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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Quadro Prévio de Ordenamento da revisão do Plano Diretor
Municipal (PDM) de Cinfães a apresentar na primeira reunião plenária, dando cumprimento ao
disposto na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16
de novembro. Este documento visa expor a metodologia a adotar para a elaboração da revisão
do PDM de Cinfães, incluindo o respetivo cronograma, assim como as bases cartográficas a
utilizar.
O início do processo de revisão do PDM de Cinfães foi determinado em reunião ordinária da
Câmara Municipal de Cinfães, no dia 20 de março de 2014, tendo sido tornado público através
do Edital (extrato) n.º 297/2014, de 4 de abril, publicado em Diário da Republica, 2ª série – N.º
73, a 14 de abril.
O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação que lhe é conferida pelo DecretoLei 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, define no ponto 3 do artigo 98º que os PDM
sejam revistos no prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor ou após a sua última revisão.
Esta premissa é reforçada pela necessidade de adequar o PDM à atual realidade
socioeconómica, ambiental, demográfica e cultural. Por seu lado, a desadequação da
cartografia que serviu de base à elaboração do PDM e a desatualização das peças que o
constituem, nomeadamente o regulamento, a planta de ordenamento e a planta de
condicionantes, face ao avanço tecnológico ocorrido ao longo das últimas duas décadas,
constituem também fatores determinantes e fundamentais da presente revisão.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 75º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT – redação atual constante do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de
fevereiro), o acompanhamento da elaboração do PDM é assegurado por uma Comissão de
Acompanhamento (CA). Este órgão é responsável pelo acompanhamento regular dos trabalhos
de elaboração ou de revisão do PDM, competindo-lhe assegurar a prossecução dos objetivos
previstos no referido artigo.
A Comissão de Acompanhamento (CA) da revisão do PDM de Cinfães foi constituída pelo Aviso
n.º 13871/2014, publicado pelo Diário da República, 2.ª série, N.º 239, de 11 de dezembro de
2014, sendo composta pelas seguintes entidades:
 Assembleia Municipal de Cinfães;

RPDM de Cinfães | R01. Quadro de Referência

3 | Página

 Câmara Municipal de Cinfães;
 Agência Portuguesa do Ambiente;
 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas;
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;
 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;
 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.
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL E PROGRAMÁTICO
2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL
A elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal de Cinfães será executada nos termos
previstos na legislação aplicável e normas diretivas da Direção Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), nomeadamente:
Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da política pública de
solos, de ordenamento do território e de urbanismo. A política de solos e ordenamento
do território e de urbanismo define e integra as ações promovidas pela Administração
Pública, visando assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional,
na perspetiva da sua valorização, tendo como finalidade o desenvolvimento económico,
social e cultural integrado, harmonioso e sustentável.
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º
46/2009, de 20 de fevereiro, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 181/2009 de 7 de agosto e
pelo Decreto-Lei n.º 2/2011 de 6 de janeiro), que estabelece o regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial. Desenvolve as bases de política de ordenamento do
território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional,
regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o
regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão
territorial.
A legislação urbanística têm vindo a sofrer profundas alterações, estando em
elaboração uma nova proposta do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do
Território (RJIGT). A elaboração da revisão do PDM de Cinfães ficará sujeito às
alterações que o novo RJIGT estabelecer, aquando a sua aprovação.
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (Alterado pelo Decreto-Lei nº. 197/2005,
de 8 de novembro (republicação) e pelo Decreto-Lei n.º 183/2007, de 9 de maio),
estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos
e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º
2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio.
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Decreto-Lei n.º 193/1995, de 28 de julho (republicado pelo 202/2007, de 25 de
maio), estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a produção
cartográfica no território nacional.
Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, procede à sexta alteração Decreto-Lei
n.º 193/1995, de 28 de julho (republicado pelo 202/2007, de 25 de maio), que
estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica no
território nacional. Com o aditamento ao D.L. 193/95 de 28 de julho o artigo 3.º-A,
relativa aos sistemas de georreferência “… toda a cartografia para fins de utilização
pública deve ser elaborada e atualizada com base no sistema de georreferência PTTM06/ETRS89, no continente, e PTRA08-UTM/ITRF93, nas Regiões Autónomas”
(artigo 3.º-A, D. L. n.º141/2014, de 19 de setembro).
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (com alteração introduzidas pelo DL n.º
239/2012, de 2 de novembro), estabelece o regime Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional (REN), incluindo os princípios e as orientações que compreendem as
diretrizes e os critérios para a delimitação das áreas integradas na REN.
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, aprova o regime jurídico da Reserva
Agrícola Nacional, abreviadamente designada RAN. Este estabelece os princípios e as
orientações que compreendem as diretrizes e os critérios para a delimitação das
áreas integradas na RAN.
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, transpõem para o direito interno as diretivas
comunitárias “Aves” e “Habitats”, tendo como objetivo contribuir para assegurar a
biodiversidade, através da conservação e do restabelecimento dos habitats naturais
e da flora e fauna selvagens e da proteção, gestão e controlo das espécies de aves
que vivem no estado selvagem no território da União Europeia.
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, estabelece o regime jurídico da
conservação da natureza e da biodiversidade. Consolida a implantação da política de
conservação da natureza em Portugal, sendo aplicável ao conjunto de valores e
recursos naturais presentes no território nacional.
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, aprova o Regulamento Geral do Ruído que
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. Aplica-se às atividades
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ruidosas permanentes e temporárias ou a outras fontes de ruído suscetíveis de
causar incomodidade.
Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, estabelece os critérios
uniformes de classificação e reclassificação do solo, de definição de utilização
dominante, bem como das categorias relativas ao solo rural e urbano, aplicáveis a
todo o território nacional.
Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, estabelece os conceitos técnicos
nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos
instrumentos de gestão territorial.
Resolução do Concelho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro (retificada pela
Declaração de Retificação 71/2012 de 30 de novembro), aprova as orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional para a delimitação da REN a nível
municipal.
Portaria n.º 138/2005 de 2 de fevereiro (com Declaração de Retificação n.º 18/2007,
de 16 de março), que fixa os elementos que devem acompanhar os planos municipais
de ordenamento do território.
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que
ficam sujeitos os usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Regime
Jurídico da REN, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2
de novembro. Define ainda as situações de usos ou ações considerados compatíveis
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de
riscos naturais de áreas integradas em REN, que carecem de parecer obrigatório e
vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente.
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril (retificada pela Declaração de retificação n.º
15/2011), define os limites e condições para a viabilização das utilizações não
agrícolas de áreas integradas na RAN.

