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1 INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o relatório de fundamentação da revisão do Plano Diretor
Municipal de Cinfães que acompanha a deliberação camarária “Edital (extrato) n.º 294/2014, de 4
de abril, publicado em Diário da Republica, 2ª série – N.º 73 a 14 de abril”, que determina a sua
revisão, em cumprimento com o n.º 2 do artigo 3º da Portaria n.º1474/2007, de 16 de novembro,
com Declaração de Retificação n.º 1-C/2008, de 15 de janeiro. Pretende-se fazer uma avaliação da
execução do Plano Diretor Municipal de Cinfães, identificar os principais fatores de evolução e
estabelecer os principais objetivos de desenvolvimento, assim como os critérios de
sustentabilidade a adotar.
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Cinfães, retificado pela Resolução de Concelho de Ministros
n.º 102/94, de 17 de outubro, publicado em Diário da República – I Série – B, n.º 240 a 17 de outubro
de 1994, entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação e prevê no seu Artigo 6.º um prazo de
vigência máxima de 10 anos. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a
redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, no seu
ponto 3 do artigo 98º, determina que os planos diretores municipais sejam revistos no prazo de 10
anos após a sua entrada em vigor ou após a sua última revisão.
Decorridos mais de 19 anos da publicação do PDM de Cinfães é urgente proceder à sua revisão, de
modo a que este instrumento de gestão territorial municipal, sendo um plano de natureza
estratégica de desenvolvimento e ordenamento do território, acompanhe a evolução das condições
socioeconómicas, ambientais, demográficas e culturais do concelho.
A profunda alteração do enquadramento legislativo bem como a entrada em vigor de novos
instrumentos de gestão territorial abrangentes do concelho, nomeadamente o Plano de
Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo (POARC), o Plano de Ordenamento da
Albufeira de Crestuma-Lever (POACL) e o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é outra
razão que justifica a revisão do PDM, sendo fundamental assegurar a compatibilização do PDM com
os mesmos.
Por fim, a desatualização da cartografia e necessária adequação dos elementos constituinte e que
acompanham o PDM aos atuais sistemas de informação geográfica são outro constrangimento, que
justifica a necessidade de revisão do PDM de modo a adequar os seus elementos ao avanço
tecnológico ocorrido nos últimos 19 anos.
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O planeamento e ordenamento municipal deve ser feito numa visão holística, devendo a revisão
do PDM ter em consideração as dinâmicas territoriais, as suas potencialidades e fragilidades
visando como objetivo central a coesão do territorial e o desenvolvimento sustentável.
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL DA REVISÃO DO PDM
O Plano Diretor Municipal estabelece a estratégia do desenvolvimento territorial, a política
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra
e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal.
Neste sentido serão considerados na revisão do plano os planos seguintes planos de âmbito
Nacional e Regional:
 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)
 Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)
 Plano da Bacia Hidrográfica do Douro (PBH-D)
 Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro (PGBH-D)
 Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever (POACL)
 Plano de Ordenamento da Albufeira Régua e do Carrapatelo (POARC)
 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega (PROF-T)

O processo de revisão do PDM de Cinfães pressupõe que sejam cumpridos os dispostos
regulamentares em vigor, a começar pela apresentação das peças escritas e desenhadas constantes
do Decreto-Lei n.º 380/999, de 22 de setembro e posteriores alterações, e da Portaria 138/2005,
de 2 de fevereiro. Desta forma a revisão do PDM de Cinfães será constituída por 4 volumes
documentais com a estrutura seguidamente apresentada:
VOLUME I
a) Estudos de Caracterização e Diagnóstico, nomeadamente:
o

Enquadramento regional

o

Sistema biofísico

o

Ocupação do solo

o

Paisagem e Património Natural

o

Socioeconómica

o

Dinâmica Urbana
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o

Turismo

o

Património Cultural

o

Riscos Naturais e Tecnológicos

o

Enquadramento das políticas e planos de ordem superior

o

Servidões e Restrições de Utilidade Pública/Outras Condicionantes;

b) Modelo Estratégico
c)

Estudos Setoriais
o

Inventário do Património Arqueológico e Arquitetónico

d) Planta de Enquadramento Regional
e)

Planta da Situação Existente

VOLUME II
a)

Regulamento

b) Planta de Ordenamento
c)

Planta de Condicionantes

VOLUME III
a)

Relatório da Proposta

b) Programa de Execução e de Financiamento
c)

Relatório Ambiental

d) Carta de Estrutura Ecológica Municipal
e)

Carta de Valores Naturais (Rede Natura 2000)

f)

Carta de Património

g)

Mapa do Ruído

h) Carta e Relatório dos Compromissos Urbanísticos;
i)

Relatório de Ponderação da Discussão Pública

VOLUME IV
Constituído por processos autónomos que acompanham o Plano:
a)

Processo de revisão da REN

b) Processo de Revisão da RAN
c)

Carta Educativa

d) PMDFCI
e) PME
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3 NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR
3.1 AVALIAÇÃO DO PDM
O PDM de Cinfães, retificado pela Resolução de Concelho de Ministros n.º 102/94, de 17 de
outubro, estabelece no seu Artigo 5.º os seguintes objetivos: i) promover o território concelhio, ii)
preservar e potenciar os recursos concelhios, iii) promover o desenvolvimento, iv) fixar a
população, v) melhorar acessibilidades e vi) preservar e valorizar o património concelhio.
Desde a sua publicação (1994), o PDM de Cinfães não sofreu qualquer alteração até aos dias de
hoje. Decorridos quase 20 anos da sua publicação o concelho de Cinfães depara-se hoje com um
instrumento desatualizado ao nível da cartografia de base e descontextualizado face à legislação
nacional em vigor.
Os problemas relacionados com a cartografia de base do plano, designadamente a sua
desatualização e formato, constituem por si só um forte argumento para a sua revisão. A
elaboração e aplicação dos instrumentos de gestão territorial carece de informação cartográfica
atualizada, georreferenciada e fidedigna, de modo a facilitar as operações de harmonização entre
temáticas e atualizações, sendo mesmo fundamental para o controlo prévio das operações
urbanísticas.
A necessidade de conformidade com a legislação nacional implica a revisão da qualificação do solo
de acordo com o Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio, a revisão da carta de Reserva
Ecológica Nacional de acordo com o regime jurídico da REN, a revisão da carta de Reserva Agrícola
Nacional, implica ainda a realização de novas peças desenhadas como, por exemplo, a carta de
Estrutura Ecológica Municipal e por fim a atualização de outras como a carta de Condicionantes.
Apesar de na carta de ordenamento estar identificado um Plano Geral de Urbanização para a sede
do concelho, o regulamento nada estipula ou identifica como tal. No tempo corrido não se efetuou
qualquer plano de ordem inferior, existindo apenas um Plano de Urbanização em vigor com o
intuito de implementação de espaços residenciais na zona da Vila de Cinfães, publicado em Diário
da Republica, 2ª Série, Nº 75, a 30 de março de 1993, ou seja anterior à publicação do PDM.
O Artigo 7.º do regulamento em vigor estabelece como uso dominante do solo as seguintes classes:
a) Espaços Urbanos e Urbanizáveis
i.

Aglomerados Urbanos
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ii.

Aglomerados Rurais

b) Espaços Industriais e de Armazenagem
c) Espaços Agrícolas
d) Espaços Florestais
e) Espaços Naturais e Culturais
f)

Espaços Canais

Os perímetros urbanos são constituídos por espaços urbanos e urbanizáveis que compreendem as
categorias de aglomerados urbanos e aglomerados rurais. Os espaços urbanos e urbanizáveis
destinam-se essencialmente à ocupação por habitação, comercio, serviços e equipamentos. Por sua
vez os aglomerados urbanos são estruturados por dois níveis de importância; o nível 1 corresponde
ao perímetro urbano de Cinfães e o Nível 2 corresponde aos perímetros urbanos de Souselo,
Nespereira e Tendais. Os aglomerados rurais correspondem ao nível 3.
Importa referir que das três zonas industriais previstas no PDM em vigor apenas uma foi executada.
Trata-se da zona industrial de Cinfães, localizada no lugar da Portela, entre as freguesias de São
Cristóvão de Nogueira e Cinfães, com um total de 37 lotes, a que corresponde uma área de 39.366
m2. De referir ainda que esta, cujo acesso é efetuado através da EN 222, foi executada em 2012 por
iniciativa da Câmara Municipal, estando atualmente em fase de atribuição de lotes.

