeito à taxa de mortalidade, os valores referentes a Tabuaço,
apresentam uma dinâmica inversa à sub-região do Douro e da Região do Norte,
uma vez que se verifica acréscimo (3‰). De salientar que, a taxa de mortalidade
registada em Tabuaço ser consideravelmente mais alta que nas restantes regiões
em análise. Este facto, provavelmente, estará associado ao elevado número de
idosos, ao carácter de interioridade do Concelho e ao isolamento de algumas
povoações, o que poderá dificultar a obtenção de cuidados de saúde.
O mesmo se passa em relação à taxa de mortalidade infantil, que em Tabuaço
aumentou, registando um valor bastante superior às restantes regiões e que quase
duplica a taxa verificada na Região do Norte.
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Na década de 80, o concelho de Tabuaço apresentava uma taxa de repulsão na
ordem dos 11%, tal como a sub-região do Douro. Por sua vez, a Região do Norte,
apresenta igualmente taxa de repulsão, mas na ordem dos 5%. No momento de
elaboração deste relatório, ainda não são conhecidos os valores referentes à
década de 90.

Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002

Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002
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Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002

Nível de instrução escolar

Como demonstra o quadro abaixo, a taxa de analfabetismo em Tabuaço, é
ligeiramente superior à da sub-região do Douro e ambas superiores à verificada na
Região do Norte, no entanto, foi em Tabuaço que esta taxa diminuiu mais desde
1991, situando nos 18,5%. Este valor para o Douro e para a Região do Norte eram
respectivamente de 15,5% e 9,9%.

Nas três unidades geográficas em questão, os valores são relativamente
equilibrados e seguem as tendências a nível nacional, isto é, o analfabetismo
abrange principalmente o sexo feminino e simultaneamente, as Mulheres,
predominam nos ensinos médio e superior.

Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002
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População Residente segundo o nível de instrução
Tabuaço
Nível de Ensino

H

M

%

%

Douro

Total Pop.
Nº

%

H

M

%

%

Norte

Total Pop.
Nº

%

H

M

Total

Pop.

%

%

Nº

%

Nenhum nível
42% 58% 1.239

18%

42% 58% 38.206

17%

41% 59%

518.597

14%

1º ciclo ens. Básico 49% 51% 3.152

46%

49% 51% 91.865

41%

48% 52%

1381.758

37%

2º ciclo ens. Básico 52% 48%

926

14%

55% 45% 28.443

13%

53% 47%

560.497

15%

3º ciclo ens. Básico 55% 45%

644

9%

55% 45% 21.372

10%

53% 47%

392.271

11%

Ens. Secundário

50% 50%

554

8%

50% 50% 24.193

11%

51% 49%

490.839

13%

Ens. Médio

15% 85%

34

1%

33% 67%

0,4%

44% 56%

17.974

0,5%

Ens. Superior

38% 62%

236

3%

41% 59% 16.826

8%

43% 57%

325.276

9%

20%

49% 51% 45.350

20%

49% 51%

759.299

21%

ensino

948

A frequentar o
ensino
Taxa de
analfabetismo

49% 51% 1.329

14,5 %

13,7 %

8,3 %

Fonte: INE – O Pais em Números, Edição 2002

Como de pode ver no gráfico seguinte, 18% da população não possui qualquer
nível de ensino, 46% possui o 1º Ciclo do Ensino Básico, valor este superior aos
41% do Douro e dos 37% da Região do Norte. Ao nível do ensino médio, Tabuaço,
apresenta valores superiores às restantes regiões em estudo. Em contrapartida, o
Concelho apresenta valores inferiores nos níveis do 3º ciclo e do ensino secundário.

População Residente portadora de deficiências
Como se pode verificar no quadro abaixo 5,3% da população de Tabuaço é
portadora de deficiências. O grupo etário, com mais de 55 anos é o que manifesta
maior número de população com deficiências, sejam inatas, resultantes de alguma
circunstância ou devido ao avanço da idade. O grupo etário relativo à população
activa, entre 25 e 54 anos, representa cerca de 2% da população residente.
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População Residente portadora de deficiências

Tipo de
Deficiência

Menos Entre 25
Mais de
de 24
a 54
55 anos
anos
anos

Total

% de
População

Auditiva

2

10

32

44

0,6%

Visual

12

25

25

62

0,9%

Motora

2

27

50

79

1,2%

Mental

18

23

13

54

0,8%

Paralisia

5

6

6

17

0,3%

Outra

12

47

41

100

1,5%

51

138

167

356

5,3%

Total

Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002

Como demonstra o gráfico que se apresenta, 28% dos deficientes são afectados
por deficiência não especificada, seguindo-se o nível motor e o nível visual. Os
deficientes mentais também apresentam uma percentagem considerável, neste
grupo de população que carece de condições ou cuidados específicos.

Fonte: INE – O País em Números, Edição 2002
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3. 2 – Características do Agregado Familiar

A evolução do número de famílias acompanha a tendência da evolução da
população residente, isto significa que, a percentagem de famílias tem diminuído
em todas as freguesias. A Sede de Concelho, constitui excepção registando um
aumento de 6,3%, tal como se pode verificar no quadro seguinte. O Concelho
regista uma diminuição de quase 6% do número de famílias residentes, as
freguesias de Granjinha e Paradela são as que apresentam maiores quebras.
Por sua vez, a dimensão média das famílias também sofre um decréscimo, em
1991 era de 3,1 elementos e em 2001 reduz-se para 2,9 elementos.

Outro factor a considerar é que quase 82% das famílias constituem núcleos
familiares, o que significa que os restantes 18%, provavelmente, dirão respeito a
pessoas que vivem sós.
Famílias, Dimensão Média das Famílias e Núcleos Familiares do concelho de
Tabuaço

Famílias Residentes

Dimensão
Média das
Famílias

Variação
1991
%

Núcleos
Familiares

2001

2001

% de
Famílias

3,1

2,8

130

86,1

-11,0

3,0

2,5

63

77,8

216

-5,7

3,2

3,0

178

82,4

145

137

-5,5

3,1

2,7

104

75,9

Desejosa

81

69

-14,8

2,9

2,7

56

81,2

Granja do Tedo

100

83

-17,0

3,2

2,7

69

83,1

Granjinha

35

25

-28,6

3,0

2,1

16

64,0

Longa

141

127

-9,9

2,9

2,8

98

77,2

Paradela

82

60

-26,8

3,0

2,5

38

63,3

Pereiro

61

56

-8,2

3,0

2,8

46

82,1

Pinheiros

78

71

-9,0

3,1

2,8

57

80,3

1991

2001

Adorigo

157

151

-3,8

Arcos

91

81

Barcos

229

Chavães

Freguesia
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Continuação
Santa Leocádia

59

53

-10,2

2,9

2,5

35

66,0

Sendim

336

329

-2,1

3,0

2,6

258

78,4

Tabuaço

526

559

6,3

3,5

3,2

500

89,4

Távora

168

152

-9,5

3,1

2,8

122

80,3

Vale de Figueira

60

52

-13,3

3,2

2,8

45

86,5

Valença do Douro

167

152

-9,0

3,0

3,0

126

82,9

2.516

2.373

-5,7

3,1

2,9

1.941

81,8

Concelho

Fonte: INE, Censos 2001

3.3 – Mobilidade no Contexto Regional

Nesta fase de elaboração da revisão do PDM o objectivo da análise prende-se com
o conhecimento das as origens e destinos específicos da população que se desloca
de outros concelhos para Tabuaço e vice-versa, por motivos de trabalho ou estudo.

Como se pode verificar no quadro seguinte, o número de indivíduos residentes em
Tabuaço, que se deslocava em 2001 para outros concelhos era de 754,
correspondendo a 11% da população total. Cerca de 60% correspondem a
movimentos do tipo casa-trabalho e 40% do tipo casa-escola.

Cerca de 53% da população desloca-se na Sub-região Douro, dos quais quase 47%
por motivos de estudo e os restantes por trabalho. O concelho vizinho com o qual
se estabelece maior número de deslocações é o de Moimenta da Beira.
O quadro mostra ainda os concelhos que, não pertencendo à área geográfica
mencionada, movimentam maior número de indivíduos, donde se destacam o Porto
com 73 e Viseu com 45.
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População Residente em Tabuaço segundo o local de Trabalho ou Estudo

Trabalhadores Estudantes

Douro

Total

Alijó

212
31

185
5

397
36

Armamar

18

3

21

Lamego

37

18

55

Mesão Frio

3

0

3

Moimenta da Beira

62

113

175

Penedono

2

0

2

Peso da Régua

11

5

16

Sabrosa

1

0

1

São João da Pesqueira

24

20

44

Tarouca

7

0

7

Torre de Moncorvo

1

0

1

Vila Nova de Foz Côa

3

0

3

Vila Real

12

21

33

Aveiro

8

6

14

Coimbra

10

15

25

Guarda

17

2

19

Lisboa

23

13

36

Porto

58

15

73

Viseu

13

32

45

Outros Concelhos

115

30

145

456

298

754

Outras Áreas

Total

Fonte: INE, Censos 2001

No que se refere à população que se desloca de outros concelhos para o concelho
de Tabuaço, por motivos de trabalho ou estudo, os valores são bastante mais
reduzidos dos que se realizam em sentido inverso, apenas 237 indivíduos, ou seja,
3,5% da população. A grande maioria refere-se a movimentos do tipo casatrabalho.
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A maioria dos concelhos de origem incluem-se na Sub-região Douro, destacando-se
os concelhos de Peso da Régua e Moimenta da Beira com 29 e 25 indivíduos,
respectivamente. Fora desta área geográfica destacam-se os concelhos de
Resende e de Viseu.