E de acordo com a restante legislação complementar aplicável e as normas ou diretivas
para a elaboração de planos diretores municipais da Direção Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano, nomeadamente:
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o

Norma 1/2011 – Norma Técnica sobre o Modelo de Dados para o Plano Diretor
Municipal, versão F 1.0 de setembro de 2011, da DGOTDU.

o

Norma 02/ 2011 – Norma de Metadados do Ordenamento do Território, versão
F1.0 de 28 de outubro de 2011, da DGOTDU

o

Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações
metodológicas para um pensamento estratégico em AAE (2012), Maria do Rosário
Partidário, editado pela Agência Portuguesa do Ambiente

o

Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de ordenamento do Território
(2008), Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.

o

Servidões e Restrições de Utilidade Pública (2011), Direção Geral do Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Urbano.

2.2. ENQUADRAMENTO PROGRAMÁTICO
De acordo com o disposto no artigo 20º do RJGT os PDM ficam obrigados a identificar os
Planos de âmbito nacional e regional que deverão ser considerados no âmbito da sua revisão,
por forma a assegurar as necessárias compatibilizações.
No presente relatório pretende-se realizar o enquadramento nacional e regional do município
de Cinfães, relativamente aos instrumentos de gestão territorial (IGT) existentes. Desta forma,
do conjunto de IGT que serão analisados na fase seguinte – Estudos de Caraterização e
Diagnóstico, selecionaram-se os de maior referência com os quais o PDM de Cinfães se deve
compatibilizar:
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)
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega (PROF-T);
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (PORN2020);

Seguidamente é apresentado uma descrição e uma sintetize dos objetivos estratégicos
traçados para os planos e programas estratégicos supra mencionados, a ter em consideração:

PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT)
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º
58/2007 de 4 de Setembro, tem como âmbito o desenvolvimento a nível estratégico do
território nacional. Este Programa constitui aliás um dos instrumentos-chave para a
implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimentos Sustentável (ENDS), pondo em
relevo o contributo das políticas de ordenamento do território para que Portugal seja (i) um
espaço sustentável e bem ordenado, (ii) uma economia competitiva, integrada e aberta, (iii)
um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar, (iv) uma sociedade
criativa e com sentido de cidadania.
Particularmente para a Região Norte, onde o concelho de Cinfães se insere, estabeleceram-se
um conjunto de opções estratégicas territoriais de forma a promover a valorização integrada
das diversidades do território ao corrigir as assimetrias regionais e ao assegurar a igualdade de
oportunidades dos cidadãos (PNPOT, 2007, pp. 88-89):
 “Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo: a qualificação
funcional do Porto e da sua área metropolitana, o desenvolvimento de polarizações
estruturantes na conurbação do litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos no
interior;
 Valorizar as infraestruturas aeroportuárias e portuárias de internacionalização e inserir
a região nas autoestradas do mar de ligação ao Norte da Europa, com uma aposta
forte nas infraestruturas e nos serviços de logística;
 Reordenar e qualificar os espaços de localização empresarial na lógica de
disponibilização de espaços de qualidade e de concentração de recursos qualificados,
para maior atratividade de investimento direto estrangeiro, de fomento de economias
de aglomeração e de densificação das interações criativas e inovadoras;
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 Estruturar a rede de Instituições de Ensino Superior, de I&D, Centros Tecnológicos e
Áreas de Localização Empresarial tendo em vista consolidar pólos de competitividade
articulados pelas novas condições de acessibilidade;
 Organizar o sistema de acessibilidades de forma a reforçar o papel dos pontos nodais e
a valorizar o futuro serviço de comboio de alta velocidade na cidade do Porto,
incluindo a ligação a Vigo, no sentido de aumentar o seu potencial na organização das
cidades do Noroeste peninsular;
 Reforçar a rede ferroviária convencional que estrutura os atuais serviços “suburbanos”
nas suas ligações quer à cidade do Porto a partir das sub-regiões envolventes com
maiores problemas de mobilidade, quer das principais cidades da região entre si, no
sentido de diminuir a pressão automóvel sobre os principais centros urbanos, e
também como forma de potenciar a utilização do futuro eixo ferroviário norte-sul em
altas prestações na fachada atlântica do Noroeste peninsular;
 Reforçar a cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando especializações,
complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de projetos de dimensão
europeia;
 Valorizar o património cultural, em particular as sinergias resultantes dos valores
culturais inscritos na Lista do Património Mundial (UNESCO): Centros Históricos do
Porto e Guimarães, Alto Douro Vinhateiro, Sítios de Arte Rupestre do Vale do Côa;
 Proteger a paisagem e ordenar os espaços protegidos como um pilar fundamental de
desenvolvimento, de sustentabilidade e de expansão da atividade turística;
 Preservar as condições de exploração das produções agropecuárias de qualidade;
 Desenvolver o cluster florestal, estruturando a rede de empresas e outras organizações
que operam em atividades relacionadas com os recursos florestais e que se pretende
que venham a constituir uma rede estratégica de base tecnológica;
 Assumir como prioridade estratégica a recuperação dos défices ambientais;
 Garantir a concretização de reservas estratégicas de água, com especial incidência na
Bacia Hidrográfica do Douro;
 Explorar as potencialidades no domínio das energias renováveis, em particular de
produção de energia eólica, e da eficiência energética;
 Incentivar o aproveitamento de forma ambientalmente sustentável da riqueza em
termos geológicos, nomeadamente rochas industriais e minérios metálicos.”