3.2 OCUPAÇÃO DO SOLO
A avaliação do nível de execução do PDM de Cinfães é de difícil concretização pela inexistente
vectorização das peças desenhadas do plano, o que impossibilita a aferição da efetiva ocupação das
áreas urbanas delimitadas no PDM em vigor, da mesma forma que não foi possível apurar qual a
área urbana prevista e disponível pelo PDM em vigência.
Não obstante, foram encontradas outras fontes de informação que permitiram ter uma perceção
da evolução da ocupação do solo no concelho, nomeadamente as Cartas Militares do Instituto
Geográfico do Exército, série M888, cujo voo de cobertura é referente ao ano de 1995 e a
cartografia de base de 2013, sendo esta a cartografia mais recente e homologada existente no
município de Cinfães, cujo voo de cobertura é referente a 2012. Estas duas bases constituirão o
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ponto de partida e de chegada na avaliação da consolidação urbana. Será ainda avaliado, como
forma de complemento, o estudo realizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em
2011, para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N) com intuito
de avaliar a Situação Urbanística Existente na Região Norte de Portugal.
A metodologia utilizada na avaliação da situação urbanística existente nas diferentes épocas
temporais seguiu a aplicação dos critérios fixados no Anexo I do Plano Regional de Ordenamento
da Região Norte (PROT-N).
As orientações do PROT-N para a delimitação das áreas consolidadas e em consolidação
correspondem aos seguintes passos:
1. Seleção dos edifícios com área igual ou superior a 30 m2;
2. Identificação de áreas (polígonos) onde os edifícios não distam entre si mais de 50 metros
lineares;
3. Determinar o índice bruto de ocupação do solo (IBOSi) para cada polígono;
4. Identificação dos polígonos com IBOSi igual ou superior a 0,1 e seleção dos mesmos com
área igual ou superior a 5 ha, sendo estes correspondentes às áreas edificadas consolidadas
e em consolidação.
As orientações do PROT-N para a delimitação das áreas de edificação dispersa correspondem aos
seguintes passos:
1. Seleção dos edifícios com área igual ou superior a 30 m2;
2. Identificação de áreas (polígonos) onde os edifícios que distam entre si 100 metros lineares;
3. Identificação dos polígonos com IBOSi menor ou igual a 0,1 e seleção dos mesmos com área
igual ou superior a 5 ha, sendo estes correspondentes às áreas de edificação dispersa.
Esta metodologia foi aplicada para dois espaços temporais, 1995 e 2012, que apesar de não
corresponderem na íntegra ao período de vigência do plano é muito próximo deste, uma vez que
foi publicado em 1994, o que nos permitirá ter uma noção da evolução da ocupação do território a
nível urbanístico e a sua distribuição espacial.
A avaliação da situação urbanística existente em 1995, um ano após a entrada em vigor do PDM
atual, reflete que 13% do concelho está ocupado, quer por áreas consolidadas (11%) quer por áreas
de edificação dispersa (89%), o que corresponde a cerca de 3036 hectare. Foram apurados 27

Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM

11 | P á g i n a

polígonos de áreas consolidadas e/ou em consolidação com uma área total de 335,63 hectares e
127 polígonos de áreas de edificação dispersa com uma área total de 2.701 hectares, cuja
representação espacial está refletida no Mapa 1.
O Mapa 1 mostra que não foram identificadas áreas de edificação consolidada em três freguesias,
nomeadamente Travanca, São Cristóvão de Nogueira e Ferreiros de Tendais, no entanto estas
freguesias mostram uma expressiva área de edificação dispersa. Destaca-se ainda a União das
freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires que em 1995 apresenta quatro núcleos urbanos
consolidados, sendo a única freguesia em que a área consolidada (70%) é superior à área de
edificação dispersa.
É notória a influência do Rio Douro e da EN 222 na fixação da população, pela faixa quase contínua
de áreas de edificação dispersa ao longo do limite norte do concelho, assim como a influência de
Castelo de Paiva junto das freguesias de Souselo e Travanca.
Mapa 1 - Avaliação da Situação Urbana Existente, em 1995

Fonte: GeoAtributo, 2014.

O Quadro 1 reflete as áreas resultantes da análise para o ano de 1995 por freguesia. Destaca-se as
freguesias de Cinfães, Nespereira e a União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires
como sendo as freguesias com maior área consolidada, com 63,97 ha, 50,91 ha e 58,81 há
respetivamente. No entanto para Cinfães e Nespereira a área consolidada é inferior à área de
edificação dispersa correspondendo apenas a 13% e 16% respetivamente. Já a União das freguesias
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de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires corresponde à freguesia com maior percentagem de área
consolidada, que representa 70% da área ocupada.
As freguesias cujos limites a norte confinam com as margens do rio Douro são as que apresentam
maior área de edificação dispersa, nomeadamente Cinfães (421ha), Tarouquela (321ha),Santiago
de Piães (253ha), São Cristóvão de Nogueira (246ha), Oliveira do Douro (243ha) e por fim a
freguesia de Nespereira (273ha). Em todas estas freguesias a percentagem de área de edificação
dispersa é bastante superior à área consolidada, que varia entre 87%, no caso de Cinfães e 100%
no caso de São Cristóvão de Nogueira, o que quer dizer que nesta última não foram identificadas
áreas consolidadas.
No que respeita à percentagem de ocupação do território, ou seja quando somadas as áreas
consolidadas e as áreas de edificação dispersa face à área efetiva das freguesias, verifica-se que as
freguesias de Tarouquela com 51%, Travanca com 33% e Souselo com 27% correspondem às
freguesias com maior percentagem de ocupação, sendo que em todas elas a percentagem de
edificação dispersa é superior ao consolidado.
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Quadro 1 - Avaliação da Situação Urbana Existente por freguesias em 1995

Total de área ocupada
(consolidada + edificação
dispersa)

% de ocupação da
freguesia

Cinfães

485,30

Espadanedo

Freguesia

Área Consolidada

Área de Edificação Dispersa

(ha)

%

(ha)

%

19

63,97

13

421,33

87

58,35

11

5,80

10

52,55

90

Ferreiros de Tendais

161,55

10

…

0

161,55

100

Fornelos

158,93

16

14,08

9

144,85

91

Moimenta

70,32

11

7,57

11

62,75

89

Nespereira

324,85

9

50,91

16

273,94

84

Oliveira do Douro

263,23

19

19,40

7

243,83

93

Santiago de Piães

281,29

16

29,15

10

252,14

90

São Cristóvão de Nogueira

246,75

14

…

0

246,75

100

Souselo

243,73

27

40,85

17

202,88

83

Tarouquela

338,59

51

19,35

6

319,24

94

Tendais

161,06

5

27,73

17

133,33

83

Travanca

161,82

33

…

0

161,82

100

União das freguesias de Alhões, Bustelo,
Gralheira e Ramires

81,07

2

56,81

70

24,26

30

3036,86

13

335,64

11

2701,22

89

Concelho de Cinfães

Fonte: GeoAtributo, 2014.
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A mesma metodologia foi aplicada à cartografia de base de 2013 com o objetivo de caracterização
da situação atual, de onde resultou o apuramento de 59 polígonos de área consolidada e/ou em
vias de consolidação com um total de 993 hectares e 131 polígonos de áreas de edificação dispersa
no total de 2.615 hectares, cuja distribuição espacial se apresenta no Mapa 2.
Atualmente a soma das áreas consolidadas e áreas de edificação dispersa representam uma
ocupação de 15% do concelho, sendo que 72% corresponde a áreas de edificação dispersa e apenas
28% do território se poderá considerar consolidado ou em consolidação.
O Mapa da situação urbanística de 2012 apresenta, ao contrário de 1995, núcleos edificados
consolidados em todas as freguesias, mais ou menos lineares e na sua maioria com extensão de
áreas de edificação dispersa.
Mapa 2 – Avaliação da Situação Urbana Existente

Fonte: GeoAtributo, 2014.