População que Trabalha ou Estuda em Tabuaço, segundo a origem

Trabalhadores

Estudantes

Total

149

5

154

Alijó

16

2

18

Armamar

12

0

12

Carrazeda de Ansiães

2

0

2

Lamego

20

0

20

Moimenta da Beira

25

0

25

Penedono

2

0

2

Peso da Régua

28

1

29

Sabrosa

1

0

1

Santa MartaPenaguião

3

0

3

São João da Pesqueira

23

0

23

Sernancelhe

3

0

3

Tarouca

3

0

3

Torre de Moncorvo

1

0

1

Vila Flor

1

0

1

Vila Real

9

2

11

Porto

5

2

7

Resende

19

0

19

Viseu

18

0

18

Outros Concelhos

39

0

39

Total

230

7

237

Douro

Outras áreas

Fonte: INE, Censos 2001

Sabe-se que num total de 135 imigrantes no Concelho, 76 são provenientes de
outros concelhos e 59 do estrangeiro. Emigrantes de Tabuaço para outro concelho
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totalizam os 134 indivíduos. O saldo das migrações internas é, então, de -58
indivíduos.

3.4 - Dinâmica Social
No concelho de Tabuaço, tal como no resto do país, o convívio das populações fazse diariamente nas Associações e Sociedades Recreativas, nas festas populares e
também nos espaços comerciais de cada lugar. Por integrar a cultura e fazer das
tradições do povo, decidimos, no âmbito da presente revisão do PDM recolher toda
a informação disponível e sistematizá-la por freguesia, por forma a enriquecer o
nosso conhecimento do concelho onde vamos intervir. Assim, consultámos as
principais publicações sobre Tabuaço e ainda os sites da internet sobre o concelho.
Os dias de festa12 estendem-se, desde sempre, por todo o ano, quebrando o ritmo
penoso dos dias. Natal, Páscoa, Carnaval e S. João: o ciclo da natureza parece
fundir-se com o calendário cristão.

Mas mais importantes são as festas dos padroeiros das localidades, ou não fosse o
povo de Tabuaço tão devoto e, ao mesmo tempo, tão festeiro. Às vezes, estas
festas são só festejadas em famÌlia. Outras vezes, o povo sai à rua em romaria,
festejando os seus santos alegremente e em comunidade.

O culto Pré-cristão destas populações, sabiamente aproveitado, deu origem a uma
profunda devoção a Santa Maria de Sabroso, que todos os anos se festeja, no seu
santuário, na freguesia de Barcos, no dia 15 de Agosto, com festa e romaria à
Nossa Senhora.

Na Granja do Tedo, presta-se culto à Nossa Senhora das Neves, todos os anos, a 5
de Agosto.

12

Texto retirado da publicaçao de Monteiro J. Gonçalves, Tabuaço, Câmara Municipal de Tabuaço, 1991.
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A Igreja Matriz da aldeia da Desejosa tem Santo António por patrono e todos os
anos a freguesia lhe faz festa a 17 de Janeiro, no lugar da Balsa, na mesma
freguesia, celebra-se o padroeiro a 20 de Janeiro.
Em Sendim, o povo festeja a Senhora das Dores a 11 de Agosto e, Santa Luzia, a
13 de Dezembro.
As festas da vila, dedicadas a S. João são as maiores e realizam-se a 24 de Junho
- o dia de Feriado Municipal. Arcos de festa, actos culturais solenes, música, entre
muitos outros sinais de alegria exprimem o momento em que todo o povo de
Tabuaço se realiza.

A 16 de Setembro, Pinheiros, cumprindo uma tradição multi-secular, festeja a sua
padroeira, a milagrosa Santa Eufémia.

Na freguesia de Adorigo o povo celebra a S.ª de Conduzende e a S.ª do Bom Juízo,
no segundo Domingo do mês de Agosto, com procissão que transporta as imagens
das duas Santas.
Em Arcos a festa a S. Silvestre celebra-se a 31 de Dezembro.

O povo de Chavães faz a festa a Nossa Senhora dos Milagres e a Santa Bárbara,
em Agosto, e festeja o S. Martinho a 11 de Novembro.

Na freguesia de Longa a festa em honra de S. Pelágio, tem lugar a 26 de Junho e
resume-se à parte religiosa. A grande festa da terra é à Senhora da Saúde que se
venera na sua capela, no último domingo de Julho.

Na freguesia de Granjinha o padroeiro é festejado a 29 de Junho.
Em Paradela festeja-se S. Mamede a 17 de agosto.
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A paróquia de Pereiro festeja N.ª S.ª Auxiliadora ou Senhora das Candeias, a 2 de
Fevereiro.

As festividades religiosas, em Santa Leocádia, celebram-se a 24 de Agosto em
honra de S. Bartolomeu, a 25 de Agosto em honra da Senhora da Saúde e a 9 de
Dezembro em honra de Santa Leocádia.
Na freguesia de Távora a festa em honra de Santa Bárbara realiza-se no segundo
domingo de Agosto.
Em Vale de Figueira a festa à padroeira tem lugar a 21 de Novembro.

Na freguesia de Valença do Douro a grande festa é dedicada, não ao padroeiro
mas a Santa Bárbara, protectora das vinhas.
RELAÇÃO DOS PADROEIROS DAS FREGUESIAS E LUGARES
Adorigo

Senhora de Conduzende

Aldeia de Sendim

N.ª S.ª do Pranto (Santa Maria)

Arcos

S. Silvestre

Balsa

S. Sebastião

Barcos

Nossa Senhora da Assunção

Cabriz

Santa Maria Madalena

Carrazedo

Nossa Senhora do Calvário

Cha vães

S. Martinho

Desejosa

Santo António

Granja do Tedo

S. Faustino e Santa Jovita

Granjinha

São Pedro

Guedieiros

S. Marcos
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(continuação)
Longa

S. Pelágio

Paradela

Divino Espírito Santo

Pereiro

S. Sebastião

Pinheiros

Santa Eufémia

Sabroso

Santa Maria N.ª S.ª Sabroso

Santa Leocádia

S. Bartolomeu

Santo Aleixo

Santo Aleixo

S. Martinho

S. Martinho

Tabuaço

Nossa Senhora da Conceição

Távora

S. João Baptista

Vale de Figueira

Nossa Senhora da Apresentação

Valença do Douro

S. Gonçalo de Amarante

Organizações e Actividade Sócio-Culturais

Em termos associativos, Tabuaço é particularmente rico em agrupamentos
musicais e folclóricos. A vida e dinâmica social da população encontra-se
espelhada no número de associações, grupos culturais, desportivos, recreativos e
sociais. O concelho conta ainda com a Associação dos Bombeiros Voluntários de
Tabuaço e com o Teatro Luís de Freitas.
O quadro elaborado permite verificar que é na sede de concelho que se concentra o
maior número de organizações e as freguesias de Adorigo, Desejosa, Granjinha e
Vale de Figueira, segundo os dados fornecidos pela Câmara Municipal não
possuem nenhuma estrutura associativa local.
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Associações e Grupos Culturais, Desportivos, Recreativos e Sociais
Freguesia

Designação

Adorigo

-

Arcos

- Associação de Guias e Escuteiros da Europa
- Rancho Folclórico de Arcos “As Flores do Campo”

Barcos

-

- Clube de Caça e Pesca
- Grupo de Bombos de Barcos
- Grupo de Cabeçudos de Barcos
- Grupo Coral de Barcos

Chavães

- Grupo de Cantares de Chavães
- Rancho Folclórico de S. Martinho de Chavães

Desejosa

-

Granja do Tedo

- Rancho Folclórico de Granja do Tedo
- Grupo Desportivo de Granja do Tedo

Granjinha

-

Longa

- Grupo de Teatro de Longa
- Grupo Recreativo de Longa
- Centro Social de Longa

Paradela

- Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Paradela

Pereiro

- Clube Desportivo de Pereiro

Pinheiros

- Grupo Desportivo de S. Salvador de Pinheiros

Santa Leocádia

- Grupo Coral da Paróquia

Sendim

- Banda de Música de Sendim
- Grupo Desportivo e Recreativo de Sendim
- Associação de Melhoramento de Guedieiros
- Grupo Desportivo e Recreativo de Sendim
- Associação da Região do Tedo e Távora
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(continuação)

Tabuaço

- Grupo de Cantares de Tabuaço
- Grupo de Dança FLASH
- Tuna Tabuacense
- Associação Juvenil ABEL BOTELHO
- Bombeiros Voluntários de Tabuaço
- Grupo de Cantares do Alto da Escrita
- Grupo Motors “Rabelos do Asfalto”
- Tuna de Tabuaço
- Associação Juvenil Abel Boelho - AJAVE
- Núcleo do Sporting e do Benfica

Távora

- Grupo Desportivo Cultural Recreativo e Social de Távora

Vale de Figueira

-

Valença do Douro

- Grupo Cultural e Recreativo "OS RABELOS"
- Grupo de Bombos
- Grupo Coral da ParÛquia
- Grupo Desportivo e Recreativo de Valença do Douro
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4 – ESTRUTURA SÓCIO - ECONÓMICA
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4 – ESTRUTURA SÓCIO - ECONÓMICA
O estudo da estrutura sócio-económica do concelho de Tabuaço pretende
caracterizar, de um modo geral, os diferentes sectores de actividade que
determinam a evolução do sistema produtivo concelhio e consequentemente
condicionam o seu processo de desenvolvimento. Por esse motivo os dados
analisados dizem respeito aos dados disponibilizados pela Câmara Munciipal, pelo
INE, a dados solicitados à Administração Central e a trabalhos de campo. No que
se refere aos dados solicitados à Administração Central, apesar dos esforços
realizados pela Câmara Municipal de Tabuaço não foi possível em tempo útil obter
o levantamento do Cadastro Industrial, solicitado à Direcção Regional do Norte do
Ministério da Economia.