RPDM de Cinfães | R01. Quadro de Referência

10 | Página

Em particular, o PNPOT assume para a Região urbano-metropolitana do Noroeste (NUT III
Tâmega onde o concelho de Cinfães se insere) as seguintes opções para o desenvolvimento do
território (PNPOT, pp. 90):

 “ Reforçar o papel da metrópole Porto no sentido da sua afirmação como principal
centro terciário do Noroeste Peninsular, desenvolvendo as acessibilidades, as funções
aeroportuárias, portuárias e de plataforma logística intermodal e as funções ligadas à
ciência e à cultura, explorando o potencial das novas tecnologias e qualificando os
serviços urbanos em geral;
 Ordenar o território e estruturar o policentrismo, criando âncoras para o
desenvolvimento de um terciário avançado dando prioridade, para além da afirmação
da metrópole Porto, ao reforço da organização do triângulo Braga-Guimarães-Vila
Nova de Famalicão e apoiando a emergência de sistemas urbanos sub-regionais, em
especial nas áreas mais criticas para a estruturação do território;
 Reordenar e qualificar os espaços industriais para a transformação das estruturas
empresariais, apostando em espaços de qualidade e em relações de proximidade e de
forte interação, o que implica uma rutura com o modelo atual de unidades dispersas e
estruturas industriais locais fortemente especializadas;


Consolidar uma rede de espaços qualificados de acolhimento de atividades inovadoras
e de base tenológica;

 Criar redes de cooperação interurbana capazes de promoverem a reorganização
especial dos serviços não mercantis, de forma a permitir ganhos de eficácia (escala,
especialização, multifuncionalidade) e de qualidade;
 Organizar o sistema territorial de mobilidades, de modo a reforçar as polarizações
urbanas e a estruturar sistemas urbanos e sub-regionais, e conciliar o serviço público
de transporte rodo e ferroviário com a racionalização de uso do automóvel;
 Qualificar as periferias da AMP, ordenar a implantação de equipamentos e
infraestruturas de referência e promover a operacionalização das redes necessárias à
superação dos défices ambientais;

RPDM de Cinfães | R01. Quadro de Referência

11 | Página

 Controlar os impactes ambientais da urbanização difusa e dos previsíveis processos de
abandono de algumas instalações industriais, através da valorização do património e
dos espaços públicos.”

PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000
A rede Natura 2000 é uma rede ecológica europeia formada por áreas de importância
comunitária para a conservação de determinados habitats e espécies, nas quais as atividades
humanas deverão ser compatíveis com a preservação desses valores naturais.
Esta rede foi criada pela Diretiva do Conselho n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio, compreendendo
as zonas de proteção especial designadas pelos Estados-Membros, nos termos da Diretiva do
Conselho n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril, e que se destinam essencialmente a garantir a
conservação das espécies de aves, e seus habitats, e das espécies de aves migratórias, e que
ocorram de forma regular. A Diretiva nº 92/43/CEE define nos seus Anexos I e II os tipos de
habitats naturais e das espécies, respetivamente, que devem ser considerados na criação da
rede em cada Estado-Membro. Esta Diretiva foi transposta para o quadro legal português pelo
DL n.º 226/97, de 27 de Agosto, revisto pelo DL n.º 140/99, de 24 de Abril, na sua atual
redação no DL n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
Segundo o DL n.º 140/99, na redação do DL n.º 49/2005, “a Rede Natura 2000 (...)
compreende as áreas classificadas como ZEC1 e as áreas classificadas como ZPE2” (art. 4º) e a
sua execução deverá ser “objeto de um plano sectorial (...), tendo em conta o
desenvolvimento económico e social das áreas abrangidas e estabelecendo orientações para:
a) a gestão territorial nos sítios da lista nacional de sítios, nos sítios de importância
comunitária, nas ZEC e nas ZPE; b) as medidas referentes à conservação das espécies da fauna,
flora e habitat” (n.º 4 do art. 8º do DL n.º 140/99 na sua atual redação).
O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) está em vigor, tendo sido ratificado pela
RCM n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, e constitui “um instrumento de gestão territorial, de
concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica, visando a
1

