VOLUME I
REVISÃO DO PDM DE CINFÃES

R.02 |
RELATÓRIO DEFINIÇÃO DE ÂMBITO

Câmara Municipal de Cinfães

AAE | Relatório de Definição de Âmbito

GeoAtributo
1 | P á g i n|a Janeiro 2015

RPDM de Cinfães

Ficha Técnica do Documento
Título:

Relatório de Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica

Descrição:

Relatório que pretende apresentar a proposta de âmbito da Avaliação Ambiental
e da informação a incluir no Relatório Ambiental

Data de produção:

17 de dezembro de 2014

Data da última atualização:

3 de fevereiro de 2015

Versão:

Versão 04

Desenvolvimento e produção:

GeoAtributo, C.I.P.O.T., Lda.

Coordenador de Projeto:

Ricardo Almendra | Geógrafo – Desenvolvimento e Ambiente

Equipa técnica:

Elisa Bairrinho | Arquiteta Paisagista
Raquel Nogueira | Engenheira Civil - Hidráulica e Ambiente

Consultores:

Manuel Miranda | Engenheiro Civil

Código de documento:

48

Estado do documento

Para revisão do município

Código do Projeto:

011180403

Nome do ficheiro digital:

RDA_AAE_RPDM_Cinfaes_v04
Modelo 30602

AAE | Relatório de Definição de Âmbito

2|P á g i n a

RPDM de Cinfães

ÍNDICE GERAL
1

Introdução .................................................................................................................................. 6

2

Avaliação Ambiental Estratégica ......................................................................................................... 7

3

4

2.1

Objetivos e Metodologia ............................................................................................... 7

2.2

Envolvimento Público e Institucional .......................................................................... 12

Objeto de Avaliação............................................................................................................................. 15
3.1

Localização Geográfica e Enquadramento .................................................................. 15

3.2

Antecedentes .............................................................................................................. 17

3.3

Caracterização sumária do concelho de Cinfães ......................................................... 18

3.4

Objetivos/Questões Estratégicas ................................................................................ 49

Definição dos Fatores Críticos para a Decisão ................................................................................. 50
4.1

Quadro de Referência Estratégico .............................................................................. 50

4.2

Fatores Ambientais ..................................................................................................... 53

4.3

Fatores Críticos para a Decisão ................................................................................... 53

4.4

Identificação dos Critérios e Seleção dos Indicadores ................................................ 55

5

Conclusão .............................................................................................................................................. 58

6

Bibliografia ............................................................................................................................................ 59

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Metodologia do Processo de AAE da revisão do PDM de Cinfães ................................................. 8
Figura 2: Esquema dos momentos de Envolvimento Público e Institucional ............................................. 12
Figura 3: População residente no concelho de Cinfães em 2001 e 2011, por grupo etário ....................... 26
Figura 4: População empregada no concelho de Cinfães, por setor de atividade económica ................... 30

AAE | Relatório de Definição de Âmbito

3|P á g i n a

RPDM de Cinfães

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1: Enquadramento geográfico e administrativo do concelho de Cinfães ........................................ 16
Mapa 2: Carta hispsométrica do concelho de Cinfães ............................................................................... 18
Mapa 3: Carta de declives do concelho de Cinfães .................................................................................... 19
Mapa 4: Carta de exposição de vertentes do concelho de Cinfães ........................................................... 19
Mapa 5: Rede hidrográfica do concelho de Cinfães ................................................................................... 20
Mapa 6: Ocupação o solo no concelho de Cinfães, segundo a COS 2007 .................................................. 21
Mapa 7: Ocupação agrícola no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007 .............................. 22
Mapa 8: Ocupação florestal no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007 .............................. 23
Mapa 9: População residente no concelho de Cinfães (2011) e respetiva variação relativa entre 2001 e 2011
.................................................................................................................................................................... 25
Mapa 10: Densidade populacional do concelho de Cinfães, em 2011 ....................................................... 28
Mapa 11: Património imóvel “classificado” do concelho de Cinfães ......................................................... 35
Mapa 12: Património arqueológico do concelho de Cinfães...................................................................... 36
Mapa 13: Regiões homogéneas PROF – concelho de Cinfães .................................................................... 41
Mapa 14: Áreas protegidas e sítios classificados no concelho de Cinfães ................................................. 42

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1: Distribuição das classes de ocupação do solo no concelho de Cinfães, segundo o nível 1 da COS
2007 ................................................................................................................................................................. 21
Quadro 2: Distribuição das áreas agrícolas e agroflorestais no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS
2007 ................................................................................................................................................................. 22
Quadro 3: Distribuição das áreas florestais no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007 ........... 23
Quadro 4: População residente em Cinfães e respetiva variação relativa (2001-2011) ................................. 24
Quadro 5: População residente do concelho de Cinfães em 2011, por grupos etários .................................. 26
Quadro 6: Densidade populacional do concelho de Cinfães, por freguesia, e respetiva variaçaõ relativa ..... 27
Quadro 7: População ativa no concelho de Cinfães em 2001 e 2011 e respetiva variação relativa ............... 28
Quadro 8: População empregada em Cinfães, por freguesia e por setor dxe atividade económica .............. 30

AAE | Relatório de Definição de Âmbito

4|P á g i n a

RPDM de Cinfães

Quadro 9: Rede viária do concelho de Cinfães ................................................................................................ 34
Quadro 10: Património imóvel “classificado” do concelho de Cinfães ........................................................... 35
Quadro 11: Empreendimentos turísticos classificados ................................................................................... 38
Quadro 12: Outros Empreendimentos Turísticos do concelho de Cinfães ..................................................... 39
Quadro 13: Freguesias abrangidas pelas várias sub-regiões homogéneas ..................................................... 40
Quadro 14: Habitats naturais e seminaturais do SIC Serra de Montemuro constantes do anexo B-I do DL n.º
49/2005, de 24 de fevereiro ............................................................................................................................ 43
Quadro 15: Espécies de fauna e flora do SIC Serra de Montemuro constantes do anexo B-II do DL n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro ........................................................................................................................................... 43
Quadro 16: Outras espécies do SIC Serra de Montemuro constantes nos Anexos B-IV e B-V do DL n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro ........................................................................................................................................... 44
Quadro 17: Habitats naturais e seminaturais do SIC Rio Paiva constantes do anexo B-I do DL n.º 49/2005, de
24 de fevereiro ................................................................................................................................................ 45
Quadro 18: Espécies de fauna e flora do SIC Rio Paiva constantes do anexo B-II do DL n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro .......................................................................................................................................................... 46
Quadro 19: Espécies do SIC Rio Paiva constantes nos Anexos B-IV e B-V do DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro
......................................................................................................................................................................... 46
Quadro 20: Pedreiras no concelho de Cinfães ................................................................................................ 47
Quadro 21: Quadro de Referência Estratégico do PDM de Cinfães ................................................................ 50
Quadro 22: Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE do PDM de Cinfães .................................. 52
Quadro 23: Definição dos FCD e seus objetivos .............................................................................................. 54
Quadro 24: Identificação dos critérios e seus objetivos e respetivos indicadores de avaliação, por FCD ...... 56