A análise da actividade económica do concelho é realizada tendo em vista dois
objectivos específicos:
•

Caracterizar o modelo em que assenta a base económica do concelho e
suas transformações, nos últimos tempos;

•

Fornecer elementos de suporte à estratégia de actuaçãono ordenamento do
território e na organização do sistema urbano municipal, em sede de revisão
do PDM, de forma a contribuir para a melhoria da eficiência da política
municipal.

O

planeamento

municipal

constitui

um

instrumento

de

promoção

do

desenvolvimento local, ao clarificar as opções estratégicas correspondentes aos
interesses colectivos, constituindo um referencial para a actuação dos agentes,
públicos e privados, com intervenção sobre o território, na prossecução do bemestar geral da população.
O recurso ao planeamento por parte dos municípios recobre situações diversas. No
entanto, assentando numa matriz comum (designadamente a da revitalização do
tecido social e económico, que evolui de forma diversa, consoante a actividade
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dominante, ocupação, iniciativa empresarial, dinâmica pessoal, envolvente interna e
externa) configura-se num perfil específico para cada município, pelo que é
absolutamente indispensável que um dos pontos de partida seja a identificação
prévia dos problemas existentes, através do diagnóstico de situação.

A análise das necessidades, sua classificação e o estudo dos seus indicadores
proporciona a quantificação fundamental para determinar a oferta de bens e
serviços que são diferenciados de concelho para concelho, tendo por base o
conceito de competitividade e associativismo.

A definição das escolhas locais acompanhadas de um prévio diagnóstico deve,
portanto, ser objecto de rigor técnico para que se orientem os meios financeiros, de
forma a assegurar o crescimento sustentado da economia local e no sentido de
aumentar a eficácia das políticas municipais.
4.1 – Estrutura Sócio-económica

O concelho de Tabuaço registou, no período compreendido entre 1991 e 2001, um
declínio no sector primário (cerca de 56%) em termos de população activa,
enquanto que os sectores secundário e terciário apresentaram taxas de
crescimento de 22,7% e 14,6%, respectivamente. Os gráficos apresentados
revelam a evolução da população activa por sectores de actividade no concelho de
Tabuaço.
Gráficos n.º1 e 2: Evolução da população activa por sectores de actividade

1991
33%

2001

46%

24%

45%

21%

Sector Primário
Sector Secundário
Sector Terciário

31%

Fonte: INE, 1991, 2001
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Em 1991, o sector primário agregava quase metade da população activa (46%), o
secundário 21% e o terciário, cerca de 33%. O prazo de uma década foi o suficiente
para uma inversão da tendência de predominância do sector primário, sendo que
em 2001, este passou a ocupar apenas 24% da população, o sector secundário
31% e o terciário, sustendo uma posição de líder em matéria de emprego, ocupava
45% da população activa.

A regressão do sector agrícola está relacionada com variados factores,
nomeadamente com o progressivo envelhecimento da população agrícola,
associado à falta de substituição por mão-de-obra jovem, que tem vindo
sistematicamente a procurar emprego noutros sectores mais aliciantes do ponto de
vista da garantia de uma melhor qualidade de vida.

A expansão do sector terciário foi consequência da concentração da maior parte
dos equipamentos e serviços na sede de concelho, assim como de todo o comércio
por grosso e, principalmente a retalho. Relativamente ao aumento da população
activa no sector secundário, este deveu-se essencialmente ao crescente
incremento das industrias de vinificação, construção e obras públicas. A partir do
quadro n.º 1 é possível concluir acerca do tipo de empresas existentes no concelho
e fundamentar a recente tendência verificada.

Considerando o indicador “empresas com sede no concelho”, é o comércio por
grosso e a retalho a actividade económica com maior representatividade (38%),
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seguindo-se a actividade agrícola (23%) e ainda o ramo da construção com 11% ,
tendo este sector apresentado uma notável tendência de crescimento nos últimos
anos.
Quadro n.º1 : Empresas com sede no concelho de Tabuaço, Minho e Região
Norte
Região
Actividade Económica

Tabuaço

Agricultura
Industria Extractiva
Industria Transformadora
Produção e distrb. de electicidade, gás e água
Construção

%

Douro

%

Norte

%

140

23

3.776

19

20.775

6

0

0

44

0

715

0

32

5

1.327

7

52.011

15

0

0

6

0

118

0

68

11

2.392

12

44.924

13

235

38

6.724

35

124.619

36

Alojamento e restaurantes

50

8

1.861

10

28.723

8

Transportes e comunicações

32

5

646

3

7.399

2

Actividades financeiras

14

2

537

3

11.548

3

Actividades imobiliárias

17

3

884

5

27.231

8

Admin. Pública, Saúde, outros serviços colectivos

13

0

655

3

14.956

4

Actividades mal definidas

11

2

598

3

8.562

3

612

100

Comércio por grosso e retalho, reparação veículos

TOTAL

19.450

100

341.581

100

Fonte: INE, Anuário Estatístico, 2000

O sector comercial é, portanto, o mais representativo em termos de número de
empresas, seguido do sector agrícola, verificando-se, simultaneamente, que os
restantes sectores detêm uma expressão pouco significativa, o que ilustra o
carácter incipiente do tecido empresarial. Note-se que o ranking apresentado para o
concelho de Tabuaço é coincidente com o verificado ao nível da NUT13 Douro, o
que já não acontece quando se compara com a região Norte, em que se destacam
os sectores comercial, da construção e da indústria transformadora, enquanto que o
sector primário detém um peso pouco expressivo no computo geral.
A análise efectuada, ao quadro n.º 2, no que respeita à evolução do número de
sociedades e de pessoal ao serviço no concelho, demonstra que é o ramo da
13

NUT- Nomenclatura de Unidade Territorial
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construção que emprega a maior fatia da população activa (43%), seguindo-se a
agricultura (19%), a industria (17%) e o comércio (16%)14.
Repare-se que o ramo da construção foi aquele que mais cresceu, no período 9799, tendo apresentado uma taxa de crescimento na ordem dos 56%. Assim, para
além de constituir uma possibilidade de emprego local, este ramo absorve parte da
mão-de-obra masculina disponível, cujo destino seria a saída para centros urbanos
vizinhos ou até mesmo para o estrangeiro.
Quadro n.º 2 : Evolução do n.º de Sociedades e de pessoal ao serviço

Sectores
Agricultura
Ind Extractiva e Transf.
Construção
Comércio, Aloj. e
Restauro
Transportes e Comunic.
Serviços
Total

N.º de sociedades
Pessoal ao serviço
N.º de sociedades
Pessoal ao serviço
N.º de sociedades
Pessoal ao serviço
N.º de sociedades
Pessoal ao serviço
N.º de sociedades
Pessoal ao serviço
N.º de sociedades
Pessoal ao serviço
N.º de sociedades
Pessoal ao serviço

1997 1998

1999

8
67
6
52
5
115
19
59
2
2
9
8
49
303

9
81
8
72
6
179
22
67
4
4
8
13
57
416

8
84
7
70
6
158
19
65
3
4
6
13
49
394

2000
11
Nd
6
Nd
7
Nd
23
Nd
8
Nd
5
Nd
60
nd

Fonte: INE, Anuários Estatísticos, 1997-2000
n.d: não disponível

A média de trabalhadores por sociedade também tem aumentado, pois se por um
lado se tem mantido o número de sociedades existentes, por outro, tem-se
verificado um aumento progressivo de trabalhadores, donde resultam médias de 23,
26 e 29 trabalhadores, dentro do período considerado.
No que à taxa de actividade diz respeito, esta tem-se mantido ao longo do período
1991-2001, situando-se o valor na ordem dos 35%, o que significa que existe,

14

Dados de 1999
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ainda, uma significativa percentagem de população dependente, em virtude do peso
relativamente baixo da população activa.