Zona Especial de Conservação (ZEC) – “um sítio de importância comunitária no território nacional em que são
aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável
dos habitats naturais ou das populações das espécies para as quais o sítio é designado” (alínea n) do n.º 1 do art. 3º
do DL n.º 140/99, na sua atual redação).
2

Zona de Proteção Especial (ZPE)– “uma área de importância comunitária no território nacional em que são
aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado de conservação das
populações de aves selvagens inscritas no anexo A-I e dos seus habitats, bem como das espécies de aves migratórias
não referidas neste anexo e cuja ocorrência no território nacional seja regular” (alínea o) do n.º 1 do art. 3º do DL
n.º 140/99, na sua atual redação).
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salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do território continental, bem como a
manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Na
sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade.” (Preâmbulo da RCM n.º 115A/2008). Considere-se que o “PSRN2000 vincula as entidades públicas, dele se extraindo
orientações estratégicas e normas programáticas para a atuação da administração central e
local, devendo as medidas e orientações nele previstas ser inseridas nos planos municipais de
ordenamento do território (PMOT) e nos planos especiais (PEOT) ” (idem).
O PSRN2000 tem como objetivos (n.º 3 do Anexo I da RCM n.º 115-A/2008):
 “Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais
integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a
utilização sustentável do território;
 Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos
habitats presentes nos Sítios e ZPE;
 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas
características e prioridades de conservação;
 Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de
conservação favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das
restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger;
 Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de
ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas
anteriores;
 Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de
impacte ambiental e na análise de incidências ambientais”.

O concelho de Cinfães é abrangido por dois sítios de Interesse Comunitário (SIC): SIC da Serra
de Montemuro (PTCON0025) e SIC Rio Paiva (PTCON0059).
O SIC PTCON0025 Serra de Montemuro foi classificado com base na RCM n.º142/97, de 28 de
agosto, abrange cinco municípios, nomeadamente Arouca, Castro Daire, Cinfães, Lamego e
Resende. Em Cinfães este sítio ocupa uma área de 13.717 ha, o que corresponde a 57% da área
total do concelho e 35% do total do território do sítio.
O território SIC PTCON0025 Serra de Montemuro possui uma grande diversidade biológica,
nomeadamente de habitats naturais e seminaturais, caraterizando-se por um uso
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predominantemente florestal com uma representação significativa de matos. Destacam-se
ainda duas áreas interessantes de turfeira e importantes áreas de carvalhal (Quercus
pyrenaica) bem conservadas. Este sítio constitui ainda em conjunto com a Serra da Freita uma
área importante para a conservação do subpopulação de lobo.
O sítio PTCON0059 Rio Paiva foi classificado com base na RCM n.º76/00, de 5 junho, 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.
No sítio PTCON0059 Rio Paiva possui “uma “vegetação ripícola relativamente bem conservada,
com bosques de amieiros (Alnus glutinosa) formando galeria, frequentemente bordejada por
carvalhais (Quercus robur) fragmentários.” (INCF, 2014). Assume ainda bastante importância
para a conservação da fauna aquática e ribeirinha, nomeadamente para a toupeira-de-água, a
lontra e o lagarto-de-água.
No quadro seguinte apresenta-se a síntese das orientações de gestão dos Habitats
Prioritários3, identificados nos SIC abrangidos pelo concelho de Cinfães.
Quadro 1: Habitats Prioritários identificados nos SIC abrangidos pelo concelho de Cinfães.
Habitats Prioritários Constantes do Anexo B-I do DL
n.º49/2005

Síntese das Orientações de Gestão
Condicionar a drenagem; adotar práticas de pastoreio
específicas; condicionar a mobilização do solo;
condicionar uso de agroquímicos/adotar técnicas
alternativas em áreas contíguas ao habitat;

Charcos temporários mediterrânicos

monitorizar, manter/melhorar a qualidade da água;
condicionar a captação de água; regular o uso de
açudes e charcas; regular dragagens e extração de
inertes.
Condicionar a drenagem; condicionar a expansão do
uso agrícola; condicionar a florestação; adotar práticas

Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica
ciliaris e Erica tetralix

de pastoreio específicas; condicionar queimadas;
outros condicionamentos específicos a práticas
agrícolas.

3

“Habitat natural ameaçados de extinção e existentes no território nacional” (alínea e) do n.º 1 do art. 3º do DL n.º
49/2005).
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Condicionar a construção de infraestruturas; impedir a
introdução de espécies não autóctones/controlar
existentes; condicionar a expansão do uso agrícola;
adotar práticas silvícolas específicas; condicionar
Matagais arborescentes de Laurus nobilis

expansão urbano-turística; condicionar ou tomar
medidas que impeçam o corte e a colheita de espécies;
tomar medidas que impeçam a circulação de viaturas
fora dos caminhos estabelecidos; ordenar
acessibilidades; criar alternativas à colheita de
espécies, promovendo o seu cultivo.
Condicionar a construção de infraestruturas; impedir a
introdução de espécies não autóctones/controlar

Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea

existentes; manter práticas de pastoreio extensivo;
condicionar a mobilização do solo; efetuar
desmatações seletivas.
Condicionar o uso de agroquímicos e construção de
infraestruturas; ordenar atividades de recreio e lazer;

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

aumentar a pressão do pastoreio, além de adotar
práticas de pastoreio específicas; promover a remoção
da biomassa aérea não pastoreada e controlar a
predação, parasitismo e a competição interespecífica.
Condicionar intervenções nas margens das linhas de
água e construções de açudes e barragens. Promover a

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

regeneração natural e diminuir o risco de incêndio.
Adotar ainda práticas silvícolas específicas e a manter
os habitats contíguos.