AAE | Relatório de Definição de Âmbito

5|P á g i n a

RPDM de Cinfães

1 INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de Definição de Âmbito (RDA) da Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) da Revisão do Plano Diretor Municipal de Cinfães, onde será determinado o
alcance e o nível de pormenor da informação a incluir no Relatório Ambiental (RA).
Desde a instituição do Regime Jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica (RJAAE – Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio) que a AAE é de
elaboração obrigatória. Este diploma transpõe para o ordenamento jurídico nacional os requisitos
estabelecidos pela Diretiva n.º 2001/42/CE, de 25 de junho, vindo confirmar a necessidade de se
avaliar os efeitos de determinados planos e programas no ambiente.
O presente documento vem dar cumprimento ao estabelecido na subalínea iv da alínea a) do n.º 1
do artigo 13.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro, que estabelece que, na primeira
reunião plenária, deve ser efetuada a “apresentação da proposta de âmbito da avaliação ambiental
e da informação a incluir no relatório ambiental (…)”. Cumpre-se ainda o definido no n.º 1 do artigo
5.º do RJAAE, “compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa determinar
o âmbito da avaliação ambiental a realizar, bem como determinar o alcance e nível de
pormenorização da informação a incluir no relatório ambiental.”
Ao nível dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), a AAE deve considerar as
premissas definidas no RJIGT (redação atual constante do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de
fevereiro). Este define que os PDM têm de ser acompanhados por um Relatório Ambiental, no qual
são identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes
da sua aplicação e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de
aplicação territorial respetivos.
O objetivo da AAE consiste em incorporar valores ambientais e de sustentabilidade no processo de
decisão associado à revisão do plano, contribuindo assim para a “adoção de soluções inovadoras
mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam efeitos negativos
significativos no ambiente decorrentes da execução do plano” (Partidário, 2007).
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2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
2.1 OBJETIVOS E METODOLOGIA
A AAE é entendida como a “identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos
no ambiente resultantes de um plano ou programa” (art.º 2.º do RJAAE). É um processo integrado
no procedimento de tomada de decisão, oferecendo uma perspetiva transversal e promovendo
uma abordagem estratégica, que se destina a incorporar uma série de valores ambientais, sociais e
económicos nessa mesma decisão. Tem um caráter contínuo e sistemático, contribuindo para a
“adoção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem
ou reduzam efeitos negativos significativos no ambiente decorrentes da execução do plano”
(RJAAE).
No caso concreto da AAE da revisão do PDM de Cinfães, esta pretende reforçar a incorporação das
questões ambientais, sociais e económicas nas opções de ordenamento adotadas na revisão do
PDM, potenciando os impactos positivos e minimizando os negativos, através da definição de
recomendações e estabelecendo medidas de monitorização, que permitam aferir e reajustar os
efeitos resultantes da implementação do PDM.
Considerando que a AAE é um procedimento abrangente, contínuo e sistemático, que deve garantir
que os efeitos ambientais das soluções adotadas no plano são tomadas em consideração durante
a sua elaboração, no sentido de dar resposta à integração da AAE no seu processo, é definido um
esquema metodológico, de acordo com as orientações do “Guia da Avaliação Ambiental dos Planos
Municipais do Ordenamento do Território”, publicado pela Direção-Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), correspondendo o presente documento à
primeira fase do processo de AAE – Definição de âmbito. Assim, na Figura 1 é apresentada a
metodologia de trabalho proposta.
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Figura 1: Metodologia do Processo de AAE da revisão do PDM de Cinfães
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Para o processo de AAE da revisão do PDM de Cinfães estabeleceu-se a distinção de quatro etapas
(Etapa A: Definição de Âmbito; Etapa B: Relatório Ambiental; Etapa C: Declaração Ambiental e Etapa
D: Seguimento e Monitorização), assegurando assim uma programação articulada com o processo
de elaboração do plano.
Na Etapa A (Definição de Âmbito) são definidos os Fatores Críticos para a Decisão (FCD),
identificados os critérios e selecionados os indicadores que estabelecerão o alcance e o nível de
pormenorização a incluir no RA. Os FCD “constituem os temas fundamentais para a decisão sobre
os quais a AAE se deve debruçar, uma vez que identificam aspetos que devem ser considerados
pela decisão na conceção da sua estratégia e das ações que a implementam, para melhor satisfazer
objetivos ambientais e um futuro mais sustentável” (Partidário, 2007, pp. 18). Estes surgem pela
interseção dos seguintes elementos:
 Quadro de Referência Estratégico (QRE): objetivos de longo prazo estabelecidos em
matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável a nível internacional, europeu e
nacional com os quais o PDM estabelece relações;
 Questões Estratégicas (QE): traduzem os objetivos estratégicos da RPDM;
 Fatores Ambientais (FA): Definem o âmbito ambiental relevante, orientado pelos FA
legalmente definidos no RJAAE e sendo ajustados para o alcance e escala do plano.
Na presente fase ocorre a recolha, sistematização e organização da informação de base e a
elaboração de cartografia de apoio necessária para o processo de AAE. Assume particular
importância no processo, uma vez que corresponde à etapa em que se identifica o âmbito e os
objetivos da avaliação, considerando a minimização/maximização dos efeitos ambientais
significativos. Como tal, em conjunto com a definição dos FCD, serão estipulados um conjunto de
critérios, tendo em consideração as especificidades da área de intervenção e o âmbito do plano. Os
FCD e respetivos critérios serão associados a objetivos que representam a resposta a problemas
ambientais e procurando garantir um desenvolvimento sustentável, como definido na Diretiva
2001/42/CE.
A definição dos objetivos é um momento imprescindível, uma vez que estes podem condicionar a
concretização dos objetivos da revisão do PDM de Cinfães e, caso isto aconteça, orientar o
estabelecimento de novas alternativas. Serão ainda determinados um conjunto de indicadores
mensuráveis que determinam o alcance e o nível de informação a incluir no RA e, posteriormente,
a monitorizar a execução do plano.
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Na Etapa B “Relatório Ambiental” procede-se a um conjunto de estudos técnicos com os FCD
definidos, avaliando-se os diferentes cenários estipulados e definindo-se as oportunidades e os
riscos resultantes da implementação do plano. Serão verificadas as compatibilidades,
incompatibilidades e sinergias entre as propostas do plano e as questões ambientais, para se
proceder à avaliação das várias opções e alternativas. São identificadas as ações do plano que
possam ter efeitos significativos no ambiente, através do cruzamento das questões ambientais e as
propostas do plano, permitindo assim verificar compatibilidades e incompatibilidades, permitindo
identificar eventuais estratégias e soluções alternativas a aplicar, oferecendo uma oportunidade de
serem reanalisadas as hipóteses inicialmente tomadas.
Da avaliação dos potenciais efeitos resultantes da execução do plano e da definição de medidas de
minimização dos efeitos negativos e de maximização dos efeitos positivos decorre o Programa de
Gestão e Monitorização Ambiental, que irá futuramente garantir a avaliação e o controlo dos
efeitos que a implementação do plano terá no ambiente e no desenvolvimento local/regional, isto
é, a monitorização ambiental do plano. Este programa visa a definição de indicadores mensuráveis
enquanto ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções tomadas, permitindo monitorizar
os impactes estratégicos definidos por FCD, resultantes da implementação das opções estratégicas
do plano. A definição dos indicadores tem em consideração a necessidade de estes serem
quantificáveis.
A Etapa C consiste na elaboração da “Declaração Ambiental (DA)” que, após aprovação final da
proposta do plano e sua publicação no Diário da República, a Câmara Municipal de Cinfães enviará
à Agência Portuguesa do Ambiente.
Desta DA deve constar a maneira como as considerações ambientais do Relatório Ambiental foram
integradas na versão final da RPDM de Cinfães. Além disso, devem ser referidas as observações
apresentadas pelas Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) e pela
discussão pública e os resultados da respetiva ponderação. Tem de ficar explícito como é que as
observações foram integradas no processo e, caso não se tenha procedido à sua integração, a
respetiva justificação. Esta também deve referir as razões que fundamentaram a aprovação do
plano e as medidas de controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrente da aplicação da
execução do plano revisto.
Na Etapa D “Seguimento e Monitorização” cumpre-se e executa-se o programa de monitorização
que deverá acompanhar a concretização do plano. “Este programa de seguimento é de importância
fulcral para trabalhar as múltiplas dimensões de incerteza que caracterizam qualquer processo de
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decisão estratégico, e para poder continuar a assegurar o contributo da AAE na integração das
questões de ambiente e sustentabilidade no processo de decisão” (Partidário, 2007, pp. 25).
Em todo o processo de AAE a participação institucional e pública tem um papel bastante
importante, devendo este ser acompanhado pelas ERAE às quais interessem os efeitos ambientais
resultantes da aplicação do plano, podendo ainda incluir a consulta a outras entidades relevantes.
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2.2 ENVOLVIMENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL
De acordo com o RJAAE, a AAE requer que antes da aprovação do plano e do respetivo relatório
ambiental, a entidade responsável pela sua elaboração promova a consulta das entidades às quais,
em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos
ambientais resultantes da sua aplicação.
Na globalidade do processo de AAE realizam-se três momentos de envolvimento público e/ou
institucional, que se esquematizam na Figura 2. A participação das ERAE e da comunidade sobre a
proposta do plano e sobre o processo de AAE é de toda a importância e valor para o processo de
planeamento.

Figura 2: Esquema dos momentos de Envolvimento Público e Institucional
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Durante a presente fase apenas ocorre uma consulta institucional sobre o Relatório de Definição
de Âmbito que, embora não seja vinculativa, assume uma grande importância durante o processo
de AAE pois, além de visar a “aferição do âmbito, objetivos e fatores ambientais e respetivos
critérios e indicadores vai determinar e orientar, numa segunda fase, as atividades de análise e
avaliação das propostas do plano” (DGOTDU, 2008, pp. 62).
O envolvimento das ERAE faz parte do caráter estratégico que se pretende para a avaliação
ambiental, de modo a que seja garantida a salvaguarda dos valores ambientais que recaem sobre
a sua tutela específica.
As entidades consultadas nesta primeira fase do processo são as definidas no n.º 3 do art.º 3.º do
RJAAE, designadamente:
 Agência Portuguesa do Ambiente;
 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas;
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
Para além das supracitadas entidades, propõe-se a consulta das entidades que integram a Comissão
de Acompanhamento (CA) da revisão do PDM de Cinfães, constituída pelo Aviso n.º 13871/2014,
designadamente:
 Assembleia Municipal de Cinfães;
 Câmara Municipal de Cinfães;
 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;
 Direção Regional da Cultura do Norte;
 Direção Geral do Território;
 Autoridade Nacional de Proteção Civil;
 Rede Elétrica Nacional;
 Direção Geral de Energia e Geologia;
 Direção Regional de Economia do Norte;
 Instituto de Mobilidade e dos Transportes;
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 Estradas de Portugal;
 Administração Regional de Saúde do Norte;
 Turismo de Portugal;
 Direção Regional de Educação do Norte;
 Instituo Portuário e dos Transportes Marítimos (Delegação do Norte e Douro);
 Câmara Municipal de Castro Daire;
 Câmara Municipal de Resende;
 Câmara Municipal de Baião;
 Câmara Municipal de Marco de Canaveses;
 Câmara Municipal de Castelo de Paiva;
 Câmara Municipal de Arouca.
A integração do processo de consulta na elaboração dos trabalhos de AAE pretende garantir que os
contributos das ERAE sejam introduzidos no conteúdo da proposta do RA.
O presente documento acompanha os elementos elaborados no âmbito da Revisão do PDM de
Cinfães a serem apresentados na 1.ª Reunião Plenária da Comissão de Acompanhamento. Este
momento de consulta institucional produzirá contributos e sugestões das entidades que serão
integrados no conteúdo da proposta do RA.
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3 OBJETO DE AVALIAÇÃO
Segundo Partidário (2007, pp. 38), o “objeto de avaliação em AAE deve-se identificar com os
objetivos e as grandes opções estratégicas consideradas num processo de planeamento ou
programação”. No presente processo de AAE o objeto de avaliação é o Plano Diretor Municipal de
Cinfães, mais concretamente a sua proposta de revisão, sendo avaliadas as estratégias de
desenvolvimento e as opções que traduzem os objetivos consideradas para o plano.
Segundo o RJIGT, o PDM tem como objetivo estabelecer a estratégia de desenvolvimento
territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas
urbanas e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal, garantindo a
necessária integração e articulação com orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão
territorial de âmbito nacional e regional. O modelo de organização espacial do território municipal
tem tradução, em concreto, na classificação e a qualificação do solo e respetivas normas
regulamentares.
Neste contexto a AAE da revisão do PDM de Cinfães, para além de considera os objetivos
estratégicos delimitados em vários documentos baseia-se, nesta primeira fase, no Relatório de
Fundamentação da Revisão do PDM, da avaliação do PDM em vigor e da situação atual.