Constata-se no Quadro 2 que as freguesias a Norte do concelho, junto ao rio Douro, tem maior
percentagem de área construída, destacando-se as freguesias de Souselo com 44,12%, Espadanedo
com 41,15 %, Tarouquela com 33,38%, Santiago de Piães com 30,45% e Oliveira do Douro com
27,83%. A União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires corresponde à freguesia
com menor área construtiva, apenas 2,55% do seu território está ocupado, sendo que deste 79%
diz respeito a áreas consolidas e em consolidação. Tendais é a segunda freguesia com menor área
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construtiva, com apenas 4,79% do seu território ocupado, no entanto a diferença entre a
percentagem de área consolidada (52%) e de edificação dispersa (48%) é pouco acentuada. De
referir ainda que há exceção da União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, todas
as freguesias tem maior área de edificação dispersa relativamente à área consolidada, destacandose apenas as freguesias de Moimenta, Nespereira, Souselo e Tendais como as mais equilibradas,
indicando que poderão estar numa tendência de consolidação dos seus núcleos urbanos.
No global, considera-se a ocupação do território do concelho de Cinfães como dispersa, feita ao
longo das principais vias de comunicação em especial das Estradas Nacionais e Regionais e ao longo
da encosta do rio Douro. Demonstra ainda a influência da sede concelhia de Castelo de Paiva dada
a proximidade com o limite do concelho sobre as freguesias de Travanca e Fornelos, assim como as
características geomorfológicas do concelho nomeadamente na freguesia de Nespereira que
concentra a ocupação do território no vale do rio Ardena (afluente do rio Paiva).
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Quadro 2 – Avaliação da Situação Urbana Existente por freguesias em 2012

Total de área ocupada
(consolidada + edificação
dispersa)

% de ocupação da
freguesia

Cinfães

323,87

Espadanedo

Freguesia

Área Consolidada

Área de Edificação Dispersa

(ha)

%

(ha)

%

12,74

101,74

31

222,13

69

218,28

41,15

52,66

24

165,62

76

Ferreiros de Tendais

242,37

15,15

38,51

16

203,86

84

Fornelos

151,88

15,07

27,93

18

123,95

82

Moimenta

48,20

7,38

20,16

42

28,04

58

Nespereira

356,11

9,89

165,9

47

190,21

53

Oliveira do Douro

393,20

27,83

58,44

15

334,76

85

Santiago de Piães

535,66

30,45

89,22

17

446,44

83

São Cristóvão de Nogueira

357,89

19,71

52

15

305,89

85

Souselo

404,75

44,12

163,98

41

240,77

59

Tarouquela

221,82

33,38

114,05

28

160,43

72

Tendais

152,04

4,79

79,07

52

72,97

48

Travanca

106,58

21,42

6,91

6

99,67

94

União das freguesias de Alhões, Bustelo,
Gralheira e Ramires

95,51

2,55

75,11

79

20,40

21

3.608,15

15,08

993,02

28

2.615,13

72

Concelho de Cinfães

Fonte: GeoAtributo, 2014.
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Ainda como complemento da análise da situação urbanística do concelho de Cinfães, teve-se
em consideração o estudo realizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP)
para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N), em 2011, com
intuito de avaliar a Situação Urbanística Existente na Região Norte de Portugal. Para a análise da
situação urbanística efetuada pela FLUP, foram igualmente utilizados os critérios fixados pelo
Anexo I do PROT-N, resultado a configuração espacial representada no Mapa 3.
Importa referir, que segundo os metadados que acompanham o estudo, o Mapa da Situação
Urbanística Existente (MSUE) apresentado para o concelho de Cinfães resulta da aplicação da
metodologia sobre informação cartográfica de escala superior a 1: 10 000 e que corresponde a
uma época temporal compreendida entre os anos de 2000 - 2006, não tendo sido possível
apurar o ano em concreto. Assim sendo, o Mapa 3 (MSUE) apresenta as áreas consolidadas e de
edificação dispersa apuradas para o concelho de Cinfães, refletindo o estado da urbanização do
território à data da cartografia de base utilizada para o concelho, que no presente caso é
referente ao período compreendido entre 2000 - 2006.
Mapa 3 – Mapa da Situação Urbanística Existente (MSUE), incidência no Concelho de Cinfães

Fonte: CCDR-N.

Segundo os resultados apresentados pelo estudo da FLUP, para o concelho de Cinfães foram
delimitados 31 polígonos com um total de 325,22 hectares de área consolidada, 80 polígonos
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de área de edificação dispersa com IBOSi > 0,1 m2/m2 com um total de 1000,15 hectares e, por
fim, 16 polígonos de área de edificação dispersa com IBOSi entre 0,01 – 0,1 m2/m2 com um total
de 85,23 hectares.
Analisando por freguesia (CAOP 2014), verifica-se que Espadanedo e Travanca apresentam a
maior percentagem de áreas de edificação dispersa face ao seu território, com 14,5% e 14,39%
respetivamente. Por sua vez, a União das Freguesias de Alhões, Bustelo Gralheira e Ramires
apresenta a menor área de edificação dispersa (5,3 ha), que ocupa apenas 0,28% do seu
território.
Quadro 3 – Situação Urbanistica Existente por freguesia

MSUE - Área edificada
Consolidado
(ha)

Edificação
Dispersa
IBOS> 0,1 (ha)

Edificação
Dispersa IBOS
0,01 – 0,1 (ha)

57,92

135,37

7,65

19

Ferreiros de Tendais

FREGUESIA

Cinfães

% da Freguesia
(Consolidado/
Edificação Dispersa)
2,28

5,63

76,89

3,58

14,50

6,61

68,91

0,41

4,31

Fornelos

10,29

67,79

1,02

6,72

Moimenta

10,25

24,95

1,57

3,82

Nespereira

55,16

90,6

10,52

1,53

2,81

Oliveira do Douro

12,99

83,7

4,09

0,92

6,21

Santiago de Piães

22,81

83,09

1,30

4,72

São Cristóvão de Nogueira

10,21

133,17

0,56

7,56

Souselo

69,98

64,58

7,63

7,04

Tarouquela

8,5

66,97

5,79

1,28

10,95

Tendais

7,8

27,25

48,08

0,25

2,37

Travanca

---

71,6

---

14,39

União das Freguesias de
Alhões, Bustelo, Gralheira e
Ramires

33,72

5,3

5,11

0,90

0,28

Concelho de Cinfães

325,24

1000,17

85,24

1,36

4,54

Espadanedo

4

Fonte: CCDR-N.

A título conclusivo, a análise ao Quadro 4 permite perceber a evolução da situação urbanística
entre 1995 e 2012 e a sua variação. De uma forma geral houve um aumento da área consolidada
em todo o concelho, sendo mais expressiva nas freguesias de Espadanedo, Souselo, Nespereira,
Santiago de Piães e Oliveira do Douro. Houve igualmente um aumento da área de edificação
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dispersa, cerca de 36% em 17 anos corridos. Atualmente a área de edificação dispersa ocupa
cerca de 11,36% do território concelhio. A variação da área de edificação dispersa neste período
de tempo revela ainda que em algumas freguesias houve diminuição da área de edificação
dispersa, o quer dizer que nessas freguesias houve efetivamente uma consolidação da área
edificada, sendo mais significativa nas freguesias de Cinfães, Moimenta, Tarouquela, Tendais,
Travanca e Nespereira.
Quadro 4 – Comparação da situação urbanística entre 1995 e 2012

Área Consolidada (ha)
FREGUESIA

Área de edificação dispersa (ha)

1995

2012

Variação
(%)

1995

2012

Variação
(%)