Fonte: RCM n.º115-A/2008, Anexo II e III.

PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO DOURO
Os Planos de Bacias Hidrográficas (PBH) definem orientações de valorização, proteção e gestão
equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou agregação de
pequenas bacias hidrográficas de acordo com o Despacho ministerial de 31 de Dezembro de
1998 e com o Decreto-Lei 45/94 de 22 de Fevereiro.
O PBH do Douro foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º19/2001 de 10 de dezembro
(retificado de Declaração de Retificação n.º21-G/2001, de 31 de dezembro) e estabelece “de
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forma estruturada e programática uma estratégia racional de gestão e utilização da bacia
hidrográfica do Douro, em articulação com o ordenamento do território e a conservação e
proteção do ambiente”. O PBHD foi programado segundo objetivos de curto prazo para o ano
de 2006 e de médio/longo prazo para os anos de 2012 e 2020.
A área do PBH do Douro abrange um território que inclui total ou parcialmente as áreas de
jurisdição de 69 concelhos (a que correspondem 1 463 freguesias4) e de duas ex-direcções
regionais do ambiente e do ordenamento do território (DRAOT). Dos 69 concelhos 56 estão
integrados na ex DRAOT – Norte e 13 na ex DRAOT – Centro (DR 19/2001, 10 de dezembro).
No Quadro 2 apresentam – se os objetivos gerais do PBH do Rio Douro e as áreas temáticas em
que se enquadram.
Quadro 2 : Especificação das áreas temáticas e Objetivos gerais do PBH - Douro

Temas
Proteção das Águas e
Controlo da Poluição
Gestão da Procura.
Abastecimento de Água às
Populações e Atividades
Económicas

Objetivo Geral

Garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos;

Assegurar uma gestão racional da procura de água, em função dos
recursos disponíveis e das perspetivas socioeconómicas;

Proteção da Natureza

Assegurar a proteção dos meios aquáticos e ribeirinhos com
interesse ecológico, a proteção e recuperação de habitats e
condições de suporte das espécies nos meios hídricos e no estuário;

Proteção contra situações
Hidrológicas Extremas e
Acidentes de Poluição

Promover a minimização dos efeitos económicos e sociais das secas
e das cheias, no caso de elas ocorrerem, e dos riscos de acidente de
poluição;

Valorização Económica e
Social dos Recursos Hídricos

Potenciar a valorização social e económica da utilização dos
recursos;

Articulação do
Ordenamento do Território
com o Ordenamento do
Domínio Hídrico

Preservar as áreas do Domínio Hídrico;

Quadros Normativo e
Institucional

Racionalizar e otimizar o quadro normativo e institucional vigente;

Sistemas EconómicoFinanceiro

Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e
a utilização racional dos recursos e do meio hídrico;

Informação e Participação
das Populações

Promover a participação das populações na proteção dos recursos e
do meio hídrico.
Fonte: PBH-Douro (2001).

4

Segundo a organização administrativa antes da aplicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro de 2013
(reorganização administrativa)
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PLANO DE GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO DOURO (PGBH-D)

Os planos de gestão de bacia hidrográfica são instrumentos de planeamento das águas que,
visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da
bacia hidrográfica (Lei n.º58/2005, n.º 1 do artigo 29.º).
O PGBH do Douro (RH3) foi aprovado pela RCM nº16-C/2013. A região hidrográfica do Douro
(RH3) é constituída por nove sub-bacias hidrográficas: Águeda, Côa, Ribeiras Costeiras entre
Douro e o Vouga, Douro, Paiva, Rabaçal/Tuela, Sabor, Tâmega e Tua..
O Concelho de Cinfães é abrangido pela sub-bacia do Douro (72%) e pela sub-bacia do Paiva
(28%).
“A sub-bacia do Douro é a maior da região hidrográfica do Douro, com 6 027 km2 e 55
concelhos abrangidos, onze desses concelhos encontram-se totalmente incluídos na sub-bacia
do Douro, sendo que os restantes apenas o estão parcialmente.
A principal linha de água desta sub-bacia é o rio Douro. Este nasce em Espanha, na serra de
Urbión (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1 700 m de altitude. Com 927 km de extensão, é o
terceiro maior rio ibérico, depois dos rios Tejo e Ebro, dos quais 597 km são em território
espanhol, 122 km acompanham a fronteira e os restantes 208 km são percorridos em
Portugal” (PGRH-Douro, parte 5, pp.14, agosto de 2012).
“A sub-bacia do Paiva tem 790 km2 de área e abrange 12 concelhos: Arouca, Castelo de Paiva,
Castro Daire, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe,
Tarouca, Vila Nova de Paiva e Viseu.
O rio Paiva, principal linha de água da sub-bacia do Paiva, nasce na serra de Leomil, a cerca de
1 000 m de altitude, no concelho de Moimenta da Beira e desagua em Castelo de Paiva, no rio
Douro, 110 km depois” (PGRH-Douro, parte 5, pp.20, agosto de 2012).
No quadro seguinte apresenta-se os objetivos estratégicos do Plano de Gestão da Bacia
Hidrográfica do Douro.
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Quadro 3: Especificação de áreas temáticas e objetivos estratégicos do PGBH – Douro.