3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ENQUADRAMENTO
O concelho de Cinfães localiza-se na região Norte, sub-região do Tâmega, e integra
administrativamente o distrito de Viseu. Após a recente Reorganização Administrativa Territorial
Autárquica, expressa na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, este município é constituído por 14
freguesias (Mapa 1), ocupando uma área de 239,3 km2.
Os seus limites administrativos são delimitados a norte pelos concelhos de Marco de Canaveses e
Baião, a este pelo município de Resende, a sueste por Castro Daire, a sudoeste por Arouca e a oste
pelo concelho de Castelo de Paiva.
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Mapa 1: Enquadramento geográfico e administrativo do concelho de Cinfães

Fonte: PMDFCI de Cinfães, Caderno I (GeoAtributo, 2014)
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3.2 ANTECEDENTES
O PDM de Cinfães atualmente em vigor foi ratificado pela Resolução do Conselho 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, assumindo como principais objetivos:
 Promover o ordenamento do território concelhio;
 Preservar e potenciar os recursos concelhios;
 Promover o desenvolvimento;
 Fixar a população no concelho;
 Melhorar as acessibilidades, internas e ao exterior, aos serviços, infraestruturas e
equipamentos;
 Preservar e valorizar o património concelhio.
Atualmente, e 20 anos após a publicação do PDM de Cinfães, encontra-se em curso a primeira
revisão deste instrumento de gestão territorial. As inúmeras alterações legislativas, acompanhadas
da entrada em vigor de novos instrumentos de gestão territorial que abrangem este município,
tornam premente a necessidade de proceder à revisão do PDM em vigor, por forma a assegurar a
sua compatibilização com os mesmos. A deliberação da Câmara Municipal ocorreu a 20 de março
de 2014, tendo sido publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 73 – de 14 de abril de 2014,
pelo Edital (extrato) n.º 297/2014.
De acordo com o Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT), para além do PDM existe mais
um instrumento de ordenamento municipal em vigor, o Plano de Urbanização de Cinfães, publicado
em Diário da República, 2.ª Série, n.º 75, a 30 de março de 1993.
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3.3 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO CONCELHO DE CINFÃES
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
As principais características físicas do concelho de Cinfães, nomeadamente a hipsometria, declives,
exposição de vertentes e hidrografia são as características consideradas para enquadrar a
caracterização física do território concelhio.
A análise da hipsometria do concelho de Cinfães mostra a existência de dois traços morfológicos
bastante pronunciados, designadamente a Serra de Montemuro, com uma altitude de 1.382 m, e
o vale do Douro, que delimita o território concelhio a norte. Denota-se ainda a existência, de oeste
para este, dos vales do rio Paiva, do ribeiro de Piães, do ribeiro de Sampaio, do Bestança e do
Cabrum. Este concelho caracteriza-se ainda por um aumento de altitude de noroeste para sueste,
que culmina na área mais elevada da Serra de Montemuro.
Mapa 2: Carta hispsométrica do concelho de Cinfães

Fonte: PMDFCI de Cinfães, Caderno I (GeoAtributo, 2014).

Relativamente aos declives, o concelho de Cinfães caracteriza-se pela existência de algumas
vertentes de forte declive, constatando-se que as classes de declives predominantes correspondem
às classes dos 10 a 20 graus (44,1% do território concelhio), dos 20 a 30 graus (25,9% do concelho)
e dos declives inferiores a 10 graus (23,6% da área total do concelho).
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Mapa 3: Carta de declives do concelho de Cinfães

Fonte: PMDFCI de Cinfães, Caderno I (GeoAtributo, 2014).

Em termos da exposição de vertentes, constata-se que existe a predominância das vertentes
orientadas a oeste (32,6% da área total do concelho), a norte (30,1% do território concelhio) e a
este (22,7% da área total). As vertentes com menor expressão são as vertentes orientadas a sul
(12,8% da área total) e as vertentes planas (apenas 1,8% do território concelhio).
Mapa 4: Carta de exposição de vertentes do concelho de Cinfães

Fonte: PMDFCI de Cinfães, Caderno I (GeoAtributo, 2014).
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Quanto à hidrografia, o concelho de Cinfães apresenta uma rede hidrográfica densa, representada
no Mapa 5, sendo os principais cursos de água os rios Douro, Paiva, Cabrum e Bestança. Neste
concelho existem três albufeiras de águas públicas, a saber: albufeira de Freigil, albufeira do
Carrapatelo e albufeira de Crestuma-Lever.
Mapa 5: Rede hidrográfica do concelho de Cinfães

Fonte: PMDFCI de Cinfães, Caderno I (GeoAtributo, 2014).

CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
No que concerne à distribuição das classes de ocupação do solo, e de acordo com os dados
facultados pela desagregação de nível 1 da Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COS 2007),
constata-se que as florestas e os meios naturais e seminaturais são a ocupação predominante no
concelho de Cinfães, ocupando uma área de 74,19% (Quadro 1). Seguem-se as áreas agrícolas e
agroflorestais, com uma ocupação de 22,31% relativamente à área total, os territórios
artificializados1, que ocupam 2,38% e, finalmente, os corpos de água, com uma ocupação de apenas
1,14%.

1

“Superfícies artificializadas ou ajardinadas, destinadas a atividades relacionadas com as sociedades humanas. Esta
classe inclui áreas de tecido urbano, áreas industriais, áreas comerciais, rede rodoviária e ferroviária, áreas de serviços,
jardins ou parques urbanos e equipamentos culturais e de lazer.” (Memória Descritiva COS 2007, IGP, dezembro 2010).
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Quadro 1: Distribuição das classes de ocupação do solo no concelho de Cinfães, segundo o nível 1 da COS 2007

NOMENCLATURA COS 2007

ÁREA (KM2)

% NO CONCELHO DE CINFÃES

1

Territórios artificializados

56.846

2,38

2

Áreas agrícolas e agroflorestais

533.599

22,31

3

Florestas e meios naturais e seminaturais

1.775.180

74,19

5

Corpos de água

27.287

1,14

2.392.912

100,0

Área total

Fonte: IGP (2014).

Mapa 6: Ocupação o solo no concelho de Cinfães, segundo a COS 2007

Fonte: PME de Cinfães – Parte IV, Secção II Caderno I (GeoAtributo, 2014).

Desagregando a ocupação do solo do concelho de Cinfães segundo o nível 2 da COS, no que respeita
às áreas agrícolas e agroflorestais (Quadro 2), observa-se o claro predomínio das áreas agrícolas
heterogéneas, que representam cerca de 14% da área do território concelhio, seguindo-se as
culturas temporárias, com uma ocupação de cerca de 7% da área do concelho de Cinfães.
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Quadro 2: Distribuição das áreas agrícolas e agroflorestais no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007

ÁREA (KM2)

% NO CONCELHO DE CINFÃES

2.1 Culturas temporárias

161.961

6,77

2.2 Culturas permanentes

26.216

1,10

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

345.422

14,44

533.599

22,31

NOMENCLATURA COS 2007
2. Áreas agrícolas e agroflorestais

Área total

Fonte: IGP (2014).

Mapa 7: Ocupação agrícola no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007

Quanto à ocupação das áreas florestais no concelho de Cinfães, de acordo com a desagregação de
nível 2 da COS 2007, constata-se que as florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea
correspondem à ocupação predominante neste Município, abrangendo cerca de 45% do território
concelhio. Com uma ocupação também representativa encontram-se as florestas, ocupando cerca
de 28% da área total de Cinfães e, com uma ocupação bastante ténue (0,6%) encontram-se as zonas
descobertas e com pouca vegetação (Quadro 3).
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Quadro 3: Distribuição das áreas florestais no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007

NOMENCLATURA COS 2007

ÁREA (KM2)

% NO CONCELHO DE CINFÃES

679.255

28,39

1.081.551

45,20

14.374

0,6

1.775.180

74,19

3. Florestas e meios naturais e seminaturais
3.1 Florestas
3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea
3.3 Zonas descobertas e com pouca vegetação
Área total
Fonte: IGP (2014).