Cinfães

63,97

101,74

59,05

421,33

222,13

-47,28

Espadanedo

5,80

52,66

807,23

52,55

165,62

215,17

-

38,51

-

161,55

203,86

26,19

Fornelos

14,08

27,93

98,37

144,85

123,95

-14,43

Moimenta

7,57

20,16

166,21

62,75

28,04

-55,31

Nespereira

50,91

165,9

225,85

273,94

190,21

-30,57

Oliveira do Douro

19,40

58,44

201,17

243,83

334,76

37,29

Santiago de Piães

29,15

89,22

206,07

252,14

446,44

77,06

-

52

-

246,75

305,89

23,97

Souselo

40,85

163,98

301,38

202,88

240,77

18,68

Tarouquela

19,35

61,39

217,28

319,24

160,43

-49,74

Tendais

27,73

79,07

185,11

133,33

72,97

-45,27

Travanca

-

6,91

-

161,82

99,67

-38,41

União das Freguesias de
Alhões, Bustelo, Gralheira e
Ramires

56,81

75,11

32,22

24,26

20,40

-15,91

Concelho de Cinfães

251,79

993,02

294,39

1920,94

2615,13

36,14

Ferreiros de Tendais

São Cristóvão de Nogueira

Fonte: GeoAtributo
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3.3 COMPROMISSOS URBANÍSTICOS
Os compromissos urbanísticos correspondem a todos os atos administrativos, assumidos por
um município, que consolidam direitos de edificação no âmbito jurídico dos particulares,
designadamente através de informação prévias favoráveis, com eficácia (legitimidade de um
ano), aprovação de projetos de arquitetura e/ou licenciamento administrativo de processo, com
eficácia (legitimidade de um ano) e licenças e autorizações emitidas, no âmbito de qualquer
operação urbanística (incluindo os licenciamentos, as comunicações prévias acolhidas e as
autorizações válidas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e suas alterações).
No Mapa 4 encontra-se devidamente identificada a evolução do edificado do concelho de
Cinfães, onde estão representados os edifícios até 1995 e os edifícios até 2012. Importa realçar
que esta representação do edificado inclui todos os edifícios existentes neste território,
designadamente os edifícios familiares de residência habitual, os edifícios destinados a
equipamentos e serviços, os anexos, os edifícios utilizados para armazenamento, segundas
habitações, entre outros.
Em 1995 o concelho de Cinfães possuía um total de 27.998 edifícios, dos quais 13,5% situavamse na freguesia de sede do concelho (3.775 edifícios), 9,9% na freguesia de Nespereira (2.781
edifícios) e 9,8% na freguesia de Souselo (2.744 edifícios). Após 17 anos, este município passou
a registar um total de 45.738 edifícios, o que corresponde a um acréscimo de 17.740 edifícios.
Assim, em 2012, Cinfães (6.385 edifícios), Nespereira (4.911 edifícios) e São Cristóvão de
Nogueira (4.834 edifícios) diziam respeito às freguesias que concentravam o maior número de
edifícios no território concelhio.
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Mapa 4 – Evolução do edificado de Cinfães: edifícios até 1995 e edifícios até 2012

Fonte: GeoAtributo, 2014.

Relativamente à variação do número de edifícios nas várias freguesias no período compreendido
entre 1995 e 2012, facilmente se constata que todas as freguesias apresentaram um aumento
do número de edifícios superior a 400. Contudo, três das catorze freguesias destacam-se por
registarem um aumento mais significativo, ou seja, superior a 2.000 edifícios. Estas freguesias
são: Cinfães (aumento de 2.610 edifícios), São Cristóvão de Nogueira (acréscimo de 2.484
edifícios) e Nespereira (aumento de 2.130 edifícios).
Quadro 5 – Número de edifícios em Cinfães, em 1995 e em 2012, e respetiva variação relativa (1995-2012) (N.º)

FREGUESIA

NÚMERO DE EDIFÍCIOS

VARIAÇÃO (1995-2012)

1995

2012

Cinfães

3.775

6.385

2.610

Espadanedo

1.260

2.154

894

Ferreiros de Tendais

1.733

2.717

984

Fornelos

1.427

2.220

793

Moimenta

902

1.317

415

Nespereira

2.781

4.911

2.130

Oliveira do Douro

2.081

3.530

1.449

Santiago de Piães

2.328

3.690

1.362

São Cristóvão de Nogueira

2.350

4.834

2.484

Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM

22 | P á g i n a

FREGUESIA

NÚMERO DE EDIFÍCIOS

VARIAÇÃO (1995-2012)

1995

2012

Souselo

2.744

4.017

1.273

Tarouquela

1.208

2.016

808

Tendais

2.351

3.406

1.055

Travanca

1.031

1.732

701

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

2.027

2.794

767

Concelho de Cinfães

27.998

45.738

17.740

Fonte: GeoAtributo, 2014.

Apesar dos dados relativos à variação do edificado do concelho de Cinfães e à variação da
população residente do mesmo serem relativos a períodos temporais ligeiramente diferentes (3
anos), optou-se, ainda assim, por realizar uma análise comparativa entre ambas. Assim, é
percetível a existência de uma assimetria, uma vez que o número de edifícios aumentou em
todas as freguesias, o que não se verifica, de todo, para a população residente. O aumento mais
significativo do edificado ocorre nem São Cristóvão de Nogueira, freguesia na qual a população
residente diminui aproximadamente 19%. Neste sentido, a população residente é sempre
inferior ao número de edifícios existentes nas várias freguesias, o que permite concluir que o
parque habitacional do concelho de Cinfães está à altura das necessidades da população.
Importa, no entanto, ressalvar que o número de edifícios em questão inclui tanto os edifícios de
residência habitual, como os edifícios destinados a equipamentos e serviços, armazenagem,
anexos e segundas habitações.
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Figura 1 – Variação do número de edifícios (1995-2012) e da população residente (1991-2011)

U.F. Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires
Travanca
Tendais
Tarouquela
Souselo
São Cristóvão de Nogueira
Santiago de Piães
Oliveira do Douro
Nespereira
Moimenta
Fornelos
Ferreiros de Tendais
Espadanedo
Cinfães

-35,7

37,84
-21,4

67,99

-24,4

44,87
-0,7

66,89

-4,6

46,39

-18,7

105,70

-21,3

58,51

-13,5

69,63

-23,4

76,59

-23,3

46,01

-31,2

55,57

-22,9

56,78
-11,8

70,95
69,14

-40

-20

0

20

Edifícios (1995-2012)

40

60

18,0
80

100

População (1991-2011)

Fonte: GeoAtributo, 2014.

Importa ainda analisar a densidade do edificado por freguesia, o número de edifícios por
unidade de área (hectare). Assim, no Mapa 5, é visível que as freguesias de Souselo e
Espadanedo correspondem às freguesias em que a densidade de edifícios é mais elevada. Este
facto justifica-se pela proximidade destas freguesias com o rio Douro, bem como pela
contiguidade destas com o concelho de Castelo de Paiva. Outro aspeto importante é o facto de
estas freguesias serem atravessadas por um dos principais eixos viários deste município, a EN
222, constatando-se que a edificação foi-se concentrando ao longo desta via.
Por outro lado, a União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires destaca-se, em
termos de densidade de edifícios, do restante território concelhio, uma vez que nesta existem
menos de um edifício por cada unidade de área. De facto, pensa-se que tal se deve ao facto de
nesta se concentrarem altitudes elevadas (1.000 metros e superior), correspondendo esta
ocupação a edificações com relativa antiguidade, ou seja, não dizem respeito a novos/recentes
edifícios.
Verifica-se ainda que a densidade de edificação predominante é a compreendida entre 2,01
edifícios/ha e 3,00 edifícios/ha, observada nas freguesias de Moimenta, Fornelos, Santiago de
Piães, São Cristóvão de Nogueira, Cinfães e Oliveira do Douro. Assim, depreende-se que a
freguesia de sede de concelho, em termos de densidade de edifícios, não se evidencia
relativamente ao restante território.
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Outro aspeto facilmente depreendido é o facto de as freguesias da zona norte do concelho
possuírem uma maior densidade de edifícios por hectare, devido à proximidade destas com o
recurso hídrico mais marcante desta região e um dos mais marcantes a nível nacional, o rio
Douro.
Mapa 5 – Densidade de edifícios (N.º/ha) em Cinfães

Fonte: GeoAtributo, 2014.