Área Temática

Objetivos Estratégicos

Proteger a qualidade das massas de água superficiais (costeiras,
estuarinas e interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou
melhoria, no sentido de estas atingirem o bom estado;
Qualidade da Água
Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas de especial
interesse, incluindo a manutenção de um regime de caudais ambientais e,
em particular, de caudais ecológicos.

Quantidade da Água

Assegurar a quantidade de água para os usos e promover e incentivar o
uso eficiente do recurso, contribuindo para melhorar a oferta e para gerir
a procura;
Promover as utilizações de água com fins múltiplos e minimizar os
conflitos de usos.
Prevenir e minorar riscos naturais e antropogénicos associados a
fenómenos hidrológicos extremos e as situações de risco de poluição
acidental.

Gestão de risco e
valorização do
domínio hídrico

Preservar o domínio hídrico, assegurando a sua gestão integrada,
nomeadamente no que diz respeito ao controlo dos fenómenos de
erosão hídrica e costeira ou à melhoria da qualidade dos ecossistemas.
Fomentar o ordenamento dos usos e ocupações do domínio hídrico,
articulando o planeamento e ordenamento do domínio hídrico com o
ordenamento do território, promovendo o licenciamento e controlo dos
usos do domínio hídrico e a valorização económica dos recursos
compatíveis com a preservação dos meios hídricos.

Quadro Institucional e
Normativo

Quadro Económico e
Financeiro

Monitorização,
investigação e
conhecimento

Promover a adequação do quadro institucional e normativo para
assegurar o planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos com
uma intervenção racional e harmonizada dos diferentes agentes.
Promover a sustentabilidade económica e financeira, visando a aplicação
dos princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador, permitindo
suportar uma política de gestão da procura com base em critérios de
racionalidade e equidade e assegurando que a gestão do recurso é
sustentável em termos económicos e financeiros.
Aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre os recursos
hídricos e promover a implementação de redes de monitorização de
variáveis hidrológicas e de qualidade física, química e ecológica da água,
nomeadamente das substâncias perigosas e prioritárias;
Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação
aplicada aos sistemas hídricos e ecossistemas envolventes, incluindo o
desenvolvimento de um sistema de informação relativo ao estado e
utilizações do domínio hídrico.
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Área Temática
Comunicação e
Governança

Objetivos Estratégicos
Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes
do planeamento e da gestão dos recursos hídricos e assegurar a
disponibilização de informação ao público e a dinamização da
participação nas decisões;
Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central,
regional e local e também com instituições congéneres de outros Países,
em particular com o Reino de Espanha.
Fonte: PGRH-Douro, (2012).

PLANO DE ORDENAMENTO DE ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS (POAAP)
O concelho de Cinfães tem dois POAAP aprovados: o de Crestuma Lever e Régua Carrapatelo.
Estes são instrumentos de gestão territorial de natureza especial que definem os princípios e
regras de utilização das águas públicas e da ocupação, uso e transformação do solo nas zonas
de proteção das albufeiras classificadas.
Os Planos de Ordenamento de Albufeiras compreendem uma área na qual se integra o plano
de água e a zona envolvente de proteção numa faixa de 500 ou 100 m, contados a partir do
nível de pleno armazenamento da albufeira (DL n.º 107/2009, de 15 de Maio). Os planos de
ordenamento de albufeiras são os únicos planos onde os objetivos de planeamento se
orientam sobretudo para o ordenamento do plano de água e, a partir daí se extrapolam as
regras para uso, ocupação e transformação do solo na sua envolvente. Será, portanto,
determinante que seja estabelecido um zonamento que respeite a capacidade de carga do
meio hídrico, quer em termos físicos quer em termos de qualidade.
Associado a este conceito, têm vindo a ser considerados outros fatores inerentes às
características físicas das albufeiras que influenciam a sua capacidade para acolher as diversas
utilizações, nomeadamente:
 Características ambientais da área onde se insere a albufeira designadamente, Áreas
Classificadas (zonas de proteção especial, parque natural/nacional/área protegida);
 Características da ocupação urbana na envolvente da albufeira e infraestruturas
turísticas existentes, localização da albufeira em relação à população servida;
 Usos múltiplos do plano de água, uma vez que o aumento de atividades potenciais,
promove uma diminuição na capacidade específica para cada atividade. Importa assim
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acautelar as incompatibilidades /compatibilidades e complementaridades entre as
atividades recreativas;
 Configuração das margens, uma vez que a uma maior irregularidade das margens
corresponderá uma menor capacidade de carga recreativa;
 Dimensões do plano de água pela existência de áreas abertas e extensas no plano de
água tornando-o necessariamente mais seguro como suporte de atividades
recreativas. A existência de extensas áreas aumenta a capacidade do plano de água;


ecorrentes do regime de exploração, as albufeiras são frequentemente sujeitas a
variações de nível do plano de água. A esta situação acresce que a época do ano onde
naturalmente se verifica maior procura, coincide com a altura de maior carência de
recursos hídricos, assim as dimensões do plano de água encontram-se reduzidas.