Mapa 8: Ocupação florestal no concelho de Cinfães, segundo o nível 2 da COS 2007

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos aos Censos 2011,
residiam no concelho de Cinfães um total de 20.427 habitantes, o que traduz um decréscimo de
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8,9% relativamente ao anterior momento censitário (Censos 2001), em que a população residente
era de 22.424 indivíduos.
Analisando comparativamente os dois últimos momentos censitários, observa-se que Cinfães
corresponde à única freguesia a apresentar um aumento da população residente (Quadro 4). Por
seu lado, a União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (-35,7%), Fornelos (31,2%)
e Tendais (-24,4%) destacam-se por corresponder às freguesias em que o decréscimo do número
de habitantes foi mais significativo.
Quadro 4: População residente em Cinfães e respetiva variação relativa (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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Mapa 9: População residente no concelho de Cinfães (2011) e respetiva variação relativa entre 2001 e 2011

Fonte: PME de Cinfães – Parte IV, Secção II Caderno I (GeoAtributo, 2014).

Analisando a população residente em Cinfães por grupo etário, constata-se que a maior proporção
da população residente insere-se na faixa etária dos 25 – 64 anos, com o grupo etário dos 65 e mais
anos a apresentar um peso significativo no panorama demográfico total. O progressivo
envelhecimento da população que tem atingido o território concelhio nos últimos anos reflete-se
no baixo peso que os grupos etários das crianças e jovens têm comparativamente com os restantes
dois grupos etários. Quanto à variação da população nos quatro principais grupos etários ao longo
da década em análise, constata-se que apenas houve um aumento do número de indivíduos no
grupo etário da população idosa (2,1%).
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Figura 3: População residente no concelho de Cinfães em 2001 e 2011, por grupo etário

12.000

10.000
8.000
6.000
4.000
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0 - 14 anos

15 - 24 anos

2001

25 - 64 anos

65 e mais anos

2011

Fonte: INE (2014).

Particularizando a análise por freguesia, constata-se que Tendais, Ferreiros de Tendais e a União
das freguesias de Alhões, Bustelo, Galheira e Ramires correspondem às freguesias com maior
proporção de indivíduos idosos e com menor proporção de indivíduos com idades entre os zero e
os 14 anos.
Quadro 5: População residente do concelho de Cinfães em 2011, por grupos etários

FREGUESIA

NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR GRUPO ETÁRIO
0 – 14 anos

15 – 24 anos

25 – 64 anos

65 e mais anos

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
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FREGUESIA

NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR GRUPO ETÁRIO
0 – 14 anos

15 – 24 anos

25 – 64 anos

65 e mais anos

56

67

301

171

3022

2435

10744

4226

União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires
Concelho de Cinfães

Fonte: INE (2014).

A densidade populacional permite compreender a relação entre o número de habitantes de uma
determinada área territorial e a superfície desse território, sendo, regra geral, expressa pelo
número de habitantes por quilómetro quadrado. À data dos Censos 2011, a densidade populacional
é de 85 hab/km2, o que corresponde a menos 7,5 hab/km2 comparativamente com 2001, o que
representa um decréscimo de 8,1% na última década.
Quadro 6: Densidade populacional do concelho de Cinfães, por freguesia, e respetiva variaçaõ 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).

O Quadro 6 mostra que Souselo (349,1 hab/km2), Espadanedo (248,5 hab/km2), Travanca (166,6
hab/km2) e Cinfães (133,5 hab/km2) são as freguesias com maior densidade populacional, sendo
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que a densidade populacional da freguesia de Cinfães chega inclusive a ser superior à média
concelhia. Por outro lado, a União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (20,79
hab/km2) e Tendais (25,4 hab/km2) são as freguesias com menor densidade populacional. Em suma,
todas as restantes freguesias assistiram a uma diminuição da densidade populacional, a qual foi
mais acentuada em Fornelos (-25,2%), e Oliveira do Douro (-23,2%).
Mapa 10: Densidade populacional do concelho de Cinfães, em 2011

Fonte: Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM de Cinfães (GeoAtributo, 2014).

De modo a compreender a estrutura económica concelhia, importa analisar a população ativa deste
município. Assim, de acordo com os dados do INE, a população ativa em Cinfães em 2011 era de
7.598 indivíduos, o que representa uma diminuição de 13% relativamente ao observado em 2001,
sendo que, neste ano, a população ativa era igual a 8.724 indivíduos. Pormenorizando a análise por
freguesia, verifica-se que o decréscimo mais acentuado observou-se em Ferreiros de Tendais (27,8%) e na União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires (-25,6%). Contudo,
importa referir que na freguesia de sede do concelho houve um incremento de cerca de 6% da
população ativa.

Quadro 7: População ativa no concelho de Cinfães em 2001 e 2011 e respetiva variação relativa
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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).

O setor terciário é o setor económico com predominância no concelho de Cinfães, a par do que
acontece em Portugal, compreendendo 48% da população empregada. No entanto, nos últimos 10
anos, a população empregada neste setor mostrou-se praticamente inalterada. Por seu lado,
aproximadamente 44% da população encontra-se empregada no setor secundário, que registou
uma variação negativa de 24% na última década. Por último, o setor primário emprega, em 2011,
apenas 8% da população, o que se traduz num decréscimo de 66% relativamente ao registado no
momento censitário anterior.
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Figura 4: População empregada no concelho de Cinfães, por setor de atividade económica
Fonte: INE (2014).

A aferição da representatividade dos setores de atividade económica por freguesia mostra que a
maior proporção da população empregada no setor terciário encontra-se na freguesia de Cinfães,
enquanto que Souselo abarca o maior número de indivíduos a trabalhar no setor secundário.
Quadro 8: População empregada em Cinfães, por freguesia e por setor dxe atividade económica

FREGUESIA
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º

SETOR PRIMÁRIO

SETOR SECUNDÁRIO

SETOR TERCIÁRIO

69

314

809

5,8

26,3

67,9

7

229

165

1,7

57,1

41,1

26

35

57

22,0

29,7

48,3

33

90

86

15,8

43,1

41,1

3

56

64

2,4

45,5

52,0

101

187

278

17,8

33,0

49,1

22

234

159

5,3

56,4

38,3

28

299

181

5,5

58,9

35,6

18

299

255

Cinfães

Espadanedo

Ferreiros de Tendais

Fornelos

Moimenta

Nespereira

Oliveira do Douro

Santiago de Piães
São Cristóvão de Nogueira
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FREGUESIA

SETOR PRIMÁRIO

SETOR SECUNDÁRIO

SETOR TERCIÁRIO

3,1

52,3

44,6

53

497

486

5,1

48,0

46,9

10

192

140

2,9

56,1

40,9

49

56

95

24,5

28,0

47,5

12

134

111

4,7

52,1

43,2

44

41

58

30,8

28,7

40,6

475

2663

2944

7,8

43,8

48,4

%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%
N.º
%

Souselo

Tarouquela

Tendais

Travanca
União das Freguesias de Alhões,
Bustelo, Gralheira e Ramires
Concelho de Cinfães

Fonte: INE (2014).

De acordo com a alínea i) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, a licença
ambiental corresponde à decisão escrita que visa garantir a prevenção e o controlo integrados da
poluição proveniente das instalações abrangidas pelo referido diploma legal. Esta define as
medidas que se destinam a evitar, ou caso tal não seja possível, a reduzir, as emissões para o ar,
para a água ou para o solo, a produção de resíduos e a poluição sonora, constituindo condição
necessária para a exploração dessas instalações.
A licença ambiental é da competência da Agência Portuguesa do Ambiente, que é concedida ao
operador de uma instalação de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), nos termos do
Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto. No concelho de Cinfães não existe nenhum
estabelecimento possuidor de licença ambiental.