3.4 NÍVEIS DE INFRAESTRUTURAÇÃO
O sistema de abastecimento de água compreende cinco fases distintas, designadamente
captação, tratamento, adução, armazenamento e distribuição. Relativamente à primeira fase,
Cinfães dispõe de 3 captações, localizadas em Cinfães e Tendais. Em termos de tratamento, o
concelho conta com duas Estações de Tratamento de Água (ETA), sitas em Oliveira do Douro e
em Cinfães e que servem um total de 5.328 habitantes.
Relativamente à rede de distribuição de água, esta é constituída por um conjunto de
infraestruturas que se destinam ao transporte e à distribuição domiciliária de água para
consumo humano. No concelho de Cinfães, a rede de abastecimento serve 8178 habitantes,
existindo duas captações de água distintas: uma captação localizada em Meridãos, freguesia de
Tendais, e outra localizada nas Pias, Cinfães, que serve Pias, Bouças e Porto Antigo.
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A recolha, tratamento e rejeição final das águas residuais urbanas do concelho de Cinfães é da
responsabilidade do Município estando em fase de transferência para a empresa SIMDOURO,
S.A., que serve, para além deste, os municípios de Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Paredes, Vila
Nova de Gaia e uma parte do município de Penafiel.
No que concerne às infraestruturas de tratamento de águas do concelho de Cinfães identificamse duas fossas sépticas (Boassas e Pias), sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR):
Ameal (Santiago de Piães), Meridãos (Tendais), Quinhão (Tendais), Casal (Cinfães), Paúves,
Fornelos e Souselo. Para além destes são abrangidos pelos sistemas de recolha e tratamento a
Zona Industrial, Carrelhas (São Cristóvão de Nogueira), Ribeirinha, Escola EB 2/3 de Cinfães e
Nespereira.
A rede de drenagem deste município é do tipo unitária, ou seja, é constituída por uma única
rede de coletores onde são transportadas, em conjunto, as águas residuais domésticas,
industriais e pluviais e presta um tipo de serviço essencialmente doméstico.
O concelho de Cinfães insere-se num sistema intermunicipal de recolha, triagem, valorização e
tratamento de resíduos sólidos urbanos, a RESINORTE. Para além deste, a RESINORTE abrange
os concelhos de Alijó, Amarante, Armamar, Baião, Boticas, Cabeceiras de Basto, Chaves, Fafe,
Guimarães, Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mondim de Basto,
Montalegre, Murça, Penedono, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta
de Penaguião, Santo Tirso, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Trofa,
Valpaços, Vila Nova de Famalicão, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vizela.
A RESINORTE é constituída por 4 polos distintos: Polo Alto Tâmega, Polo Baixo Tâmega, Polo
Vale do Ave e Polo Vale do Douro, sendo que Cinfães está inserido neste último. Este polo é
composto por 2 aterros, 5 ecocentros, 3 estações de transferência e 1 estação de triagem.
Os resíduos urbanos recolhidos por habitante em Cinfães têm vindo a aumentar
significativamente na última década, passando de 187 kg/habitante em 2002 para os 303
kg/habitante em 2011, o que se traduz num aumento de cerca de 62% (mais de 116
kg/habitante). Em termos de proporção de resíduos urbanos recolhidos seletivamente.
De acordo com o n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, “nos diversos espaços, a
programação, a criação e a manutenção de serviços públicos, de equipamentos coletivos e de
espaços verdes deve procurar atenuar as assimetrias existentes, tendo em conta as
necessidades específicas das populações, as acessibilidades e a adequação da capacidade de
utilização”. Assim, e dada a importância que os equipamentos desempenham na estruturação
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do território, torna-se fundamental o conhecimento dos equipamentos existentes num
determinado município. De acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, os
equipamentos de utilização coletiva “são as edificações e os espaços não edificados afetos à
provisão de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos,
designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura e do desporto, da justiça, da
segurança social, da segurança pública e da proteção civil”.
O concelho de Cinfães possui um conjunto de equipamentos de utilização coletiva que integram
as áreas da educação, saúde, desporto, cultura e lazer, administrativos, de segurança e proteção
civil e de apoio social, que constituem elementos estruturantes do território e representam,
cada vez mais, um papel decisivo na qualidade de vida das populações.
Os equipamentos administrativos, em especial as juntas de freguesia, constituem equipamentos
fundamentais de apoio e proximidade às populações locais. No concelho de Cinfães, estes dizem
respeito à Câmara Municipal, às Juntas de Freguesia, ao Tribunal Judicial, ao Instituto da
Segurança Social, à Repartição de Finanças, aos CTT e à Conservatória do Registo Civil. Para além
das Juntas de Freguesia, que se localizam nas respetivas freguesias, os restantes equipamentos
administrativos concentram-se na sede de concelho.
O concelho de Cinfães possui um conjunto alargado de equipamentos desportivos,
nomeadamente um pavilhão gimnodesportivo municipal e dois pavilhões escolares, treze
campos de futebol, quinze polidesportivos, duas piscinas (uma coberta e outra descoberta), um
estádio de futebol e campo secundário, dois minicampos de jogos e quatro campos de tiro. Estes
equipamentos encontram-se distribuídos pelas várias freguesias que constituem o território
concelhio.
Em termos de equipamentos de educação, a organização espacial da rede educativa deste
concelho integra dois agrupamentos de escolas, o Agrupamento de Escolas de Cinfães e o
Agrupamento de Escolas de Souselo. Estes agrupamentos são constituídos por 5 centros
escolares, 2 escolas básicas do 2º e 3º CEB e 19 do 1º CEB. Os equipamentos escolares
distribuem-se pelas freguesias de Tendais, Cinfães, Oliveira do Douro, S. Cristóvão de Nogueira,
São Tiago de Piães, Tarouquela, Espadanedo, Souselo, Travanca e Nespereira. Constata-se ainda
a existência de 1 escola secundária/não agrupada e uma escola profissional, localizadas em
Cinfães.
Relativamente aos equipamentos de apoio social, o concelho de Cinfães conta com as valências
de Lar de Idosos, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Creche, Centro de
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Atividades Ocupacionais e Jardim de Infância privado, distribuídas pelas seguintes freguesias:
Ferreiros de Tendais (centro de dia e SAD), Oliveira do Douro (SAD), São Cristóvão de Nogueira
(lar de idosos e SAD), Souselo (lar de idosos, centro de dia, SAD e creche), Nespereira (lar de
idosos, SAD e creche), Fornelos (SAD), Tendais (lar de idosos e SAD) e Cinfães (2 lares de idosos,
centro de dia, SAD, creche e jardim de infância). Face ao exposto, facilmente se perceciona que
os equipamentos de apoio social existentes se destinam, fundamentalmente, à população idosa,
que corresponde ao grupo etário considerado como objetivo prioritário das políticas sociais
locais.
O hospital referência para este concelho é o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, sendo
que Cinfães integra ainda o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega I – Baixo Tâmega,
que é composto, entre outros, pela Unidade de Saúde de Cinfães, a qual detém várias extensões
de saúde associadas, nomeadamente a Extensão de Saúde Oliveira do Douro, Extensão de Saúde
de Moimenta, Extensão de Saúde de Nespereira, Extensão de Saúde de Santiago de Piães,
Extensão de Saúde de Souselo e Extensão de Saúde de Tendais, encontrando-se esta última
inativa. De referir ainda a existência de um conjunto de farmácias, localizadas nas freguesias de
Cinfães, Nespereira, Santiago de Piães e Souselo. Constata-se também a existência de uma
unidade de cuidados continuados, de média e longa duração, sita na sede concelhia.
Os equipamentos de proteção civil que servem o concelho correspondem a dois corpos de
bombeiros e dois postos territoriais da Guarda Nacional Republicana. Constata-se ainda a
existência de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), integrada no serviço de
urgência básica de Cinfães.
Quanto aos equipamentos culturais constituem estruturas importantes para a promoção do
território e da qualidade de vida das populações. Entre os principais equipamentos culturais do
município de Cinfães, destacam-se a Casa da Cultura (que atualmente é a Academia de Artes de
Cinfães), o Museu Serpa Pinto, o Auditório Municipal Joaquim Araújo Pereira Pinto e a Biblioteca
Municipal, localizados na freguesia de Cinfães, sede de concelho. Para além destes, existe
também um conjunto de associações e coletividades e ainda Casas de Povo, sendo que todas as
freguesias possuem as respetivas sedes das associações culturais aí existentes. Em termos de
equipamentos de lazer, o município de Cinfães possui, entre outros, a Zona de Lazer da Granja,
localizada na freguesia de Espadanedo, o Parque da Nossa Senhora de Lurdes, sito em
Nespereira e os parques de lazer do Ladário, Valado, S. Pedro do Campo, Mourilhe, Ribeira de
Piães, Gralheira, Bustelo, Tarouquela, Alhões e Espadanedo. Existem também dois cais no rio
Douro, nomeadamente Porto Antigo e Escamarão.
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3.5 ACESSIBILIDADES
As infraestruturas de suporte à circulação de pessoas, bens e serviços são um fator determinante
para o desenvolvimento social, económico e cultural das populações das áreas territoriais que
servem. A sua existência (ou inexistência), traçado, condições de serviço, estado de conservação
e manutenção, em qualidade e eficiência, proporcionam, condicionam ou limitam a facilidade
de circulação e o acesso a bens e serviços.
A rede viária do município de Cinfães é constituída por 3 eixos rodoviários fundamentais,
nomeadamente a EN 211, EN 222 e ER 321. Para além destas, o concelho é ainda servido por
várias estradas e caminhos municipais, que desempenham um papel estruturante na
organização da circulação viária e dos transportes. A EN 211 estabelece a ligação entre Casais
Novos (entroncamento da EN 15), Marco de Canaveses e Cinfães. Por seu lado, a EN 222 liga
Canedo a Vila Nova de Foz Côa (IP2), com pontos intermédios em Castelo de Paiva, Cinfães,
Resende, Régua e São João da Pesqueira. A ER 321 efetua a ligação entre Cinfães
(entroncamento da EN 222) e Alhões (limite da região).