Quadro n.º 3: Taxa de Actividade do concelho de Tabuaço

População

População

Taxa de

Residente

Activa

Actividade (%)

1991

7.901

2.611

34,7%

2001

6.785

2.351

34,6%
Fonte: INE, R.G.P. 1991, 2001

A taxa de actividade total registada no concelho no ano de 2001, cerca de 35 %,
situa-se num nível inferior à verificada no Douro (39,4%) e na Região Norte (48%).
De seguida, far-se-á um diagnóstico qualitativo e quantitativo de cada sector de
actividade, de forma a aferir-se sobre as características que presidem à situação
em que cada um se encontra, por forma a possibilitar a criação de directrizes de
orientação para o desenvolvimento das áreas prioritárias do concelho.
4.2 Sectores de Actividade
Sector Primário

A actividade agrícola continua a desempenhar um papel importante na economia
local e na organização do espaço, no concelho de Tabuaço, não obstante ter vindo
a perder importância em termos económicos e sociais. Em termos gerais, pode
dizer-se

que

este

sector

tem

sido

afectado

por

várias

condicionantes,

caracterizadores da própria política agrícola, que contribuem para a degradação
dos níveis de produção e produtividade, o que induz naturalmente ao
enfraquecimento do sector e, consequentemente, ao abandono da actividade.
Verificou-se um decréscimo em cerca de 56% na população activa afecta a esta
actividade, assim como uma diminuição do número de explorações existentes que,
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sendo de 1.306, por ocasião do Recenseamento Geral Agrícola, em 1999,
registaram uma variação negativa de 13%, relativamente a 1989.
Paralelamente, a superfície agrícola utilizada (SAU) diminuiu 26% no período 89-99,
passando de uma área de 6.071 ha para 4.513 ha, tal como se pode verificar pelo
quadro n.º 4.
Quadro n.º 4: Utilização das Terras
1989

1999

Variação (%)

N.º de explorações

1.503

1.306

-13%

Sup. Agrícola Utilizada (SAU) (ha)

6.071

4.513

-26%

Fonte: INE, R. G. A., 1989, 1999

Se observarmos a composição da SAU, por culturas temporais e permanentes,
constata-se que o concelho sofreu uma queda generalizada na maioria das
culturas, à excepção da cultura da batata e do vinho que registaram variações
positivas na ordem dos 4% e 22%, respectivamente.
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Os cereais para grão e as leguminosas para grão foram as culturas que sofreram
os maiores decréscimos (70% e 80%, respectivamente), pese embora as culturas
forrageiras, pastagens permanentes e o olival apresentassem também reduções
significativas, na ordem dos 53%, 44% e 37%, tal como consta no quadro n.º 5.
Quadro n.º 5 : Repartição da Superfície Agrícola (ha)
1989

1999

595

117

- 80%

27

8

- 70%

459
88

476
41

4%
- 53%

Vinha

1.835

2.237

22%

Olival
Pastagens Permanentes (ha)

2.037
342

1.291
191

- 37%
- 44%

Culturas Temporais
Cereais para grão
Leguminosas para grão
Batata
Culturas forrageiras

Variação (%)

Culturas Permanentes

Fonte: INE, R.G.A, 1989, 1999

A cultura do olival tem vindo a evoluir inversamente à cultura da vinha. Com efeito,
estas aparecem normalmente consociadas, tendo o olival, contudo, uma posição
marginal e subsidiária em relação à vinha. Simultaneamente, e não obstante ser o
olival uma constante na paisagem do concelho, numa perspectiva estritamente
económica, e no longo prazo, os agricultores apenas manterão esta cultura pela
compensação financeira, nomeadamente a ajuda directa à produção.
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Numa perspectiva de análise de fileira, a vitivinicultura é, sem dúvida, uma
actividade de primordial importância para o concelho de Tabuaço, num contexto de
inserção no Alto Douro Vinhateiro. Este concelho é produtor de vários tipos de
vinho, nomeadamente “Vinho do Douro” nas freguesias de Adorigo, Barcos,
Desejosa, Granginha, Pereiro, Santa Leocádia, Sendim, Tabuaço, Távora e
Valença do Douro; “Vinho Regional de Trás-os-Montes” nas freguesias de Adorigo,
Valença do Douro, Barcos, Granginha, Desejosa, Távora, Pereiro, Sendim, Santa
Leocádia, Tabuaço e ainda, “Vinho Regional Beiras” nas freguesias de Arcos,
Chavães, Granja do Tedo, Longa, Paradela, Pinheiros e Vale de Figueira (Ministério
da Agricultura, 2003).

A importância da cultura é atestada pelo facto de 74,8% das explorações possuírem
vinha e esta representar 49,5% da SAU total do concelho. A paisagem é dominada
por uma vasta área vitícola, estruturada em socalcos, feitos ao longo do tempo,
segundo princípios técnicos diferentes.

À semelhança do que acontece em toda a Região do Alto Douro Vinhateiro, o
concelho em estudo testemunha uma certa dicotomia existente ao nível da
dimensão das explorações existentes. Se, por um lado, existe uma maioria de
pequenos viticultores que apenas produzem a matéria prima, geralmente
associados às cooperativas, por outro lado, coexistem empresas, com alguma
dimensão, que conseguem cobrir toda a cadeia de valor, desde a produção da uva
até à comercialização do vinho.

De uma forma geral, os viticultores têm vindo a adoptar estratégias diferenciadas.
Os médios/grandes viticultores e as sociedades vitícolas optaram por uma dinâmica
de mudança, através duma intensificação de capital (como forma de suster o
aumento de custos com o factor trabalho) e do aumento do valor dos seus produtos,
através da introdução dos processos de engarrafamento em cave própria e da
diversificação para actividades de valor acrescentado, como o turismo.
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Pelo contrário, os pequenos viticultores têm optado por uma certa estabilidade, que
se traduz numa permanência em termos das estruturas e modos de funcionamento,
não obstante a renovação sentida ao nível das vinhas. Nestas explorações não se
verifica a mobilização de grandes meios técnicos ou tecnologia avançada, nem têm
beneficiado de fundos estruturais, dado o desfazamento entre as condições gerais
de acesso aos programas de financiamento e as realidades da pequena viticultura.
A pequena dimensão destas explorações não lhes retira, porém, importância no
contexto da viticultura. O seu significativo número faz com que o seu contributo para
a produção total seja também elevado. Sublinhe-se que a manutenção dos
sistemas tradicionais, nas explorações de pequenos viticultores, é um forte
contributo para a preservação do património natural e da paisagem, aspectos estes
directamente ligados ao carácter multifuncional deste sector, que se encarrega,
naturalmente, de criar sinergias favoráveis ao desenvolvimento de outras
actividades, designadamente, o turismo (UTAD, 2001).

Depois de analisada a evolução ao nível da estrutura da exploração agrícola, com
principal destaque para a vinha, segue-se uma panorâmica relativa à utilização das
terras.
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A forma de exploração dominante é por conta própria, correspondendo a 94% da
área total utilizada, sendo que as restantes formas de exploração aparecem com
uma expressão insignificante, tal como se verifica no gráfico n.º 3.
Gráfico n.º 3 : Formas de Exploração da SAU

Outras formas
1%

Arrendamento
5%

Conta própria
94%
Fonte: INE, R.G.A., 1999

A maioria das explorações é granjeada por agricultores que não se encontram
colectados sob a forma de empresário individual ou inserido em qualquer tipo de
sociedade agrícola, antes, apresentam-se como produtores singulares autónomos,
tal como se pode observar pelo gráfico n.º 4.
Gráfico n.º4 : Natureza Jurídica da Exploração
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2,38
Prod. Sing
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Prod. Sing.
Empres.
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Fonte: INE, R.G.A., 1999
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No entanto, é importante referir que o peso relativamente pequeno (2,38%) dos
produtores empresários representa uma área de exploração de 655 ha, o que
significa que em média, as explorações pertencentes a este tipo de produtor
ocupam uma área de 21 ha. Do mesmo modo as sociedades, ainda que em número
reduzido (17), representam 1.623 ha, donde resulta uma área média de 95 ha por
exploração. O produtor singular autónomo, em maioria, ocupa uma área total de
5.985 ha, resultando daí uma média de 4 ha por exploração.
A esmagadora maioria dos agricultores, cerca de 90%, têm idades compreendidas
entre os 40 e 65 anos, pelo que a actividade agrícola neste concelho continua a
cargo de uma população envelhecida, com consequências, naturalmente, ao nível
da evolução técnico-profissional, nomeadamente no que se refere à utilização de
determinados

factores

de

produção,

ao

espírito

empreendedor

e

aos

conhecimentos técnicos dos quais também depende a optimização da actividade.

Gráfico n.º 5 : Idade do Produtor Agrícola
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Fonte: INE, R.G.A., 1989, 1999

De acordo com o gráfico n.º 5, a percentagem de população jovem afecta à
actividade, é cerca de 10%.

Directamente ligado à idade dos agricultores está, naturalmente, o grau de
escolarização. No concelho de Tabuaço mais de metade da população agrícola
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possui o ensino básico, ao mesmo tempo em 34% não tem qualquer nível de
instrução e apenas 5,6% possui o ensino secundário e/ou superior, tal como ilustra
o gráfico n.º 6.

%

Gráfico n.º 6: Nível de Instrução do Produtor Agrícola
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Fonte: INE, R.G.A., 1989, 1999

Relativamente ao indicador “tempo de actividade na exploração”, também ele
demonstra a profunda alteração sofrida neste sector. Com efeito, se, de acordo com
o R.G.A de 1989, mais de metade da população se dedicava à actividade a mais
meio tempo, actualmente, a situação assume contornos contraditórios, em que 61%
da população dedica menos de meio tempo à exploração, veja-se o gráfico n.º 7.
Gráfico n.º 7 : Tempo de Actividade na Exploração
3%

37%
61%

Menos de meio tempo
Mais de meio tempo
Tempo completo
Fonte: INE; R.G.A., 1999
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Esta é uma situação que se compadece com a realidade dos pequenos viticultores,
por exemplo, cuja actividade permite a interacção com outras, nomeadamente a
construção civil.
Relativamente aos índices de monotorização, estes têm evoluído de forma positiva,
sendo de realçar o significativo incremento nos investimentos em mecanização nas
explorações. Convém referir que a análise ao grau de mecanização na agricultura
não se poderá fazer apenas através da diferença entre o número de maquinaria
existente anteriormente e no momento actual. Teremos, pois, que considerar o rácio
máquina-exploração, caso contrário o resultado será apenas um decréscimo linear,
em função da diminuição do número de explorações.
Constata-se que, em 1989 existiam tractores em apenas 7% das explorações
agrícolas e que actualmente, esse valor duplicou, ascendendo aos 14%, tendo-se
verificado, simultaneamente, um crescimento de 69% no que concerne ao número
total de tractores existentes, verificando-se um maior número de máquinas
agrícolas para um menor número de explorações, donde resulta uma média
superior à unidade, o que demonstra o esforço considerável por parte dos
produtores em equiparem e modernizarem as suas explorações.