NÍVEIS DE INFRAESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTOS
A rede de abastecimento de água de Cinfães serve 8.178 habitantes, através de duas captações de
água distintas, uma captação localizada no lugar de Meridãos, freguesia de Tendais, e outra
localizada no lugar de Pias, freguesia de Cinfães, servindo Pias, Bouças e Porto Antigo.
Relativamente às águas residuais urbanas do concelho de Cinfães, a recolha, tratamento e rejeição
final destas é da responsabilidade do Município, encontrando-se em fase de transferência para a
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empresa SIMDOURO, S.A., que serve, para além de Cinfães, os concelhos de Arouca, Baião, Castelo
de Paiva, Paredes, Vila Nova de Gaia e ainda uma parte do concelho de Penafiel.
Em termos de infraestruturas de tratamento de águas residuais, existem no concelho 2 fossas
sépticas (Boassas e Pias) e 7 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR): Ameal (Santiago
de Piães), Meridãos (Tendais), Quinhão (Tendais), Casal (Cinfães), Paúves, Fornelos e Souselo. A
Zona Industrial, Carrelhas (São Cristóvão de Nogueira), Ribeirinha, Escola EB 2/3 de Cinfães e
Nespereira são também abrangidos pelos sistemas de recolha e tratamento das águas residuais.
A rede de drenagem existente no concelho é do tipo unitária, o que significa que é constituída por
uma rede única de coletores na qual são transportadas, em simultâneo, as águas residuais
domésticas, industriais e pluviais e presta um tipo de serviço fundamentalmente doméstico.
O concelho de Cinfães está inserido num sistema intermunicipal de recolha, triagem, valorização e
tratamento de resíduos sólidos urbanos, a RESINORTE. Para além deste, esta empresa abarca 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.
Este município insere-se num dos quatro polos que constituem a RESINORTE, o Polo de Vale do
Douro, que é constituído por 2 aterros, 5 ecocentros, 3 estações de transferência e 1 estação de
triagem.
Os equipamentos de utilização coletiva constituem elementos estruturantes do território e
representam, cada vez mais, um papel decisivo na qualidade de vida das populações. Neste âmbito,
o concelho de Cinfães é servido por um conjunto de estabelecimentos que integram as áreas da
educação, saúde, cultura e lazer, desporto, administração, apoio social e segurança e proteção civil.
Em termos de equipamentos administrativos, este município conta com a Câmara Municipal, as
Juntas de Freguesia, o Tribunal Judicial, o Instituto da Segurança Social, a Repartição de Finanças,
os CTT e a Conservatória do Registo Civil. Para além das Juntas de Freguesia, que se situam nas
respetivas freguesias, os restantes equipamentos administrativos concentram-se na sede de
concelho.
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Em termos de equipamentos desportivos, Cinfães possui um conjunto alargado de elementos,
designadamente 1 pavilhão gimnodesportivo municipal e 2 pavilhões escolares, 13 campos de
futebol, 15 polidesportivos, 2 piscinas (uma coberta e outra descoberta), 1 estádio de futebol e
campo secundário, 2 minicampos de jogos e 4 campos de tiro. Estes equipamentos encontram-se
distribuídos pelas várias freguesias que constituem o território concelhio.
A organização espacial da rede educativa deste concelho integra dois agrupamentos escolares, 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, que se
distribuem pelas freguesias de Tendais, Cinfães, Oliveira do Douro, S. Cristóvão de Nogueira, São
Tiago de Piães, Tarouquela, Espadanedo, Souselo, Travanca e Nespereira. Para além destes, existe
também 1 escola secundária/não agrupada e uma escola profissional, localizadas em Cinfães.
O Lar de Idosos, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Creche, Centro de Atividades
Ocupacionais e Jardim de Infância privado constituem as valências que compõem os equipamentos
de apoio social de Cinfães, que se distribuem 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).
Relativamente aos equipamentos de saúde, o hospital de referência para Cinfães é o Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE. Para além deste, este município integra também o
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega I – Baixo Tâmega, que é constituído, entre
outros, pela Unidade de Saúde de Cinfães, à qual estão associadas várias extensões de saúde,
designadamente: 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 (que atualmente se encontra inativa). Na sede concelhia existe ainda
uma unidade de cuidados continuados, de média e longa duração. Para além destes equipamentos,
servem o concelho um conjunto de farmácias, sitas nas freguesias de Cinfães, Nespereira, Santiago
de Piães e Souselo.
Os 2 corpos de bombeiros e os 2 postos territoriais da Guarda Nacional Republicana que servem o
concelho constituem os equipamentos de proteção civil, havendo ainda uma ambulância de
Suporte Imediato de Vida (SIV), integrada no serviço de urgência básica de Cinfães.
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Entre os principais equipamentos culturais do concelho de Cinfães, destacam-se o Museu Serpa
Pinto, a Casa da Cultura (que atualmente é a Academia de Artes de Cinfães), a Biblioteca Municipal
e o Auditório Municipal Joaquim Araújo Pereira Pinto, localizados na sede do concelho. Para além
dos referidos, existe também um conjunto de associações e coletividades e Casas de Povo, sendo
que todas as freguesias possuem as respetivas sedes das associações culturais aí existentes.
Relativamente a equipamentos de lazer, este concelho possui, entre outros, a Zona de Lazer da
Granja, sita na freguesia de Espadanedo, o Parque da Nossa Senhora de Lurdes, localizado 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.

REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADES
A rede viária assume um importante papel como meio de comunicação e como aproximador entre
populações e entre estas e os bens e serviços. No caso do concelho de Cinfães, esta é constituída
por 4 eixos rodoviários fundamentais, constituídos por duas estradas nacionais, a EN 211 e a EN
222, e uma estrada regional, a ER 321. Para além das referidas vias, servem este concelho um
conjunto de estradas e caminhos municipais, estruturantes na organização da circulação viária e
dos transportes.
Quadro 9: Rede viária do concelho de Cinfães

REDE VIÁRIA

DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

Estradas Regionais

ER 321

Efetua a ligação entre Cinfães (entroncamento da EN 222) e
Alhões (limite da região).

EN 211

Estabelece a ligação entre Casais Novos (entroncamento da
EN 15), Marco de Canaveses e Cinfães.

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.

Estradas Nacionais

PATRIMÓNIO
De acordo com a Lei que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do
património cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), o património cultural é constituído por
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“todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de
interesse cultural relevante, devem ser objeto de proteção e valorização”.
Quanto à sua classificação, os bens culturais móveis ou imóveis podem ser qualificados como de
interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. Um bem considera-se em vias
de classificação a partir da notificação ou publicação do ato que determine a abertura do
procedimento respetivo.
De acordo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no concelho de Cinfães existem 8
imóveis classificados, dos quais 5 estão classificados como Imóvel de Interesse Público, 1 como
Monumento Nacional, 1 classificado como Interesse Municipal e 1 imóvel com a classificação de
Monumento de interesse Público. No Quadro 10 estão elencados os elementos do património
imóvel deste município, constatando-se que não existem imóveis em vias de classificação.
Quadro 10: Património imóvel “classificado” do concelho de Cinfães

CATEGORIA DE
PROTEÇÃO

CATEGORIA/TIPOLOGIA

DECRETO

Pelourinho de Nespereira

IIP - Imóvel de Interesse
Público

Arquitetura Civil/Pelourinho

Decreto n.º 23 122, DG, I Série,
n.º 231, de 11-10-1933

Igreja românica de Santa Maria
Maior, de Tarouquela

MN
Nacional

Arquitetura Religiosa/Igreja

Decreto n.º 34 452, DG, I Série,
n.º 59, de 20-03-1945

Penedo de granito com motivos
insculturados e esculturados

IM - Interesse Municipal

Arqueologia/Arte Rupestre

Decreto n.º 95/78, DR, I Série,
n.º 210, de 12-09-1978

Igreja de Ferreiros de Tendais

MIP - Monumento de
Interesse Público

Arquitetura Religiosa/Igreja

Portaria n.º 740-L/2012, DR,
2.ª série, n.º 248 (suplemento),
de 24-12-2012

Ilhota do Outeiro

IIP - Imóvel de Interesse
Público

Não Definida/Monumento

Decreto n.º 28/82, DR, I Série,
n.º 47, de 26-02-1982

Igreja matriz de Escamarão

IIP - Imóvel de Interesse
Público

Arquitetura Religiosa/Igreja

Decreto n.º 37 728, DG, I Série,
n.º 4, de 5-01-1950

Pelourinho de Cinfães

IIP - Imóvel de Interesse
Público

Arquitetura Civil/Pelourinho

Decreto n.º 23 122, DG, I Série,
n.º 231, de 11-10-1933

Casa da Calçada

IIP - Imóvel de Interesse
Público

Arquitetura Civil/Casa

Portaria n.º 443/2006, DR, II
Série, n.º 49, de 9-03-2006

DESIGNAÇÃO

Monumento

Fonte: DGPC (2014).

Mapa 11: Património imóvel “classificado” do concelho de Cinfães
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Fonte: PME de Cinfães – Parte IV, Secção II Caderno I (GeoAtributo, 2014).

Nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, integram o património arqueológico todos os
vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos, cuja
preservação e estudo possibilitam traçar a história da vida e da humanidade e a sua relação com o
ambiente e cuja principal fonte de informação seja composta por escavações, prospeções,
descobertas ou outros métodos de pesquisa que se relacionem com o ser humano e o ambiente
que o rodeia.
Segundo a entidade responsável pela gestão do património cultural em Portugal Continental, no
concelho de Cinfães existem 145 elementos constituintes do património arqueológico, cuja
distribuição territorial é apresentada no Mapa 12.

Mapa 12: Património arqueológico do concelho de Cinfães
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“Em terras dos vales do Sousa, Tâmega e Douro, no coração do Norte de Portugal, ergue-se um
importante património arquitetónico de origem românica. Traços comuns que guardam lendas e
histórias nascidas com a fundação da Nacionalidade e que testemunham o papel relevante que este
território outrora desempenhou na história da nobreza e das ordens religiosas em Portugal.” 2
O concelho de Cinfães integra a Rota do Românico, juntamente com os municípios que integram a
NUT III, nomeadamente Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel,
Amarante, Baião, Celorico de Basto, Marco de Canaveses e Resende. A sub-região do Tâmega e
Sousa constitui um período fulcral da história de Portugal, representando um dos alicerces da
reconquista e da afirmação da Primeira Monarquia.
Atualmente, a Rota do Românico integra 57 monumentos, dos quais 3 encontram-se localizados
em Cinfães e nos quais estão a decorrer, desde agosto de 2014, obras de conservação e
salvaguarda, designadamente: Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão, Igreja de
Santa Maria Maior de Tarouquela e Igreja de São Cristóvão de Nogueira.