3.6 CONDICIONANTES
De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a planta de
condicionantes “identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam
constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento”.
Assim, a restrição de utilidade pública pode ser entendida como qualquer limitação ao direito
de propriedade, com incisão sobre o uso, ocupação ou transformação do solo, decorrente
diretamente da lei, sem depender de qualquer ato administrativo, visando a proteção de
interesses coletivos. Por seu lado, a servidão administrativa incide sobre um bem ou direito
específico, dependendo de um ato administrativo.
As condicionantes legais identificadas para o concelho de Cinfães dizem respeito a leitos e
margens de cursos de água, albufeiras de águas públicas, árvores de interesse público, regime
florestal, povoamentos florestais percorridos por incêndio, áreas de risco de incendio alto e
muito alto, Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), Rede Natura
2000, imóveis classificados, rede elétrica, rede rodoviária nacional e regional e estradas
municipais.
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No concelho de Cinfães existem três albufeiras de águas públicas, nomeadamente a albufeira de
Freigil, a albufeira do Carrapatelo e a albufeira de Crestuma-Lever. O regime de proteção das
albufeiras de águas públicas é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, que
revoga o Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de novembro, e o Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20
de janeiro. Todavia, a Portaria n.º 522/2009 veio proceder à reclassificação das albufeiras de
águas públicas de serviço público, tendo sido estabelecidos três tipos de classificação, de acordo
com as suas características, designadamente: albufeiras de utilização protegida, albufeiras de
utilização condicionada e albufeiras de utilização livre. “Este novo regime tem como objetivo
principal a proteção e valorização dos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas e lagos
de águas públicas, bem como do território envolvente, numa faixa que corresponde à zona
terrestre de proteção”.
No concelho de Cinfães existem também árvores de interesse público, nomeadamente
Cupressus sempervirens L., classificada pelo Aviso n.º 6344/2006. “Este exemplar localiza-se no
jardim de uma casa senhorial de época pós barroca, datada de 1733. O cipreste era, não só na
região, a árvore que identificava as casas de caráter senhorial daquela época (…).1”
De acordo com o ICNF2, “a Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário
da União Europeia resultante da aplicação das Diretivas n.º 79/409/CEE (Diretiva Aves) e n.º
92/43/CEE (Diretiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo
das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda da
biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União
Europeia”.
O concelho de Cinfães é abrangido por 2 Sítios de Interesse Comunitário, nomeadamente o SIC
Serra de Montemuro (PTCON0025) e pelo SIC Rio Paiva (PTCON0059). O Sítio Serra de
Montemuro, classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto,
abrange 5 municípios, nomeadamente Arouca, Castro Daire, Cinfães, Lamego e Resende. De
acordo com as fichas de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais do Plano
Setorial da Rede Natura 2000, no concelho de Cinfães este sítio ocupa uma área de 13717
hectares, o que corresponde a 57% da área total do sítio e 35% do total do território concelhio.
Os habitats presentes neste SIC encontram-se listados no quadro seguinte, sobre os quais

1

ICNF, Ficha da Árvore de Interesse Público, disponível em:
http://www.icnf.pt/portal/florestas/ArvoresFicha?Processo=KNJ1/472&Concelho=&Freguesia=&Distrito=
2

ICNF, Rede Natura, disponível em: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000
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recaem um conjunto de orientações de gestão que deverão ser consideradas, sendo de destacar
a presença de quatro habitats prioritários.
Por seu lado, o Sítio Rio Paiva, classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000,
de 5 de julho, abarca 10 concelhos, a saber: Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães,
Moimenta da Beira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Vila Nova de Paiva e Viseu. No
município de Cinfães, de acordo com a respetiva ficha de caracterização ecológica e de gestão
dos valores naturais respetiva, este sítio abrange uma área de 626 hectares, o que corresponde
a 4% da área total do sítio e 3% da área total do território concelhio. No quadro abaixo
encontram-se elencados os habitats presentes no SIC Rio Paiva e que deverão, portanto, ser alvo
de orientações de gestão particulares.
Relativamente aos instrumentos de gestão florestal, importa referir que o Perímetro Florestal
da Serra de Montemuro está sujeito a um Plano de Gestão Florestal (PGF). Este perímetro
florestal integra os concelhos de Cinfães e Resende, ocupa uma área total de 3320 ha, dos quais
cerca de 10,5% correspondem a espaços florestais arborizados. Importa ainda salientar que o
PROF Tâmega refere que o Perímetro Florestal da Serra de Montemuro tem grau 2
relativamente à prioridade para a elaboração do PGF, sendo que “o estabelecimento das
prioridades foi atribuído de acordo com a continuidade e dimensão dos povoamentos florestais
existentes.” (PROF Tâmega, 2006)
As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) foram definidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de
agosto, que estabelece que estas correspondem a “áreas territoriais contínuas e delimitadas
constituídas maioritariamente por espaços florestais, submetidas a um plano de gestão florestal
e a um plano de defesa da floresta e geridas por uma única entidade.” A delimitação das ZIF é
efetuada atendendo a um conjunto de critérios, nomeadamente: fisiografia do terreno; rede de
compartimentação; ocupação e uso do solo; risco estrutural de incêndio florestal; inclusão de
um mosaico florestal que constitua uma unidade com dimensão e de particular importância para
a produção e conservação dos recursos florestais ou naturais, incluindo a biodiversidade, a
defesa do solo ou outra valência ambiental (Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto). Estas
zonas compreendem uma área mínima de 1000 ha e incluem um mínimo de 50 proprietários ou
produtores florestais e 100 prédios rústicos. Relativamente ao concelho de Cinfães, constata-se
que este não é abrangido por nenhuma ZIF.
Quanto aos imóveis classificados, este município é detentor de 8 elementos, a saber: Igreja de
Nossa Senhora da Natividade - Matriz de Escamarão (Decreto n.º 37 728, de 5 de janeiro de
1950), Igreja Românica de Santa Maria Maior (Decreto n.º 34 452, de 20 de março de 1945),
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Ilhota do Outeiro (Decreto n.º 28/82, de 26 de fevereiro de 1982 e Decreto n.º 129/77, de 29 de
setembro de 1977), Pelourinho de Cinfães (Decreto n.º 23 122, de 11 de outubro de 1933),
Penedo de Granito com motivos insculturados e esculturados (Decreto n.º 95/78, de 12 de
setembro de 1978), Ruínas das Portas de Montemuro, Casa da Calçada (Portaria n.º 443/2006,
de 9 de março de 2006) e Igreja de Ferreiros de Tendais (Portaria n.º 740-L/2012, de 24 de
dezembro de 2012).
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) corresponde ao conjunto de áreas que em termos
agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade
agrícola. É uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que
estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando
quais as permitidas nos vários tipos de terras e solos, tendo em conta os objetivos do regime
jurídico atualmente em vigor, o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março.
A delimitação da RAN do concelho de Cinfães atualmente em vigor foi determinada pela Portaria
n.º 305/93, de 14 de março, que revoga a Portaria n.º 615-Z3/91, de 7 de julho.
A Reserva Ecológica Nacional (REN) representa uma estrutura biofísica que integra o conjunto
das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológica ou pela exposição e suscetibilidade perante
riscos naturais, são objeto de proteção especial. Esta corresponde a uma restrição de utilidade
pública, à qual é aplicado um regime territorial especial que define um conjunto de
condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações
compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas (Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de agosto). As áreas afetas à REN ficam sujeitas ao regime jurídico estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, recentemente alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 239/2012, de 2 de novembro, sendo interditas: “operações de loteamento; obras de
urbanização, construção e ampliação; vias de comunicação; escavações e aterros; destruição do
revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento
das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de
condução e exploração dos espaços florestais (n.º 1 do artigo 20.º).
A delimitação REN do concelho de Cinfães atualmente em vigor foi aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 123/95, de 6 de novembro, integrando os seguintes sistemas: áreas
com riscos de erosão, áreas de infiltração máxima, cabeceiras das linhas de água, escarpas, áreas
de proteção às escarpas, leitos dos cursos de água, albufeira de Crestuma-Lever, albufeira de
Carrapatelo e albufeira de Freigil, faixa de proteção às albufeiras e lagoas e respetiva faixa de
proteção.
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4 EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE CARACTERIZAÇÃO DO
CONCELHO
4.1 EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA
O concelho de Cinfães apresenta, à data dos Censos 2011, um total de 20427 habitantes, o que
representa um decréscimo de 8,91% face ao momento censitário anterior (2001), no qual a
população residente era de 22424 pessoas.
Efetuando uma análise comparativa entre os dois últimos momentos censitários, nomeadamente
os Censos 2001 e os Censos 2011, constata-se que a única freguesia onde se registou um aumento
da população residente corresponde a Cinfães. Em oposição, o decréscimo mais acentuado
observou-se na União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (-35,7%), Fornelos (31,2%) e Tendais (-24,4%).
Quadro 6 – População residente em Cinfães, por freguesia, e respetiva variação (2001-2011)