Gráfico n.º 8: Evolução do n.º de máquinas agrícolas

Tractores < 55
cv.
Tractores >=55
cv.
Tractores
Motocultivadores
0

50

1989

100

1999

150

200

N.º
Fonte: INE; R.G.A., 1989, 1999
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Associada à actividade agrícola está a criação de gado, caracterizada por um
pequeno número de cabeças por exploração. O concelho de Tabuaço registou,
durante a última década, decréscimos significativos no seu efectivo bovino (cerca
de 21%), sendo que a maior diminuição se verificou ao nível das fêmeas leiteiras,
onde o decréscimo foi na ordem dos 70%.
Gráfico n.º 9 : Evolução do efectivo
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Fonte: INE, R.G.A., 1989, 1999

De acordo com o gráfico n.º 9, é a raça ovina aquela que apresenta o maior peso
(57%), seguindo-se os suínos (34%) e por fim os bovinos (8%).
Em forma de conclusão, pode referir-se o declínio do emprego no sector primário, a
importância da fileira vitícola, com consequente tendência para a monoprodução
especializada na vinha, e o intensificar do grau de mecanização, como principais
indicadores.

O concelho de Tabuaço, parte integrante do Alto Douro Vinhateiro, integra uma
área cujas condições naturais, sociais e económicas permitem uma agricultura,
assaz competitiva, capaz de aumentar a escala de produção.
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Este sector tem que ser, cada vez mais, encarado com critérios de sustentabilidade,
dos quais depende a tão necessária vitalidade demográfica, a preservação da
paisagem, e o desenvolvimento de outras actividades a ele associado.
Sector Secundário

O emprego no sector secundário tem vindo a adquirir um peso crescente, sobretudo
ao longo da última década, tendo crescido, no período 1991-2002, cerca de 23%.

Sectorialmente, são as industrias alimentares, nomeadamente os centros de
vinificação, as grandes responsáveis pelo emprego industrial, destacando-se pelo
número de sociedades sediadas no concelho.

Quadro n.º 6: Evolução do n.º de Sociedades e pessoal ao serviço na
industria transformadora
Ind. Transformadora
Ind. Alimentar

Ind. Textil

Ind. Madeira

Ind. Produtos Metálicos

Ind. Não especificada

Total

1997

1998

1999

2000

N.º de sociedades

4

4

4

5

Pessoal ao serviço

50

62

62

Nd

N.º de sociedades

0

0

0

0

Pessoal ao serviço

0

0

0

Nd

N.º de sociedades

0

1

1

0

Pessoal ao serviço

0

3

3

Nd

N.º de sociedades

0

1

1

0

Pessoal ao serviço

0

2

5

Nd

N.º de sociedades

1

0

2

1

Pessoal ao serviço

2

0

2

Nd

N.º de sociedades

5

6

8

6

Pessoal ao serviço

52

67

72

nd

Fonte: INE, Anuários Estatísticos, 1995-1999
n.d: não disponível
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A industria alimentar, pese embora ter mantido o número de unidades industriais
desde 1997, registou em 1998 um aumento de cerca de 24% na capacidade de
absorção de mão-de-obra, passando a empregar 62 trabalhadores.
No que concerne a estruturas de apoio à actividade industrial, refira-se a existência
de uma zona industrial, com um total de 17 lotes, cujo aproveitamento se resume,
de momento, a uma industria de cristalização de frutas, que pretende alargar a sua
laboração à confecção de marmeladas e compotas.
Perspectiva-se, no médio prazo, a instalação das oficinas da Câmara Municipal,
ocupando uma área de 0,5 ha, assim como o lançamento da 2ª fase de venda de
lotes em hasta pública.
Pode afirmar-se que começam a vislumbrar-se indícios de uma nova política de
acolhimento industrial por parte da autarquia, necessária à manutenção do
ordenamento do território e, em simultâneo, ao estímulo da iniciativa empresarial.

De referir que este concelho apresenta a particularidade da sua industria 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
geradores de impacto paisagístico, pelo que reúnem todas as condições para se
localizarem em lugar apropriado, designadamente, na zona industrial.

Do ponto de vista estratégico, coloca-se, por conseguinte, a questão de saber qual
a política de apoios adicionais que se deverão promover com vista ao incremento
desta dinâmica, de forma a contribuir para enraizar as iniciativas empresariais em
curso e

criar uma verdadeira cultura industrial, sustentada e profícua para a

dinamização e qualificação do emprego.
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Sector Terciário

A actividade do sector terciário aumentou de forma significativa na última década
devido à implementação de novos serviços, nomeadamente nos ramos automóvel,
financeiro e restauração.

Cerca de 93% dos estabelecimentos comerciais de Tabuaço são retalhistas e 7%
são grossistas. De uma forma geral, caracterizam-se por terem pequenas
dimensões e por um baixo número de pessoal ao serviço, tal como se constata pelo
quadro n.º 7.

Quadro n.º 7 : Dimensão dos Estabelecimentos retalhistas
N.º Trabalhadores
1
2
3
4-15

N.º de Empresas
78
31
6
10

Fonte: D.G.C.C.Cadastro Comercial, 2003

Cerca de 62% dos estabelecimentos retalhistas têm um trabalhador, 25% têm dois
trabalhadores e 13% têm entre três e quinze trabalhadores.

Quadro n.º 8 : Dimensão dos Estabelecimentos grossistas
N.º Trabalhadores
1
2
3
4-7

N.º de Empresas
8
0
1
1

Fonte: D.G.C.C, Cadastro Comercial, 2003

No caso do comércio a grosso, a maior parte dos estabelecimentos (80%) têm um
trabalhador e 20% têm de três a sete trabalhadores.
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Revelando um elevado índice de concentração, a actividade comercial pode, em
função da sua distribuição geográfica classificar-se em dois níveis:
o

Comércio local, disperso pelas freguesias, traduzido na existência de
pequenas mercearias, cafés e tascas;

o

Comércio de âmbito municipal, localizado na freguesia, sede de concelho,
de influência eminentemente concelhia, traduzido na existência de uma
oferta mais alargada de bens e serviços, designadamente livrarias,
ourivesarias, lojas de material informático...

O estudo das condições de vida da população incide na análise de duas ordens de
factores: a acessibilidade a serviços públicos, serviços privados, bens de consumo
e equipamento e, ainda, o poder de compra per capita. No que se refere ao primeiro
factor, este tem por base o Inventário Municipal da Região Norte de 1998, onde
consta a distância média a percorrer pela população do concelho, para ter acesso
aos vários tipos de serviços. De entre o conjunto de equipamentos, serviços e
comércio constantes no estudo, seleccionaram-se vinte e dois que se consideram
significativos para ilustrar o grau de acessibilidade do concelho e que figuram no
quadro n.º 9.

No que ao ensino diz respeito, registe-se a existência de escolas do 1º ciclo em
todas as freguesias, e de uma escola do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário que servem
a população estudantil de todo o concelho, sendo que para aceder a estas, a
distância média a percorrer é de 7,9 Kms. Não existe qualquer escola de ensino
profissional no concelho, estando a mais próxima a uma distância média de 17 kms.
Relativamente à saúde, a distância média que garante o acesso a um Hospital é de
41,8 Kms, tratando-se de uma situação pertinente do ponto de vista de acesso aos
serviços públicos. Simultaneamente, o acesso ao Centro de Saúde com
internamento dista, em média, cerca de 38,4 Kms.
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Quadro n.º 9 : Distância Média da população a equipamentos e serviços (km)
Freguesias Equipadas
Equipamentos
Serviços

População
Servida ( %)
Serviços Públicos

Distância média

N.º

(%)

aos serviços
(Kms)

1º ciclo

17

100

100

2º e 3º ciclo

1

5,9

23,1

7,9

Secundário

1

5,9

23,1

7,7

Ensino

Ensino Profissional

17,2

Saúde
Hospital Geral

41,8

Centro de saúde sem intern.

1

5,9

23,1

Centro de saúde com intern.