2

Sítio da Rota do Românico, disponível em:
http://www.rotadoromanico.com/vPT/QuemSomos/ARotadoRomanico/Paginas/ARotadoRomanico.aspx
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TURISMO
Segundo o Turismo de Portugal, existem no concelho de Cinfães 13 empreendimentos turísticos
classificados, dos quais 6 são do tipo “Turismo de Habitação”, 5 são “Casas de Campo”, 1
empreendimento é do tipo “Hotel” (com categoria de 4*) e outro está classificado como “Turismo
Rural” (Quadro 11).
Quadro 11: Empreendimentos turísticos classificados

N.º DE
CAMAS

N.º DE UNIDADES
DE ALOJAMENTO

Hotel Porto Antigo

40

20

Oliveira do Douro

Casa do Lódão

6

3

Oliveira do Douro

Quinta da Loginha

4

2

Espadanedo

Casa do Moleiro

8

4

Ferreiros de Tendais

Quinta da Ventuzela – Casa da Eira

4

2

Cinfães

Quinta da Ventuzela – Casa do Caseiro

4

2

Cinfães

Casa de Montemuro

20

10

Cinfães

Casa Altamira

15

8

Espadanedo

Quinta da Ventuzela

7

4

Cinfães

Casa da Quinta da Calçada

14

7

Oliveira do Douro

Casa de Rebolfe

10

5

Cinfães

Quinta de Miragaia

8

4

Travanca

Casa da Geada

12

6

Ferreiros de Tendais

TIPO
Hotel

Casa de Campo

Turismo de
Habitação

Turismo Rural

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

Fonte: Turismo de Portugal, I.P. (2014).

Para além dos referidos empreendimentos, e de acordo com a mesma entidade, existe também um
empreendimento turístico do tipo “Hotel Rural”, o Hotel Rural Arsdurium, localizado em Oliveira
do Douro, com parecer favorável por parte do Turismo de Portugal. Este empreendimento, com 20
camas e 10 unidades de alojamento, tem categoria prevista de 3*.
Para além dos referidos empreendimentos e de acordo com a informação do Município de Cinfães,
existe ainda um conjunto de empreendimentos turísticos, cuja responsabilidade de licenciamento
é exclusiva da Câmara Municipal, não necessitando de parecer da entidade Turismo de Portugal,
que se listam de seguida.
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Quadro 12: Outros Empreendimentos Turísticos do concelho de Cinfães

DESIGNAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CAPACIDADE

FREGUESIA

Cerrado dos Outeirinhos

Casa de Campo

6

Cinfães

Quinta da Costeira

Casa de Campo

5

Cinfães

Casa do Cyrne

Casa de Campo

7

Oliveira do Douro

Vinha Velha

Casa de Campo

5

Oliveira do Douro

Casa de Campo de Enxidrô

Casa de Campo

2

Tendais

Fonte: Município de Cinfães (2014).

Para além destes, o Município reconhece ainda a existência de 4 unidades de alojamento local,
designadamente:
 Quinta Casal de Vila Pouca (Cinfães);
 Varanda (Cinfães);
 Quinta do Cadafaz (Nespereira);
 Casas de Montanha (União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires).

RECURSOS NATURAIS
De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 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. A delimitação da REN atualmente em vigor no concelho de Cinfães foi aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/95, de 6 de novembro, integrando os seguintes
sistemas:
 Áreas com risco de erosão;
 Áreas de infiltração máxima;
 Cabeceiras das linhas de água;
 Escarpas e áreas de proteção às escarpas;
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 Leitos dos cursos de água;
 Albufeira de Crestuma-Lever;
 Albufeira de Carrapatelo;
 Albufeira de Freigil;
 Faixa de proteção às albufeiras;
 Lagoas e respetiva faixa de proteção.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, a Reserva Agrícola Nacional (RAN)
corresponde ao conjunto de áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos
apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. A delimitação da RAN do concelho de Cinfães
que vigora atualmente foi determinada pela Portaria n.º 305/93, de 16 de março, que revoga a
Portaria n.º 615-Z3/91, de 8 de julho.
No que concerne ao ordenamento florestal, o concelho de Cinfães integra o Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Tâmega (PROF-T). Aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2007,
de 10 de abril, este instrumento abrange, para além deste, os municípios de Amarante, Baião,
Cabeceiras de Basto, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Felgueiras, Lousada, Marco de Canavezes,
Mondim de Basto, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Resende e Ribeira de Pena. O concelho em
análise encontra-se inserido em quatro sub-regiões homogéneas: Douro, Paiva, RibadouroMontemuro e Tâmega-Sousa.
Quadro 13: Freguesias abrangidas pelas várias sub-regiões homogéneas

SUB-REGIÃO
Douro

FREGUESIAS
Oliveira do Douro
Souselo

Paiva

Travanca
Fornelos
Cinfães
São Cristóvão de Nogueira

Ribadouro-Montemuro

Ferreiros de Tendais
Tendais
Nespereira
União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires
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SUB-REGIÃO

FREGUESIAS
Espadanedo

Tâmega-Sousa

Tarouquela
Santiago de Piães
Moimenta
Fonte: PROF-Tâmega (2006).

Mapa 13: Regiões homogéneas PROF – concelho de Cinfães

Em termos de perímetros florestais, o concelho de Cinfães é abrangido pelo Perímetro Florestal da
Serra de Montemuro. Este perímetro florestal apresenta uma área de 3.320 ha, dos quais 10,5%
correspondem a espaços florestais arborizados (348 ha), 19,8% a áreas improdutivas (658 ha) e 68%
a incultos (2.259 ha). De acordo com o diploma legal que aprova o PROF-T, para este perímetro
devem ser preconizados os seguintes objetivos: proteção, silvopastorícia, caça e pesca nas águas
interiores e ainda recreio, enquadramento e estética da paisagem.
O PROF-T refere ainda, nas Bases de Ordenamento, que o arvoredo pode constituir uma
interessante moldura de monumentos arquitetónicos, valorizando as paisagens. Por esta razão, os
arranjos florestais e de jardins de interesse artístico ou histórico, tal como os exemplares isolados
de espécies vegetais que pelo seu porte, idade ou raridade façam recomendar a sua conservação,
deverão ser objeto de proteção. De acordo com Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público
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(RNAIP), no concelho de Cinfães existe apenas uma Árvore de Interesse Público, a Cupressus
sempervirens L., classificada pelo Aviso n.º 6344/2006.
Mapa 14: Áreas protegidas e sítios classificados no concelho de Cinfães

Fonte: PMDFCI de Cinfães, Caderno I (GeoAtributo, 2014).

Segundo o ICNF, “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 (SIC): SIC da Serra de
Montemuro (PTCON0025) e SIC Rio Paiva (PTCON0059).
O SIC PTCON0025 Serra de Montemuro abrange 5 municípios, nomeadamente Arouca, Castro
Daire, Cinfães, Lamego e Resende. Em Cinfães este sítio ocupa uma área de 13.717 ha, o que
corresponde a 35% da área total do sítio e 57% do total do território do concelho. Os habitats
naturais e seminaturais presentes no sítio PTCON0025 Serra de Montemuro são os que se listam
no quadro seguinte:
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Quadro 14: Habitats naturais e seminaturais do SIC Serra de Montemuro constantes do anexo B-I do DL n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro

CÓDIGO

HABITAT

3120

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do oeste
mediterrânico com Isoëtes spp.

3130

Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e
ou da Isoëto-Nanojuncetea

3170*

Charcos temporários mediterrânicos

3260

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion

4020*

Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Charnecas secas europeias

6160

Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta

6230*

Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das zonas
montanas (e das zonas submontanas da Europa continental)

6410

Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae)

6510

Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes

8220

Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica

91E0*

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Florestas de Castanea sativa

*Habitats prioritários

Para além dos valores naturais referidos, existe também um conjunto de espécies de fauna e flora,
que se listam der seguida:
Quadro 15: Espécies de fauna e flora do SIC Serra de Montemuro constantes do anexo B-II do DL n.º 49/2005, de 24
de fevereiro

CÓDIGO

Flora

Fauna

ESPÉCIE

1885

Festuca elegans

1865

Narcissus asturiensis

1733

Veronica micrantha

1078

Callimorpha quadripunctaria
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CÓDIGO

ESPÉCIE

1065

Euphydryas aurinia

1083

Lucanus cervus

1116

Chondrostoma polylepis

1123

Rutilus alburnoides

1172

Chioglossa lusitanica

1259

Lacerta schreiberi

1351

Canis lupus

1301

Galemys pyrenaicus

1355

Lutra lutra

A negrito: espécies prioritárias

Para além dos habitats e das espécies de fauna e flora constantes do anexo B-II do DL n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro, estão presentes neste sítio outras espécies que constam dos Anexos B-IV e B-V
do DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro:
Quadro 16: Outras espécies do SIC Serra de Montemuro constantes nos Anexos B-IV e B-V do DL n.º 49/2005, de 24
de fevereiro

ESPÉCIE
Anarrhinum longipedicelatum
Arnica montana
Narcissus bulbocodium
Flora

Narcissus triandrus
Ruscus aculeatus
Scilla beirana
Teucrium salviastrum ssp. salviastrum
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Rana iberica

Fauna

Rana perezi
Triturus marmoratus
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Genetta genetta
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ESPÉCIE
Mustela putorius