Em todas as albufeiras existem áreas que não podem ser utilizadas por questões de segurança
e que por essa razão, são incluídas nas áreas de proteção enquanto áreas críticas: áreas pouco
profundas, afloramentos rochosos ou pequenas elevações, baixios, pontes e outras
construções submersas. Estas áreas devem ser reduzidas à área total do plano de água e só o
remanescente deve ser considerado como potencialmente utilizável. A integração destes
diversos fatores nas propostas de plano, associados a disposições que asseguram a
salvaguarda dos recursos presentes em especial da água, tem conduzido a zonamentos
específicos para cada albufeira e zona de proteção.

PLANO DE ORDENAMENTO ALBUFEIRA CRESTUMA LEVER (POACL)
O POACL foi aprovado e publicado pelo Concelho de Ministros n.º 187/2007, de 21 de
dezembro de 2007.
A barragem de Crestuma Lever localizada no rio Douro, no município de Vila Nova de Gaia, em
1985 para produção de energia hidroelétrica. No entanto, desde essa data tem sido utilizada
como origem de água para o abastecimento, sendo atualmente a principal origem de água
para um conjunto de municípios da área metropolitana do Porto.
A albufeira da barragem de Crestuma-Lever, ocupa uma área de cerca de 1298 há, foi
classificada como albufeira de águas públicas de “utilização livre” pelo D. R. n.º 2/88, de 20 de
janeiro.

RPDM de Cinfães | R01. Quadro de Referência

20 | Página

A área de intervenção do POACL abrange o plano de água e a zona de proteção, integrando o
território dos concelhos de Castelo de Paiva, de Cinfães, de Gondomar, de Marco de
Canaveses, de Penafiel, de Santa Maria da Feira e de Vila Nova de Gaia.
O POACL estabelece usos e regimes de utilização da área de intervenção, determinados por
critérios de salvaguarda de recursos e de valores naturais compatíveis com a utilização
sustentável do território, que visam os seguintes objetivos específicos:


Definir regras de utilização do plano de água e da sua envolvente, de forma a valorizar
e salvaguardar os recursos naturais, em especial os recursos hídricos;



Definir regras e medidas para o uso, a ocupação e a transformação do solo que
permitam gerir a área objeto de plano, numa perspetiva dinâmica e integrada;



Compatibilizar os diferentes usos e atividades com a proteção e valorização ambiental
e as finalidades principais da albufeira;



Identificar as áreas de risco, as áreas mais adequadas para a conservação da natureza,
as áreas mais aptas para atividades recreativas, prevendo as compatibilizações e
complementaridades entre as diversas utilizações;



Identificar as áreas sujeitas a risco de erosão marginal e deslizamentos na margem da
albufeira e definir medidas de conservação e corretivas;



Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes quer do ponto de vista de
gestão dos recursos hídricos quer do ponto de vista do ordenamento do território;



Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e
nacional;



Garantir a compatibilidade com o regime previsto no Decreto-Lei n.º 344-A/98, de 6 de
novembro, relativo à utilização da via navegável do Douro.

PLANO DE ORDENAMENTO ALBUFEIRA RÉGUA E CARRAPATELO (POARC)
O POARC foi aprovado e publicado pelo Concelho de Ministros n.º 62/2002, 23 de março,
suspenso parcialmente pelo prazo de dois anos pela Resolução de Concelho de Ministros nº
107/2012 para áreas abrangidas pelo Aproveitamento hidroelétrico de Foz de Tua (concelhos
de Alijó e Carrazeda de Ansiães), tendo sido prorrogado pelo prazo de um ano a suspensão
parcial pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 107/2012, de 18 de dezembro.
As albufeiras da Régua e do Carrapatelo constituem albufeiras de águas públicas de utilização
livre. A área de intervenção do POARC, abrange os planos de água das albufeiras da Régua e do
Carrapatelo e respetivas zonas de proteção até ao limite de 500 m, medidos a partir do nível

RPDM de Cinfães | R01. Quadro de Referência

21 | Página

de pleno armazenamento e estende-se pela área territorial dos municípios de Alijó, Armamar,
Baião, Carrazeda de Ansiães, Cinfães, Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Peso da
Régua, Resende, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço.
O POARC tem os seguintes objetivos:


A definição de regras de utilização do plano de água e das zonas de proteção das
albufeiras por forma a valorizar os recursos do leito e margens durienses, reforçando o
Douro como elemento de projeção regional;



A maximização do uso do recurso de água e zonas de proteção no sentido de
diversificar a estrutura produtiva da região duriense numa ótica de desenvolvimento
sustentável, através da gestão racional dos recursos naturais, da proteção do meio
ambiente e da correta implantação e instalação das diferentes atividades produtivas,
de recreio e de lazer;



A compatibilização dos usos e das atividades existentes e das propostas, a criar e
instalar, com a proteção e valorização ambiental e com as finalidades primárias das
albufeiras, defendendo a diversidade da paisagem e preservando a imagem cénica
representada pela bacia visual do Douro;



A definição de estratégias de atuação, conjugando as ações e atividades das entidades
públicas e privadas que participam na utilização e valorização da área de intervenção;



A promoção do usufruto da área de intervenção, estabelecendo, sem prejuízo dos usos
primários, os usos secundários para as albufeiras da Régua e do Carrapatelo, tendo em
consideração as especificidades próprias e as capacidades de carga do meio ambiente;



A identificação nos planos de água das áreas mais adequadas para a prática de
atividades recreativas e de lazer, disciplinando as respetivas compatibilidades e
complementaridades;



A criação de infraestruturas recreativas e de lazer, assegurando a melhoria da
qualidade da água;



A articulação das orientações do POARC com as demais orientações de ordenamento
do território estabelecidas em instrumentos próprios para a área de intervenção.