7,9
38,4

Cons. Médico privado

1

5,9

23,1

Acção Social
Lar de Idosos

3

17,6

45,1

Piscina

1

5,9

23,1

Pavilhão desp. polivalente

2

11,8

32,5

5,3

Desporto

Serviços Privados
1
5,9

Agência Bancária

23,1

7,9

Serviço Multibanco

1

5,9

23,1

7,9

Farmácia

2

11,8

35,8

5,9

Gabinete de Contabilidade

2

11,8

28,3

7,9

Escritório de Advocacia

3

5,9

23,1

11,9

Bens de Equipamento e Consumo
Supermercado
1
5,9

23,1

8,2

Restaurante

45,1

5,5

3

17,6

Associação Desportiva e Recreativa 8

47,1

67,2

5,9

23,1

Loja de Equip. informático
Cultura e Lazer
Biblioteca

Imprensa Local

1

Fonte: INE, Inventário Municipal da Região Norte, 1998
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Os serviços privados confirmam a existência de uma certa polarização ao nível da
freguesia, sede de concelho, pois é aí que se encontram os serviços bancários,
gabinetes de serviços contabilísticos e outro tipo de escritórios.
Os investimentos realizados na área sócio-cultural e desportiva, incluem a
existência de campos de jogos, ténis, pavilhões desportivos polivalentes, piscina
coberta, salões de festas, biblioteca e, ainda, oito associações desportivas e
recreativas.
O segundo factor a analisar é 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% (quadro n.º 10).
Quadro n.º 10: Indicador de Poder de Compra

Tabuaço

Poder de Compra per capita (%)

Douro

Região Norte

2000

2002

2000

2002

2000

2002

39,93

43,52

54,99

61,66

85.96

85.58

0,03

0,03

1,29

1,33

30.82

30.34

% do Poder de Compra no total
nacional

Fonte: INE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, nº IV-200

O Indicador de Poder de Compra per capita de Tabuaço apresenta-se relativamente
mais baixo que o registado na NUT Douro e ainda na Região Norte. Se
compararmos a evolução nos anos 2000 e 2002, constata-se que ela foi positiva, à
excepção da Região Norte que se manteve praticamente inalterado. O concelho de
Tabuaço registou um aumento na ordem dos 9%, enquanto que a região do Douro
cresceu 12%. O gráfico nº 11 ilustra esta realidade.
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Gráfico nº 11: Evolução do Índice de Poder de Compra concelhio

Fonte: INE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, nº IV-2000

Se no ano de 2000, o Poder de Compra per capita era apenas cerca de 40%, em
2002 esse valor atingiu os 43,52%.

Paralelamente, a Percentagem de Poder de Compra, que pretende medir o peso do
poder de compra concelhio no total do país, indica que o referente a Tabuaço, em
2002, é apenas 0,03%, enquanto que a NUT Douro contribui com 1,33% e a Região
do Norte com 30,34%.

Ambos os indicadores considerados demonstram que as condições de vida no
concelho em estudo têm demonstrado sinais de uma evolução positiva continuando,
contudo, numa situação menos favorável quando comparada com a da respectiva
NUT e Região do Norte.
Sector do Turismo

A avaliação da dinâmica da actividade turística em Tabuaço não deve ser feita de
uma forma isolada, relativamente ao contexto territorial em que se insere. Este
concelho integra uma região de forte identidade geográfica, o Alto Douro Vinhateiro,
que tem vindo, progressivamente, a ser objecto de crescente procura, enquanto
espaço alternativo de férias, lazer e recreio.
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A existência de um riquíssimo património natural, composto pela paisagem
vinhateira, a par do património histórico, arqueológico e etnográfico de notável
valor, conferem ao concelho e região uma matriz de grande especificidade a nível
nacional, que se demonstra enriquecedora do desenvolvimento das práticas
culturais, de lazer e turísticas.
A atractividade do concelho passa muito por factores de ordem cultural e de lazer,
ao mesmo tempo que se valorizam os de ordem natural ambiental e histórica. Neste
sentido, refira-se e existência de um património arquitectónico e arqueológico
significativo e disperso pelas freguesias, assim como a emergência de novos
produtos turísticos, baseados em programas de multi-actividades associados ao
Turismo Activo e a um tipo de público muito específico.

Esta atracção pressupõe a existência de estruturas de alojamento, à qual o
concelho começa a dar resposta, de acordo com os dados constantes no quadro n.º
12, que resume a capacidade de alojamento existente, assim como os projectos em
vias de concretização.

Quadro n.º 12 : Capacidade de Alojamento no concelho de Tabuaço
Designação

Categoria

Observação

Hotel em Barcos

Barcos

Hotel

Em fase de apreciação

Qta do Monte Travesso

Barcos

TER

Em funcionamento

Brisadouro

Tabuaço

TER

Em fase de aprovação

Tabuaço

TER

Em fase de apreciação

Residencial Satélite

Tabuaço

Residencial Em funcionamento

Casa do Brasão

Tabuaço

TER

Em funcionamento

Quinta do Convento

Távora

Hotel

C/financiamentoaprovado

Turismo de Habitação

15

Freguesia

15

Pedido de Licenciamento para remodelação de imóvel para turismo de Habitação em nome de SOCOTAB.
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Turismo de Habitação

16

Pinheiros

TER

Proj. Arq. aprovado

Quinta da Moita
Centro Animação
Turística

Pinheiros

TER

Em funcionamento

Valença do Douro

Proj. Arq. aprovado

Animação Turística

Valença do Douro

Projecto aprovado

Casa Cimeira

Valença do Douro

TER

Proj. Arq. aprovado

Quinta do Pego

Valença do Douro

TER

Em fase de apreciação

Quinta das Herédias

Granjinha

TER

Proj. Arq. aprovado

Equip. Turistico/Cultural

Sendim

17

Proj. Arq. aprovado

Fonte: Posto de Turismo - C.M. Tabuaço (2oo3)

Em Tabuaço existem várias casas inseridas em turismo em espaço rural,
localizadas em diferentes freguesias do concelho, caracterizadas por satisfatórios
níveis de qualidade e uma residencial, na freguesia, sede de concelho.
Encontram-se

algumas

situações

em

fase

de

projecto

e

licenciamento,

designadamente, a construção de um hotel e várias casas para turismo em espaço
rural. Este cenário evidencia a progressiva mudança, marcada por um crescimento
quantitativo, que se espera também de qualidade.
Ao nível da animação denota-se a falta de zonas de lazer associada à falta de
equipamentos de animação vocacionados para o desenvolvimento da actividade
turística, em consonância com a identidade e tradição de Tabuaço.

Os dados disponíveis pelo posto de turismo local relativos aos registos de
movimentos de turistas, revelam que, de Agosto de 2002 até Abril de 2003
registaram-se 293 visitas, ao que corresponde 85% de visitantes nacionais e 15%
estrangeiros, de acordo com o expresso no gráfico n.º 10.

16

Pedido de Licenciamento para conversão de imóvel para turismo de Habitação em nome de Ana Mafalda
Oliveira
17
Ampliação e alteração de equipamento cultural, em nome da Associação da Região Tedo-Távora
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Gráfico n.º 10: Visitantes do Posto de Turismo de Tabuaço

Fonte: Posto de Turismo – C.M. Tabuaço, 2002/03

É interessante comparar as visitas nacionais e estrangeiras nos diferentes meses
do ano. O gráfico n.º 11 evidencia o fenómeno da sazonalidade, ainda que a
amostra seja relativamente pequena para se poder aferir com adequado rigor.

Gráfico n.º 11: Sazonalidade das Visitas ao Posto de Turismo de Tabuaço
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Fonte: Posto de Turismo – C.M. Tabuaço, 2002/03

Em termos gerais, pode dizer-se que é o mês de Agosto aquele que totaliza uma
maior percentagem de visitas, quer nacionais (cerca de 27%) como estrangeiras
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(13%), sendo que estas últimas raramente acontecem durante os meses de
inverno.

Na verdade, este concelho apresenta uma considerável panóplia de recursos
naturais e patrimoniais, passíveis de serem aproveitados e explorados pelo turismo.
Contudo, e em virtude dos recursos naturais oferecerem melhores condições de
gozo em alturas de Verão, os meses de Inverno impõem, cada vez mais, uma
estratégia que garanta a atracção do turista, inserida num contexto, altamente
favorável, derivado da classificação da UNESCO, Património Mundial e da
Humanidade a que a região ascendeu.

Existem oportunidades de desenvolvimento que resultam das especificidades
naturais do concelho, desde que munido de instrumentos de planeamento
preparados de forma concertada e não de acordo com processos de decisão
avulsos e precipitados. Fundamentalmente, é necessário orientar toda a iniciativa
de investimento para o incremento de uma oferta de elevada qualidade e
simultaneamente harmonizar este tipo de estruturas com a sua envolvente.

Considerações finais
As áreas rurais continuam a ser encaradas como espaços marginais com graves
problemas estruturais, como a diminuição da população, a carência de actores
capazes de valorizarem os recursos endógenos e a ausência de dinâmicas de
desenvolvimento.

As transformações das últimas décadas, todavia, não só alteraram os espaços
urbanos como condicionaram de forma sensível o papel das áreas rurais
contribuindo para que estas não possam continuar a ser vistas como espaços à
margem das transformações sociais, económicas e políticas. O território não é
constituído por unidades estanques, o que se passa num determinado lugar vai
afectar os outros lugares, estimulando ou inibindo processos de desenvolvimento
(ALVES, 2001).
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O concelho de Tabuaço encerra em si um certo paralelismo com esta realidade. Em
termos económicos assistiu-se, na última década, a uma diminuição dos activos
agrícolas, em função da necessidade de restruturação da agricultura, face às
mudanças nacionais e europeias, que conduziram a formas de produção cada vez
menos consumidoras de força de trabalho.
A economia do vinho tem vindo a assumir um papel cada vez mais preponderante,
ao mesmo tempo que as industrias alimentares, principalmente os centros de
vinificação, contribuem para maiores níveis de empregabilidade neste concelho.

Sublinhe-se que a manutenção dos sistemas tradicionais nas explorações de
pequenos viticultores é um contributo, de grande importância, para a preservação
da riqueza do património natural e da paisagem, aspectos estes fundamentais para
que o concelho possa enveredar pela diversificação das actividades económicas,
particularmente das associadas ao turismo.

A passagem progressiva da exploração agrícola de autoconsumo para uma lógica
de mercado é responsável pela diminuição da diversidade das espécies cultivadas
e por uma maior especialização, em torno daquelas que são mais valorizadas por
este.