Segundo o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), no concelho de Cinfães são
conhecidas duas ocorrências de minerais metálicos, ambas sitas na freguesia de Nespereira:
ocorrência volfrâmica de Fraga da Venda e Penedo do Gato e ocorrência de estanho e volfrâmio de
Seixedo. A mesma entidade refere ainda que o concelho de Cinfães encontra-se maioritariamente
implantado em formações graníticas, sendo que a sul se verifica a existência de unidades
metassedimentares de Idade Ordovícico.
Por seu lado, o sítio PTCON0059 Rio Paiva abrange, para além de Cinfães, mais nove concelhos,
designadamente: Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Moimenta da Beira, São Pedro do Sul,
Sátão, Sernancelhe, Vila Nova de Paiva e Viseu. No concelho de Cinfães, este sítio abrange 3% da
área do território concelhio, a que corresponde 4% da área total do sítio.
O PTCON0059 Rio Paiva abarca importantes habitats naturais e seminaturais que se evidenciam no
Quadro 17.
Quadro 17: Habitats naturais e seminaturais do SIC Rio Paiva constantes do anexo B-I do DL n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro

CÓDIGO

HABITAT

3260

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion

4030

Charnecas secas europeias

5230*

Matagais arborescentes de Laurus nobilis

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

6220*

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

6230*

Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das zonas
montanas (e das zonas submontanas da Europa continental)

6410

Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molnion caeruleae)

6430

Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino

6510

Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos

8220

Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica

8230

Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi- Veronicion
dillenii
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CÓDIGO

HABITAT

91E0*

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

91F0

Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Umus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion minoris)

92A0

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba

9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Florestas de Castanea sativa

9330

Florestas de Quercus suber

*Habitats prioritários

Para além dos habitats, este sítio é também rico em diversificadas espécies de fauna e flora, que se
elencam no quadro abaixo:
Quadro 18: Espécies de fauna e flora do SIC Rio Paiva constantes do anexo B-II do DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro

CÓDIGO
Flora

Fauna

ESPÉCIE

1793

Centaurea micrantha ssp. herminii

1088

Cerambyx cerdo

1083

Lucanus cervus

1029

Margaritifera margaritifera

1041

Oxygastra curtisii

1116

Chondrostoma polylepis1

1135

Rutilus macrolepidotus

1172

Chioglossa lusitanica

1259

Lacerta schreiberi

1352

Canis lupus

1301

Galemys pyrenaicus

1355

Lutra lutra

À semelhança do SIC Serra de Montemuro, também no SIC Rio Paiva existem outras espécies,
integrantes da fauna e flora, e que constam dos Anexos B-IV e B-V do DL n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro (Quadro 19).
Quadro 19: Espécies do SIC Rio Paiva constantes nos Anexos B-IV e B-V do DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro

ESPÉCIE
Flora

Anarrhinum longipedicelatum
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ESPÉCIE
Arnica montana
Narcissus bulbocodium
Narcissus triandrus
Ruscus aculeatus
Scilla beirana
Rana iberica
Fauna

Rana perezi
Triturus marmoratus

Segundo a Direção Regional de Economia do Norte (DRE-Norte), no concelho de Cinfães existem 7
pedreiras, em que a substância extraída é o granito (Quadro 20).
Quadro 20: Pedreiras no concelho de Cinfães

N.º
PEDREIRA

EXPLORADOR

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

5334

Fraga do Fojo

Irmãos Silva & Teixeira, Lda.

Gralheira

6531

Vila Pouca

António Carlos Mendes Ferreira

Moimenta

80048

Tapada do Castelo

UNIGRANITOS de Acácio Barbosa Pereira & Filhos, Lda.

Moimenta

5335

Grou

Empresa Carbonífera de Douro, S.A.

Nespereira

P103

Toca do Lobo

GRANITOS, ARTIGOS DE CIMENTO E CINSTRUÇÕES
PARICIOS, LDA.

Souselo

6636

Tarouquela

Conceição Couto, Unipessoal, Lda.

Tarouquela e Souselo

P88

Vale de Moinhos

Irmãos Silva & Teixeira, Lda.

Oliveira do Douro e
Ramires

Fonte: DREN (2014).

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) é um instrumento de caráter preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de
estudos e consultas, com efetiva participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem
por objeto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de
determinados projetos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem
ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais
projetos e respetiva pós-avaliação. Nos anexos I e II do referido diploma legal estão tipificados os
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projetos sujeitos a AIA, contatando-se que nenhuma das pedreiras identificadas no concelho de
Cinfães está sujeita a este tipo de procedimento.
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3.4 OBJETIVOS/QUESTÕES ESTRATÉGICAS
A identificação das Questões Estratégicas (QE) tem como objetivo definir as intenções e o alcance
do plano e perceber qual é o seu potencial estratégico e as suas implicações ambientais. Estas são
consideradas elementos estruturantes, permitindo descrever quais os principais objetivos da
revisão do PDM de Cinfães e a sua contribuição para a definição dos FCD.
As diretrizes do executivo, apresentadas no Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM de
Cinfães, assentam em três eixos estruturantes, concretizados em objetivos específicos, que serão
desenvolvidos pelo Município de Cinfães, de modo a atingir-se um desenvolvimento sustentável:
1. Valorização e Sustentabilidade Territorial


Consolidar os núcleos urbanos.



Reforçar a complementaridade dos aglomerados urbanos.



Melhorar a gestão dos espaços florestais.



Reordenar as atividades económicas.

2. Melhorar a Qualidade de Vida e a Qualidade Ambiental


Assegurar a qualidade do ambiente sonoro.



Promover a fixação da população.



Executar de novos equipamentos e infraestruturas.



Melhorar as acessibilidades internas e de ligação ao exterior do concelho.

3. Preservação e Valorização da Identidade Local


Valorizar os recursos naturais e da paisagem.



Valorizar e preservar o património arquitetónico e arqueológico.



Promover o turismo e os recursos endógenos.



Promover os produtos locais e divulgação cultural.



Promover a complementaridade entre as atividades económicas, a cultura e o
ambiente natural.
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4 DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO
Considerando que a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um procedimento de
acompanhamento contínuo e sistemático de avaliação e que esta é parte integrante do
procedimento de revisão do plano, é fundamental que haja um contínuo diálogo entre as equipas
responsáveis pela revisão do PDM e pela AAE, onde o acompanhamento e participação das ERAE e
das outras entidades interessadas no plano são fundamentais.

4.1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO
Para a AAE da revisão do PDM de Cinfães foram identificados e analisados os instrumentos de
ordenamento do território de âmbito nacional, regional e local, que estabelecem objetivos e/ou
metas de sustentabilidade e que enquadram estrategicamente o plano.
No Quadro 21 apresenta-se a lista dos instrumentos de planeamento identificados, ressalvando-se
que não se pretende listar exaustivamente todos os planos e/ou programas que enquadram
potencialmente o PDM de Cinfães, mas apenas aqueles que efetivamente apresentam objetivos
e/ou metas relevantes para a área de intervenção e que são adequados à escala e ao âmbito de um
Plano Diretor Municipal.
Quadro 21: Quadro de Referência Estratégico do PDM de Cinfães

ÂMBITO

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS)
Plano Nacional da Água (PNA)
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)

Nacional

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas
Residuais (PEAASAR II)
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II)
Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (PENDR)
Estratégia Nacional para as Florestas (ENF)
Programa Nacional das Alterações Climáticas (PNAC)
Plano Rodoviário Nacional (PRN)
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD)
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ÂMBITO

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT)
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI)
Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro (PGBH-D)
Plano da Bacia Hidrográfica do Douro (PBH-D)
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)
Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma-Lever (POACL)
Plano de Ordenamento da Albufeira Régua e Carrapatelo (POARC)

Regional

Municipal

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N)
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega (PROF-T)
Plano Municipal de Defesa da Floreta Contra Incêndios (PMDFCI)
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC)

Deste modo, após a análise refletida dos objetivos dos Planos e Programas selecionados para o
Quadro de Referência Estratégico (QRE), efetuou-se a uma análise de convergência entre estes e as
QE identificadas, cujos resultados se dispõem no Quadro 22:
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Quadro 22: Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE do PDM de Cinfães

QRE

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PDM DE CINFÃES
Valorização e Sustentabilidade Territorial

Melhorar a Qualidade de Vida e a Qualidade Ambiental

PNPOT

X

X

ENDS

X

PNA

Preservação e Valorização da Identidade Local

X
X

ENCNB

X
X

PNUEA

X

X

PEAASAR II

X

X

PERSU II

X

PENDR

X

X

ENF

X

X

PNAC

X

X

PRN
PANCD

X
X

PENT
PNDFCI

X
X

X

X
X

PGBH-D

X

PSRN 2000

X

X

POACL

X

X

POARC

X

X

PROT-N

X

PROF-T

X

X

PMDFCI

X

X

PMEPC

X
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4.2 FATORES AMBIENTAIS
Os Fatores Ambientais (FA) definem o âmbito ambiental relevante e estabelecem o contexto e a
escala do objeto de avaliação. Segundo o art.º 6.º do RJAAE, os FA a considerar no processo de AAE
são a Biodiversidade, População, Saúde Humana, Fauna, Flora, Solo, Água, Atmosfera, Fatores
Climáticos, Bens Materiais, Património Cultural, incluindo o Património Arquitetónico e
Arqueológico e a Paisagem.
Seguidamente são apresentados os FCD selecionados para a AAE da Revisão do PDM de Cinfães,
sendo apresentados os FA relevantes por FCD, de modo a que o processo seja focalizado.