POPULAÇÃO RESIDENTE
2001

POPULAÇÃO RESIDENTE
2011

VARIAÇÃO (%)

Cinfães

3290

3395

3,2

Espadanedo

1406

1318

-6,3

Ferreiros de Tendais

802

695

-13,3

Fornelos

835

703

-15,8

Moimenta

468

408

-12,8

Nespereira

2217

1977

-10,8

Oliveira do Douro

1785

1529

-14,3

Santiago de Piães

2027

1797

-11,3

São Cristóvão de Nogueira

2215

1930

-12,9

Souselo

3407

3202

-6,0

Tarouquela

1339

1242

-7,2

Tendais

894

807

-9,7

Travanca

959

829

-13,6

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

780

595

-23,7

22424

20427

-8,9

FREGUESIA

Concelho de Cinfães

Fonte: INE, 2014.
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No que concerne ao número de indivíduos por grupo etário, constata-se que a população com 65
ou mais anos representa cerca de 21% da população residente, enquanto que a população entre os
0 e os 24 anos representa apenas aproximadamente 27% da população total concelhia, sendo que
a maioria da população residente está inserida na faixa etária dos 25 aos 64 anos. Estes dados
permitem evidenciar o envelhecimento progressivo da população que se tem feito sentir ao longo
dos últimos anos. Este facto deve-se, por um lado, aos baixos índices de natalidade e, por outro, ao
aumento da esperança média de vida à nascença.
Quadro 7 – População residente em Cinfães por grupos etários e por freguesia, 2011

FREGUESIA

NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR GRUPO ETÁRIO
0 – 14 anos

15 – 24 anos

25 – 64 anos

Mais de 65

Cinfães

559

376

1809

651

Espadanedo

203

173

719

223

Ferreiros de Tendais

90

82

306

217

Fornelos

85

73

358

187

Moimenta

55

34

215

104

Nespereira

263

240

994

480

Oliveira do Douro

213

199

767

350

Santiago de Piães

265

248

967

317

São Cristóvão de Nogueira

305

232

1040

353

Souselo

514

373

1781

534

Tarouquela

193

159

682

208

Tendais

99

70

350

288

Travanca

122

109

455

143

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

56

67

301

171

3022

2435

10744

4226

Concelho de Cinfães

Fonte: INE, 2014.

A densidade populacional permite compreender a intensidade de povoamento de uma
determinada área territorial, uma vez que expressa a relação entre o seu número de habitantes e
a superfície do território em análise. A densidade populacional do concelho de Cinfães é de 85
hab/km2, o que corresponde a menos 7,5 hab/km2 do que em 2011, ou seja, tendo apresentado
um decréscimo de 8,1% nos últimos 10 anos.
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Quadro 8 – Densidade populacional de Cinfães, por freguesia, e respetiva variação relativa

FREGUESIA

DENSIDADE POPULACIONAL

VARIAÇÃO (%)

2001

2011

Cinfães

127,77

133,5

4,5

Espadanedo

257,84

248,5

-3,6

Ferreiros de Tendais

49,40

43,5

-11,9

Fornelos

93,24

69,7

-25,2

Moimenta

73,08

62,4

-14,6

Nespereira

58,11

54,9

-5,5

Oliveira do Douro

140,90

108,2

-23,2

Santiago de Piães

117,81

102,2

-13,3

São Cristóvão de Nogueira

118,42

106,3

-10,2

Souselo

405,68

349,1

-13,9

Tarouquela

188,30

186,9

-0,7

Tendais

28,99

25,4

-12,4

Travanca

144,31

166,6

15,4

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

16,80

20,79

23,8

Concelho de Cinfães

92,94

85,4

-8,1

Fonte: INE, 2014.

As freguesias com maior densidade populacional são Souselo (349,1 hab/km2), Espadanedo (248,5
hab/km2), Travanca (166,6 hab/km2) e Cinfães (133,5 hab/km2), sendo esta, inclusive, superior à
média concelhia. Em oposição, as freguesias com menor densidade populacional são a União das
freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (20,79 hab/km2) e Tendais (25,4 hab/km2).
Relativamente à variação deste parâmetro na década em análise, verifica-se que apenas a União
das freguesias de Alhões, Bustelo e Ramires (23,8%) e Travanca (15,4%) registaram um acréscimo
do número de habitantes por km2. Todas as restantes freguesias assistiram, portanto, a uma
diminuição da densidade populacional, a qual foi mais acentuada em Fornelos (-25,2%), e Oliveira
do Douro (-23,2%).
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Mapa 6 – Densidade populacional do concelho de Cinfães, 2011

Fonte: GeoAtributo, 2014.

Outro indicador importante para a compreensão das dinâmicas demográficas de um determinado
território é a população presente que, por definição, corresponde às pessoas que, no momento de
observação – zero horas do dia de referência – se encontram numa unidade de alojamento, mesmo
que aí não residam, ou que, mesmo não estando presentes, lá chegam às 12 horas desse dia (INE,
2011). Assim, a população presente do concelho de Cinfães apresenta um decréscimo de 11,8% na
década entre 2001 e 2011.
Pormenorizando esta análise por freguesia, e à semelhança do que se verifica para a população
residente, Cinfães (3.160 indivíduos), Souselo (2.913 indivíduos) e Nespereira (1.846 indivíduos).
Com uma população presente inferior a 200 indivíduos encontram-se as freguesias Moimenta (372
indivíduos) e a União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (590 indivíduos).
Quadro 9 – População presente de Cinfães e respetiva variação relativa (2001-2011)

FREGUESIA

POPULAÇÃO PRESENTE

VARIAÇÃO (%)

2001

2011

Cinfães

3.134

3.160

0,8

Espadanedo

1.381

1.235

-10,6

Ferreiros de Tendais

803

646

-19,6

Fornelos

771

662

-14,1
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FREGUESIA

POPULAÇÃO PRESENTE

VARIAÇÃO (%)

2001

2011

Moimenta

433

372

-14,1

Nespereira

2.120

1.846

-12,9

Oliveira do Douro

1.725

1.452

-15,8

Santiago de Piães

1.936

1.651

-14,7

São Cristóvão de Nogueira

2.150

1.776

-17,4

Souselo

3268

2.913

-10,9

Tarouquela

1.222

1.099

-10,1

Tendais

882

779

-11,7

Travanca

936

781

-16,6

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

740

590

-20,3

21.501

18.962

-11,8

Concelho de Cinfães

Fonte: INE, 2014.

No período intercensitário em análise, à exceção da freguesia de sede de concelho, que assistiu a
um aumento de 0,8% da população presente, todas as freguesias de Cinfães assistiram a um
decréscimo da população presente, que variou entre -20,3% na União de freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires e -10,1% na freguesia de Tarouquela.