Em virtude do declínio do emprego nas actividades primárias, assiste-se ao reforço
da importância dos serviços, mantendo-se em posição de líder no cômputo das
actividades económicas, com uma estrutura cada vez mais diversificada, mas ainda
muito virada para o consumo.
As funções relacionadas com o sector do turismo tendem a crescer, particularmente
associadas a formas mais qualificadas, veja-se a expansão do alojamento
verificado nos últimos anos a esta parte, ao nível de turismo em espaço rural.

A

população

residente

revela

também,

particularmente

a

mais

jovem,

comportamentos em que a necessidade de ocupar os tempos livres conduz à
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generalização de novos hábitos de consumo. Assim, não só proliferam
estabelecimentos recreativos (restaurantes, cafés) como surgem equipamentos do
tipo desportivo (piscinas, pavilhões desportivos, campos de jogos) e culturais.
Qualquer destas situações contribui para o reforço do carácter terciário do
concelho.
Relativamente

ao

sector

industrial,

a

primeira

ideia

a

reter

é

a

da

consciencialização, por parte da autarquia, para a importância crescente que este
sector possa vir a adquirir na questão do emprego, sempre numa óptica de
integração com o meio envolvente e ambiente, de forma a garantir um
desenvolvimento sustentado entre os diversos sectores de actividade.
Por conseguinte, o objecto de intervenção em matéria de acolhimento industrial terá
de ser necessariamente o de uma melhoria qualitativa, pelo que é imperioso
completar o esforço de infraestruturação com a disponibilização de outras
facilidades atractivas para as empresas.
O concelho de Tabuaço goza da existência de uma conjuntura económica
favorável, interna e principalmente externa, da região do Douro Vinhateiro, ao que
não é alheia a evolução positiva do indicador de Poder de Compra que traduz,
naturalmente, a melhoria das condições e qualidade de vida da população local.
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5 – POVOAMENTO E ESTRUTURA URBANA
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5 – POVOAMENTO E ESTRUTURA URBANA
5.1 História e Valores Culturais

O presente capítulo tem como objectivo caracterizar os valores culturais existentes
no Concelho de Tabuaço. Deste modo, para o efeito consideramos valores
culturais, o património arquitectónico, arqueológico e paisagístico. O levantamento
efectuado teve em consideração todo o material disponível, desde logo, o PDM em
vigor, as publicações da Câmara Municipal, na qual se incluem naturalmente a
Carta Arqueológica, a informação fornecida pelo IPPAR e ainda a consultada nos
sites do IPA, do IPPAR e da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
De referir igualmente que também no período de formulação de sugestões foram
fornecidos, por parte de

um cidadão interessado e conhecedor do valioso

património existente no concelho, elementos. Referimo-nos à participação do Dr.
Gustavo Almeida que aproveitamos para agradecer publicamente.

História18

O território em que assenta a actual concelho de Tabuaço foi ocupado pelo homem
desde eras muito remotas. Nele permanecem as marcas de povos que aí viveram
antes da dominação romana, durante esta e, depois, numa sequência de espaço e
tempo cada vez mais contínua, da alta Idade Média aos nossas dias.

Exemplos da passagem do homem por estas terras em Épocas muito recuadas,
são os castros de Calfão, Sabroso, Longa, Cabris e também, o que se coloca sobre
Valença, o dos Montes do Vento, sobre Barcos e o dos Montes do Gramejo, sobre
Tabuaço.
Estes castros foram, depois, romanizados. Outras marcas de romanização terão
sido as observadas pelo Abade de Miragaia, no século passado, nas imediações da
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Ermida de S. Vicente: "junto à ermida de S. Vicente tem aparecido vestígios de
antiquíssimas construções, talvez romanas - como tijolos, grandes blocos de
cimento, uma espécie de punhais, grandes pregos de cobre e moedas romanas de
cobre e prata".

Os Castros de Calfão, Sabroso e Valença tiveram ocupações tardias, já na alta
Idade Média, tendo-se aí praticado cultos a Santa Maria e estando eses povoados
na origem das mais antigas paróquias deste concelho: Santa Maria de Távora,
Santa Maria de Sabrosa e Santa Maria do Rio Torto. Nesta altura a organização
económica e demográfica estaria, também, pontuada pela existência de "Villae",
como certos casos de toponímia, antroponímia parecem indicar: Muchiães tratar-seia de uma Mucianis Villa, de um indivíduo daquele nome, antiquíssima, mas
posterior à Época romana, pois que nesta a decadência da língua ainda não
permitiria a formação de um caso oblíquo em - anis sobre um nome em -us;
Chavães - Flavianis villa de um Flavius, provavelmente muitos anos anterior à
nacionalidade; Conduzende - villa de Gondezendus, nome pessoal de origem
germânica corrente até, pelo menos, ao século XII; Adorigo - o caso de
Conduzende mas referida ao nome Auderigo, de Alderiaus; Sendim - do genitivo
Sendini, villa de Sendinus, outro nome pessoal de origem germânica de grande
voga pré-nacional.
Conhece-se muito mal o que seriam as características e estruturas das “villae"
nesta zona de Alto Douro. Deviam, no entanto, ser explorações agrícolas de média
dimensão, susceptíveis de aglomerar um núcleo humano de razoável dimensão,
capaz de dar resposta às exigências produtivas de tais propriedades.
As lutas da reconquista cristã, que tiveram nestas paragens um palco acidentado,
marcaram de forma tocante o imaginário popular que conserva e acarinha as
lendas de Ardinga e de D. Tedo e seu irmão, colocando-as na origem do mosteiro
de S. Pedro das Águias.
18

O presente texto faz parte do Capítulo “Análise Histórica”, da Caracterização do PDM em vigor,
coordenado pelo Arqtº Rui Brochado
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O actual território do concelho de Tabuaço resulta da fusão de parte dos coutos de
Leomil e de S. Pedro das Águias. Os privilégios concebidos aos coutos podiam
variar mas são quase sempre coincidentes quanto à proibição da entrada de
funcionários régios na terra coutada e quanto à concessão a todos os seus
moradores de certos direitos como os de não participar no serviço militar no exército
do rei ou de não solver tributos pecuniários ou braçais ao monarca, não pagar
certas multas aplicadas ao fisco, etc... E isto explica a ausência de informações
abundantes sobre as terras do actual concelho em certas fontes medievais, como
por exemplo, as Inquirições, ordenadas pelos reis, dado que os seus funcionários aí
não tinham entrada.
A carta de coutamento de Leomil foi concedida pelo Conde D. Henrique e por sua
mulher D. Teresa ao seu prócer D. Garcia Rodrigues por trezentos maravedis. A D.
Garcia e seus antecessores deviam, no entanto, pertencer as terras de Leomil
como honras (era a condição pessoal nobiliárquica que transformava em privilégios
certo território; assim uma honra gozava de certos direitos especiais, semelhantes
ao do couto: insenção de encargos fiscais a pagar à coroa para todos os seus
moradores, direito de justiça, à excepção da aplicação das maiores penas e
proibições de entrada dos oficiais régios). Para que uma terra fosse honrada era
necessário que o seu possuidor fosse nobre e só a partir do século XIII tal condição
deixou de ser necessária e suficiente, tentando então a Corda, no seu esforço de
centralização do poder, controlar a extensão e multiplicação de tais formas de fuga
à sua autoridade. Para que houvesse um couto era necessária o outorgamento de
uma carta de coutamento. O coutamento de S. Pedro das Águias foi feito, também,
pelo Conde D. Henrique e por sua mulher aos cunhados de D. Garcia, Ramiro
Pinioniz e seus irmãos.
Mas, além da existência destes dois coutos, durante a Idade Média, várias terras do
actual concelho receberam foral, foral este que regulava a administração, as
relações sociais e os direitos e encargos dos moradores de um determinado
território que fixava os limites, instituindo, em suma um concelho. Assim aconteceu
em Chavães (carta de foro em 1265 confirmada por D. Afonso III em 27 de
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Setembro de 1269), com Barcos (em 1263, de D. Afonso III: trata-se provavelmente
de uma carta de foro ou de povoação, contrato mais ou menos enfitêutico, à
semelhança do de Chavães de 1265, sendo Barcos, provavelmente, terra
Reguenga, apesar da Corda aí não ter jurisdição), com Paradela (em 3 de Outubro
de 1250, por D. Afonso III), com Pinheiros (em 13 de Julho de 1514, do rei D.
Manuel I), com Távora (a 8 de Julho de 1514 do mesmo rei) e com Sendim (em
1250, de D. Afonso III). Conservam ainda os seus pelourinhos Barcos, Arcos,
Chavães, Granja do Tedo, Sendim e Valença do Douro.

Do património edificado medieval restam ainda várias igrejas e capelas (Igreja
Matriz de Barcos, Capela de Sabroso, Igreja da Fonte Arcada, Igreja de S. Pedro
das Águias), todas de Raiz Românica, de entre as quais se salienta a Igreja de S.
Pedro colocada em local tão inóspito que a ele deviam andar ligadas tradições
cenobiticas anteriores a esta edificação.

Esta jóia do Românico, recebeu a influência do chamado "Românico de Braga" e da
"escola" de S. Pedro de Coimbra. Apresenta uma curiosa inscrição no seu portal
lateral, bastante elucidativa do papel de tais locais de entrada e saída da igreja que
era preciso abençoar e, consequentemente, elucidativo do papel representado por
tímpanos e outras peças esculturadas que os decoravam e do seu significado
apotropaico.
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Entre a Idade Média e o século passado, a população foi crescendo, as instituições
e a vida económica e social foram-se adaptando às condições circundantes até que
Tabuaço fez a sua ascensão vertiginosa, acabando por aglomerar várias terras à
sua volta, constituindo-se como cabeça de um Concelho.