4.3 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO
Os FCD constituem o esqueleto estruturante da AAE e procuram, fundamentalmente, apontar
aspetos críticos da situação existente e tendencial, relevantes e de destaque para o processo de
desenvolvimento e sua sustentabilidade. Assim, pretende-se avaliar a forma como as questões
estratégicas do PDM podem dar resposta a estes aspetos críticos.
Os FCD identificados para o presente processo de AAE resultam da análise da interação do QRE, das
QE preconizadas na elaboração do plano e dos FA. Os FCD considerados são aqueles que podem
causar eventuais efeitos significativos (positivos/negativos) resultantes da aplicação do plano e
sobre os quais a AAE se deve debruçar e asseguram o tratamento das Questões Ambientais exigidas
no RJAAE.
Assim, no caso concreto da revisão do PDM de Cinfães, são propostos três FCD que a seguir se
apresentam, bem como os respetivos objetivos de sustentabilidade.
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Quadro 23: Definição dos FCD e seus objetivos

QRE
PNPOT

QE

FA

Valorização e
Sustentabilidade
Territorial

ENDS

POACL

Solo

POARC

Atmosfera

ENF

PROT-N

PNAC

PROF-T

PANCD

PMDFCI

PNDFCI

PMEPC

PNPOT

PRN

PNA

PANCD

PNUEA

PENT

PEAASAR II

PROT-N

PERSU II

PMEPC

PNA
ENCNB
PNUEA
PEAASAR II
PENDR
ENF
PNAC
PENT

OBJETIVOS

PSRN 2000

PENDR

ENDS

FCD

População
Bens materiais

Avaliar se a proposta do plano contribui para um ordenamento e
uma estruturação territorial equilibrados, para um posicionamento
estratégico e para uma capacidade competitiva do concelho de
Cinfães mais forte, face ao enquadramento territorial em que este se
insere.

População
Saúde Humana
Melhorar a Qualidade
de Vida e a Qualidade
Ambiental

Solo

Qualidade de Vida e do

Água

Ambiente Urbano

Aferir se as propostas do plano contribuem para a melhoria da
qualidade de vida e do ambiente urbano, nomeadamente ao nível do
acesso às infraestruturas, equipamentos e serviços.

Atmosfera
Fatores Climáticos
Biodiversidade

PGBH-D

População

PSRN 2000
POARC

Qualificação do Território

Saúde Humana

PNDFCI

POACL

Ordenamento e

Preservação e
Valorização da
Identidade Local

Fauna

Desenvolvimento Regional e

Flora

Promoção da Identidade

Solo

PROT-N

Atmosfera

PROF-T

Bens Materiais

PMDFCI

Património Cultural
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Local

Avaliar se as opções estabelecidas garantem a manutenção e
valorização das características físicas, biológicas e geológicas e se
contribuem para o crescimento socioeconómico, ancorado na
atratividade turística e cultural.
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS E SELEÇÃO DOS INDICADORES
Tendo sido identificados os temas centrais para a avaliação, importa associa-los a objetivos que
deverão ser orientados “para a resposta a problemas ambientais no quadro das questões
levantadas pelas propostas de uso, ocupação e transformação do uso previstas no plano”
(DGOTDU, 2008, pp. 66) (Quadro 24). A tradução destes objetivos em indicadores e critérios que
permitam identificar os efeitos ambientais significativos, resulta de “um processo iterativo,
resultado de integração de componentes e de competências garantido pelo sistema de consulta e
participação (idem).
Para cada critério de avaliação identificaram-se indicadores que permitirão avaliar e controlar os
efeitos ambientais decorrentes da implementação da proposta do plano (Quadro 24), sendo que a
definição destes constitui uma ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções tomadas.
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Quadro 24: Identificação dos critérios e seus objetivos e respetivos indicadores de avaliação, por FCD

FCD

CRITÉRIO

Sistema Urbano

Ordenamento e
Qualificação do
Território

Atividades Económicas

do Ambiente Urbano

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Avaliar se a proposta contraria a dispersão do
povoamento e a consequente expansão não
controlada da ocupação edificada do solo.

Solo urbano consolidado.

Avaliar se valoriza a qualificação do espaço
público, principalmente no que diz respeito às
áreas destinadas a espaços verdes públicos de
utilização coletiva.

Taxa de execução do espaço urbanizável.

Aferir se se fomenta o desenvolvimento
económico concelhio, qualificando os espaços
para a implantação e desenvolvimento de novas
empresas, possibilitando o aumento da
competitividade e atratividade do Município no
contexto regional.

Área total de polígonos de edificação dispersa.

Espaço verde público no solo urbano.
Área de expansão urbana (proposta).
Evolução do tecido empresarial por setor de atividade económica.
Evolução da população ativa por atividade económica.
Dinâmica empresarial.
Taxa de ocupação das áreas empresariais.
Normas urbanísticas dos espaços afetos às atividades económicas.

Avaliar as propostas de qualificação e
ordenamento do espaço florestal, garantindo o
estado de conservação favorável dos mesmos,
promovendo o cumprimento das servidões
florestais
verificadas
e
efetivando
a
competitividade da gestão florestal.

Áreas por tipologia de povoamento florestal.

Avaliar se é garantida a melhoria da acessibilidade
e a consolidação do sistema de mobilidade e
transportes.

Número de vias requalificadas e projetadas.

Acessibilidade e Mobilidade

População servida por sistema público de abastecimento e drenagem
de águas residuais.

Níveis de Infraestruturação e
Equipamentos de Apoio

Avaliar se as áreas urbanas são servidas por uma
rede básica de infraestruturas que se adeque às
necessidades ambientais e é garantido que o
concelho possui valências de resposta social, em
particular equipamento de apoio social à
população idosa.
Avaliar se as emissões de ruído não perturbam a
saúde humana e o bem-estar dos habitantes

Níveis de ruído.

Gestão dos Recursos Florestais

Qualidade de Vida e

OBJETIVOS

Qualidade Ambiental Urbana
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Áreas de distribuição das espécies invasoras.
Povoamentos florestais com espécies autóctones.

Cobertura dos transportes públicos.

Qualidade da água para consumo humano.
Rede de equipamentos coletivos.

56 | P á g i n a

RPDM de Cinfães

FCD

CRITÉRIO

Recursos Naturais e Paisagem

Estrutura Ecológica Municipal

Desenvolvimento

Património Cultural

OBJETIVOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

concelhios, garantindo o conforto acústico com
vista a melhorar a saúde pública.

Extensão do solo exposta a níveis de ruído superiores aos legalmente
estabelecidos.

Avaliar o alcance das medidas de preservação e
valorização dos recursos naturais e da paisagem,
enquanto elementos preponderantes para a
preservação e promoção da identidade local.

Áreas protegidas no território, uso e ocupação.
Áreas de RAN e REN.

Avaliar se é promovido o correto ordenamento
biofísico e paisagístico, através da concretização e
consolidação da Estrutura Ecológica Municipal.

Área total afeta à EEM.

Avaliação da proteção e valorização do património
arquitetónico e arqueológico, valorizando a
diversidade e a identidade local.

Imóveis classificados e em vias de classificação.

Regional e

Sistemas ecológicos e valores integrados em áreas de EEM.

Medidas de proteção do património arquitetónico e das áreas de
património arqueológico.
Oferta de alojamento turístico.

Promoção da
Identidade Local
Turismo

Avaliar a promoção e valorização dos recursos
turísticos, tendo em vista o aumento da
atratividade turística do concelho com a captação
de produtos turísticos sustentáveis, em articulação
com as atividades culturais e valores patrimoniais.

Intensidade turística (dormidas).
Ocupação hoteleira.
Empreendimentos turísticos classificados.
Produtos regionais produzidos no concelho, com denominação de
origem protegida.
Áreas de risco elevado e muito elevado.

Riscos Naturais e Tecnológicos

Avaliação da prevenção e redução dos riscos
naturais, mistos e tecnológicos, em particular os
relacionados com risco de cheias e inundações,
incêndios florestais e rotura de barragens.

Extensão de ocorrências.
Áreas vulneráveis ao efeito de onda de inundação.
Área impermeabilizada em zonas de risco de cheia.
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5 CONCLUSÃO
O Relatório de Definição de Âmbito constitui a primeira fase do processo de AAE da revisão do PDM
de Cinfães, tendo sido definido o âmbito e determinado o alcance e o nível de informação a incluir
no Relatório Ambiental, a realizar na fase posterior.
Foram estabelecidos os Fatores Críticos para a Decisão, definindo-se os seus objetivos específicos
e estabelecendo-se os respetivos critérios e indicadores de avaliação, a aplicar na avaliação dos
efeitos significativos (positivos e negativos) no ambiente, resultantes da implantação do plano.
A AAE deve “estar integrada no processo de planeamento, não devendo em caso algum ser
considerada e conduzida como um procedimento paralelo ou autónomo” (DGOTDU, 228, PP. 57).
Assim, é importante que a equipa técnica responsável pela elaboração do plano atenda aos critérios
e indicadores definidos para cada FCD a fim de ser possível considera-los na escolha das várias
alternativas existentes, e assim influenciar da forma mais positiva possível o processo de tomada
de decisão.
A próxima fase do processo de AAE constitui a avaliação propriamente dita, onde serão
identificados os efeitos resultantes da implementação da revisão do PDM de Cinfães, aferindo-se
nessa fase sobre a alternativa mais sustentável do ponto de vista ambiental.
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