4.2 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
Os dados relativos aos Censos 2011 mostram que a população ativa no concelho de Cinfães, ou
seja, o conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência,
constituíam a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito
económico (INE, 2014), era de 7598 indivíduos. Comparativamente com o momento censitário
anterior, verifica-se que a população ativa no concelho de Cinfães apresentou uma variação
negativa de cerca de 13% (-1126 indivíduos), sendo que, em 2001, a população ativa neste
município era de 7598 indivíduos. Concretizando a análise por freguesia, constata-se que a
diminuição mais acentuada foi registada em Ferreiros de Tendais (-27,8%) e na União das freguesias
de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (-25,6%). Importa, contudo, referir que na freguesia de sede
do concelho houve um incremento de cerca de 6% da população ativa.
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Quadro 10 – População ativa em Cinfães, por freguesia, e respetiva variação relativa (2001-2011)

POPULAÇÃO ATIVA
2001

POPULAÇÃO ATIVA
2011

VARIAÇÃO (%)

Cinfães

1368

1451

6,1

Espadanedo

481

473

-1,7

Ferreiros de Tendais

209

151

-27,8

Fornelos

281

260

-7,5

Moimenta

171

146

-14,6

Nespereira

857

688

-19,7

Oliveira do Douro

647

532

-17,8

Santiago de Piães

813

677

-16,7

São Cristóvão de Nogueira

869

686

-21,1

Souselo

1662

1310

-21,2

Tarouquela

501

469

-6,4

Tendais

252

236

-6,3

Travanca

347

321

-7,5

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

266

198

-25,6

Concelho de Cinfães

8724

7898

-12,9

FREGUESIA

Fonte: INE, 2014.

No município de Cinfães verifica-se o predomínio do setor terciário, a par do que acontece em
Portugal, concentrando 48% da população empregada. Contudo, na última década a população
empregada neste setor permaneceu praticamente inalterada. Por sua vez, cerca de 44% da
população encontra-se empregada no setor secundário, que registou um decréscimo de 24% nos
últimos 10 anos. Finalmente, o setor primário emprega, em 2011, apenas 8% da população, o que
corresponde a um decréscimo de 66% relativamente ao momento censitário de 2001.
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8%

48%
44%

Sector primário

Sector secundário

Sector terciário

Figura 2 – População empregada em Cinfães, por setor de atividade económica
Fonte: INE, 2014.

Analisando a representatividade dos setores de atividade económica por freguesia, constata-se que
a freguesia de Cinfães abarca a maior proporção da população empregada no setor terciário,
enquanto que é em Souselo que se concentra o maior número de indivíduos a trabalhar no setor
secundário.
Quadro 11 – População empregada em Cinfães, por freguesia e por setor de atividade económica

FREGUESIA

SETOR PRIMÁRIO

SETOR SECUNDÁRIO

SETOR TERCIÁRIO

Cinfães

69

314

809

Espadanedo

7

229

165

Ferreiros de Tendais

26

35

57

Fornelos

33

90

86

Moimenta

3

56

64

Nespereira

101

187

278

Oliveira do Douro

22

234

159

Santiago de Piães

28

299

181

São Cristóvão de Nogueira

18

299

255

Souselo

53

497

486

Tarouquela

10

192

140

Tendais

49

56

95

Travanca

12

134

111

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires

44

41

58

Concelho de Cinfães

475

2663

2944

Fonte: INE, 2014.
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Se centrarmos a nossa análise na população empregada por atividade económica (CAE Rev.3), as
atividades que empregavam um maior número de indivíduos em Cinfães, em 2011, eram a
construção de edifícios (residenciais e não residenciais) (2031 indivíduos), administração pública
em geral, económica e social (230 indivíduos), ensinos básico (3.º Ciclo) e secundário (213
indivíduos) e atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico (209 indivíduos).
Quanto ao desemprego neste concelho, em 2011 registava-se um total de 1516 desempregados,
sendo que a maior proporção se insere na faixa etária dos 20 aos 24 anos (14,5%), seguindo-se os
indivíduos com idade compreendida entre os 25 e os 29 anos (13,8%).
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5 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
Os PDM instituem a estratégia de desenvolvimento territorial, aliando a política municipal de
ordenamento do território e de urbanismo com as demais políticas nacionais. Deste modo, as
estratégias de desenvolvimento estabelecidas pelo PDM são fulcrais para estabelecer as diretrizes
de desenvolvimento da totalidade do território municipal. A revisão do PDM deverá assim ser
encarada como uma oportunidade para, por um lado, potenciar as mais-valias existentes e que
poderão contribuir para o desenvolvimento do território e, por outro lado, definir estratégias que
permitam ultrapassar aspetos menos positivos/fragilidades identificados até ao momento.
Os objetivos do PDM em vigor correspondiam a promover o ordenamento do território concelhio,
preservar e potenciar os recursos concelhios, promover o desenvolvimento, fixar a população do
concelho, melhorar as acessibilidades, internas e ao exterior, aos serviços, infraestruturas e
equipamentos e preservar e valorizar o território concelhio.
Os eixos de desenvolvimento instituídos para a presente revisão resultam de uma compilação entre
os objetivos do PDM vigente e objetivos que, dadas as potencialidades da realidade concelhia atual,
se afiguram importantes. Esta opção é justificável pela atualidade e validade dos objetivos definidos
no PDM 94, merecendo, portanto, que seja dada a continuidade aos pressupostos já estabelecidos.
Assim, e de acordo com as diretrizes do executivo, pretende-se uma nova filosofia de
desenvolvimento, assente em três eixos estruturantes, concretizados em objetivos específicos a
desenvolver pelo município, focados em atingir um desenvolvimento sustentável.
Quadro 12 – Eixos de desenvolvimento da RPDM de Cinfães e respetivos objetivos

EIXO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS
Consolidar os núcleos urbanos.

Valorização e Sustentabilidade
Territorial

Reforçar a complementaridade dos aglomerados urbanos.
Gestão dos Espaços Florestais.
Reordenamento das atividades económicas.
Assegurar a qualidade do ambiente sonoro.

Melhorar a Qualidade de Vida e a
Qualidade Ambiental

Promover a fixação da população.
Execução de novos equipamentos e infraestruturas.
Melhorar as acessibilidades internas e de ligação ao exterior do
concelho.
Valorização dos recursos naturais e da paisagem.
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EIXO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS
Valorização e preservação do património arquitetónico e
arqueológico.

Preservação e Valorização da
Identidade Local

Promoção do turismo e dos recursos endógenos.
Promoção dos produtos locais e divulgação cultural.
Promoção da complementaridade entre
económicas, a cultura e o ambiente natural.

as

atividades

O concelho de Cinfães beneficia de uma posição turística privilegiada, ao localizar-se na margem
esquerda do rio Douro, património mundial e um dos principais recursos turísticos da região Norte.
Neste sentido, a consideração do turismo como vetor estruturante é preponderante para o
crescimento e desenvolvimento territorial, podendo dinamizar as potencialidades naturais e
histórico-culturais das regiões.
“No atual quadro de desenvolvimento económico (…), os recursos endógenos ganham uma
preponderância crescente. Entre esses recursos encontra-se o património, natural ou cultural
(arqueológico, histórico, artístico, etc.), e/ou paisagístico. Estes bens, se economicamente
considerados poderão constituir vantagens competitivas face a outros territórios e potenciar as
condições de integração em espaços económicos cada vez mais alargados.”3 Neste sentido, Cinfães,
ao considerar a preservação e a valorização da identidade local como eixo de desenvolvimento da
presente revisão do PDM está a contribuir para potenciar o desenvolvimento económico, social e
cultural do território, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de preservação,
valorização e promoção.
É importante realçar que o PDM de Cinfães deverá constituir um instrumento de referência a
considerar tanto na produção dos restantes planos municipais do território como na definição de
programas de ação sobre o território. Este instrumento deverá, portanto, ser mais exigente,
seguindo valores fundamentais como são a sustentabilidade, a mobilidade, a eficiência energética,
assim como certas políticas de âmbito fiscal que aumentem a reabilitação.

3

Almeida, Fernando Pau-Preto Morgado de (2005), “O património cultural no planeamento e no desenvolvimento
territorial – os planos de ordenamento de parques arqueológicos”.
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