A vila de Tabuaço deve ter tido humilde origem como parece indicar o seu
topónimo: Tabuaço parece provir do "tabulazo" usado no século XII que, por sua
vez, deriva do latim "tabulatio" que parece significar uma "ponta de tábuas", talvez
colocada sobre o Ribeiro tributário do Távora que aí corre.

Os habitantes de "Mucianis Villa" das suas cercanias teriam vindo engrossar o sítio
de "tabulazo", dadas a proximidade da água e as boas condições de defesa. Mas o
crescimento da população foi lento: nunca recebeu foral e só aparece como
paróquia entre os séculos XV e XVI, com capelaria anexa à Igreja Paroquial de
Barcos e, mais tarde, já como curado à Igreja Paroquial dessa vila sua rival.
- Em 1527 contava 41 fogos;
- Em 1707 contava 200 fogos;
- Em 1868 contava 311 fogos;
- Em 1890 contava 325 fogos e 1200 habitantes;
- Em 1900 contava 330 fogos e 1276 habitantes;
- Em 1911 contava 343 fogos e 1329 habitantes;
- Em 1940 contava 344 fogos e 1288 habitantes;

A ascensão de Tabuaço começou a verificar-se a partir do século XVIII e,
sobretudo, no século XIX, em que a sua supremacia sobre as povoações vizinhas
acabou por se consumar, após violentos períodos de acesa rivalidade, na
sequência da instauração e definição do liberalismo em Portugal, particularmente
durante a Revolução de Setembro de 1836 e, na sua sequência, durante a Patuleia
de 1848-49.

"Barcos, cabeça do concelho e sede de julgado, habitada por uma fidalguia rural
numerosa e antiga, opunha-se a Tabuaço plebeia e mal afamada, sem uma só
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família de distinção. Barcos abraçava a causa da liberdade e da Rainha e Tabuaço
a de D. Miguel mas, por surpreendente e irónico que pareça, foi Tabuaço quem
acabou por se sobrepor à sua rival, desviando para si a sede do concelho e, mais
tarde, com a criação da Comarca, submetendo Barcos à posição de dependência
da sua jurisdição. Assim, passam a pertencer ao seu concelho não só as terras que
pertenciam ao concelho de Barcos, mas também Granja do Tedo (24 de Outubro de
1844), com confirmação, a 4 de Outubro de 1855 e Távora e Sendim.
Com as novas funções que lhe passaram a caber, a vila foi-se desenvolvendo,
tendo alguns dos administradores dos seus destinos e alguns benfeitores públicos
marcado de forma indelével o seu desenvolvimento e a organização dos seus
espaços.

A partir dos meados do século passado iniciou-se uma obra de modernização da
vila com a abertura de novas ruas, a recuperação do Jardim Público e a construção
de alguns edifícios que respondessem às suas novas funções e anseios: os Paços
do Concelho, a escola masculina (hoje Biblioteca Macedo Pinto), a escola do Conde
de Ferreira, o teatro, etc.
A modernidade do crescimento da vila de Tabuaço, a modernidade da sua actual
importância, não fez dela um centro particularmente rico em património artístico.
Apenas uma igreja e três ermidas, um ou dois edifícios de gente nobre em que se
salienta a casa do Fontão "refrescada" com uma nova pintura, uma fonte e algumas
peças do recheio de tais edifícios, quase todas de artistas da província e todas elas
bastante maltratadas, ou pelo desprezo a que foram votadas, ou por pinturas e
arranjos mal executados.
A Igreja Matriz é um exemplar de arquitectura do estilo maneirista, estilo este que
marcou profundamente a arte de construir no nosso país, no século XVII, resistindo
ainda no século XVIII às novas tendências barrocas de há muito adoptadas no resto
da Europa. Na sua versão original, desta região, as molduras e enquadramento de
portas e janelas, rectilíneos e sóbrios, casar-se-iam com o branco da cal das
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paredes em que se inscreviam. Infelizmente, hoje tal não acontece, perdendo a
construção parte do seu carácter e perdendo o seu pórtico em dignidade, diluída na
mancha cinzenta do granito das paredes.
O Altar-mor é um belo exemplar de talha dourada do estilo português, estilo este
que recebeu tal nome dada a sua fortíssima originalidade, e que corresponde mais
ou menos, ao primeira quartel de setecentos. Colunas pseudo-salomónicas
recobertas de parras e de cachos de uvas suportam arcos redondos, concêntricos,
em que se continuam motivos decorativos anteriores, tudo num forte sentido de
unidade e de movimento que a colocação de meninos-anjos, a estabelecer a
ligação entre os arcos de forma radial, reforça. As colunas assentam em peanhas
ou decoradas por folhagens acênticas e por pássaros imaginosos ou suportados
por meios corpos femininas nus, peanhas estas que ladeiam pequenas portas
decoradas com os mesmos temas de pássaros e acantos.

Na nave única desta igreja existem três outros altares de talha mais recentes que o
do altar-mor e de estilos muito diferentes. De entre estes salientamos o que faz
conjunto com o púlpito e sua sanefa e que se encontra colocado a meio da nave, de
estilo rocaille, com seus concheados finos e assimétricos e desenho delicado. O
púlpito é belíssimo, na sua decoração sóbria e nas suas linhas e volumes.

Poucas peças pudemos ver de imaginárias em madeira mas a imagem de Nossa
Senhora, barroca, do século XVIII, merece atenção e restauro.

Os tectos de caixotıes da capela-mor e da nave, de inegável interesse, havendo até
conexão entre os tectos e o altar, na capela-mar, deveriam ser motivo de
preocupação e objecto de um esforço de restauro e conservação.
As três ermidas de S. Vicente, Santa Bárbara e S. Plácido são de arquitectura
simples e pouco característica e albergam algumas peças de talha, de imaginária e
de pintura que, todos a pedir restauro, são na sua maioria obras de artistas da
província, algumas mesmo de grande rudeza. Há, no entanto, uma peça para a qual
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chamamos especial atenção e que se encontra na Ermida de S. Vicente: uma
Virgem com o Menino, detalhe e tratamento hierático, de sabor medieval e de
grande valor dada a sua antiguidade.
A ermida de S. Vicente, além de albergar esta peça de imaginária de madeira, a
mais valiosa de todas as da vila de Tabuaço, possui um altar de estilo português de
dois andares muito adulterado por pinturas posteriores e ainda as imagens de
Santa Ferbena, S. Joaquim e S. Vicente, todas em madeira. A primeira é uma obra
de província mas datável do século XVIII, tal como S. Vicente, de trabalho muito
mais cuidado e inequivocamente barroco. A esta imagem de S. Vicente foram, um
tanto anedoticamente, retiradas as asas por um padre pouco conformado com a
visão que o autor da peça teve do santo que representou.

Esta ermida, guarda ainda dois ex-votos dedicados ao seu santo patrono, um do
século XVIII, de mais cuidada execução e de interessante labor, e outro, mais
rústico e ingénuo, do século passado, memórias únicas da devoção que por estas
terras teve este santo e que, como tal, devem ser devidamente restauradas e
estimadas.
A ermida de Santa Bárbara possui um altar de talha em que elementos
característicos de vários estilos do século XVIII convivem e em que está patente
uma certa rudeza no tratamento das formas. Não deixa de ser uma obra
interessante que curiosamente representa, nos frisos-peanhas que suportam nas
colunas os quatro evangelistas e seus símbolos. A tribuna colocada neste altar
revela as mesmas características de obra de província mas o seu estilo é diferente
do do altar. Nela se narram os últimos passos da vida de Cristo, da Ceia à
Crucificação. Esta ermida possui ainda duas pinturas de carácter provincial. A
"Virgem do Menino" é de cariz maneirista. As peças de imaginária de madeira
revelam as mesmas características de arte de província; o "S. João Batista" é uma
obra impressionante de tão rude, tremendamente mal afeiçoada, obra, talvez, de
um devoto e provavelmente, recente.
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Entre o património taboacense são ainda de referir algumas casas que se
distinguem pelas suas belas janelas, por um bonito portal ou por ostentarem brasão
de armas, avultando, entre elas, a já referida Casa do Fontão que pertenceu a
parentes do Marquês de Pombal, com a sua lindíssima janela emoldurada e os
seus arranjos de varandas e aberturas na fachada lateral.
Merece ainda referência o chafariz barroco, oitocentista, que outrora se colocava
defronte desta casa e que hoje está nas imediações do Teatro.
O Teatro, obra dos anseios e novas necessidades culturais dos taboacences dos
meados do século passado, aproveitando, uns "pandeeiros" e melhorado pela
beneficência da famlía Macedo Pinto.
Não sendo grande a abundância de peças legadas pelo passado, aos habitantes
desta vila parece legítimo esperar que se empenhem no restauro urgente e na
conservação do que ainda lhes resta como herança dos que antecederam nestas
terras, para seu enriquecimento e para enriquecimento do país.
Valores Culturais

No sentido de facilitar a leitura da informação sistematizada, organizámos o
presente texto e a Planta de Valores Culturais da seguinte forma:

-

Património Arqueológico Classificado;

-

Outros Valores Arqueológicos;

-

Património Arquitectónico Classificado;

-

Património Arquitectónico em Vias de Classificação;

-

Outros Valores Arquitectónicos.
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