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO TÂMEGA (PROF-T)
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são “instrumentos setoriais de gestão
territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos
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espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96
de 17 de Agosto) e regulados pelo D. L. nº16/2009, de 14 de janeiro.
Tem como objetivos gerais (n.º 3 do Artigo 5º da Lei n.º 33/96 de 17 de agosto):
 Avaliar as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos
dominantes;
 Definir o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do
património florestal;
 Identificar dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados;
 Definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e
da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de
silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços.
O concelho de Cinfães é abrangido pelo PROF do Tâmega, este plano foi aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º41/2007, de 10 de abril. A região abrangida polo PROF-T localiza-se
na zona oeste da Região Norte, enquadrando-se na NUT II - norte e parte em parte dos
territórios englobados na NUT III - Tâmega, nomeadamente nos municípios de Ribeira de Pena,
Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Celorico de Bastos, Felgueiras, Amarante, Lousada,
Paços de Ferreira, Marco de Canaveses, Paredes, Penafiel, Baião, Resende, Cinfães, Castelo de
Paiva.
O PROF-T subdivide a região do Tâmega, em dez sub-regiões homogéneas: Aboboreira, AlvãoMarvão, Cabreira, Douro, Paiva, Ribadouro-Montemuro, Santa Justa-Pias, Tâmega, TâmegaSousa, Xistos durienses (art. 12º do Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de abril). O
município de Cinfães é abrangido por quatro dessas sub-regiões homogéneas: Douro, Paiva,
Ribadouro-Montemuro, Tâmega Sousa.
Douro
Situando-se a Sudeste da Região PROF, esta sub-região homogénea, engloba parte da bacia
hidrográfica do rio Douro e distribui-se por algumas das freguesias mais baixas dos concelhos
de Baião, Cinfães e Resende.
A sub-região homogénea Douro foram traçados os seguintes objetivos (Proposta do Plano
PROF-T, pp.38 e39):
 “Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e Pinheiro manso, com
função de proteção das encostas do Douro;
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 Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e Pinheiro manso, com função
de produção de cortiça e pinhão;
 Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na seleção das espécies, em situações de
elevado risco de erosão;
 Desenvolver o ordenamento cinegético;
 Potenciar expandir o ordenamento aquícola;
 Garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilizando as atividades
florestais e vitivinícolas;
 Expandir a produção de produtos associados, nomeadamente o medronho e o mel;
 Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação de habitats,
de fauna e de flora classificada”.
Paiva
A sub-região homogénea Paiva, localiza-se na sub-bacia hidrográfica do rio Piava, a sul da
região do PROF-T, e carateriza-se por se achar no seu interior parte do sítio da Rede Natura
2000 designado como “Rio Paiva” (Proposta do Plano PROF-T, pp. 40).
A sub-região homogénea Paiva, tem os seguintes objetivos específicos (Proposta do Plano
PROF-T, pp.42 e43):
 “Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e Pinheiro manso, com
função de proteção das encostas do Douro;
 Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e Pinheiro manso, com função
de produção de cortiça e pinhão;
 Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na seleção das espécies, em situações de
elevado risco de erosão;
 Desenvolver o ordenamento cinegético;
 Potenciar expandir o ordenamento aquícola;
 Garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilizando as atividades
florestais e vitivinícolas;
 Expandir a produção de produtos associados, nomeadamente o medronho e o mel;
 Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação de habitats,
de fauna e de flora classificada”.
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Ribadouro-Montemuro
A sub-região homogénea Ribadouro-Montemuro situa-se a sul da região PROF-T e é
constituída pelas freguesias mais serranas dos concelhos de Cinfães e Resende.
A referida sub-região homogénea tem os seguintes objetivos específicos (Proposta do Plano
PROF-T, pp.47):
 “Adaptar as práticas silvícolas e ser mais rigoroso na escolha das espécies, em
situações de elevado risco de erosão;
 Fomentar o potencial do turismo de natureza desta sub-região, aliada aos valores de
conservação e a diversidade florística e faunística;
 Expandir a produção de produtos associados;
 Compartimentar as áreas arborizadas contínuas e/ou monoespecíficas através do
aproveitamento da regeneração natural de espécies autóctones menos suscetíveis aos
incêndios ou ainda pela intercalação de áreas agrícolas ou de pastagens;
 Proteger, conservar e potenciar a utilização de espécies autóctones;
 Condicionar as arborizações com espécies de rápido crescimento;
 Ordenar e promover a exploração dos recursos não lenhosos como a pesca, a
apicultura, os cogumelos silvestres, as plantas aromáticas e medicinais, entre outros;
 Diversificar a arborização utilizando preferencialmente espécies autóctones, que
garantam áreas de baixo nível de combustível acumulado;
 Recorrer ao fogo controlado para reduzir a carga de combustível das áreas arborizadas
e na gestão de matos e pastoreio;
 Implementar nos espaços florestais sob gestão da administração pública, planos de
gestão adequados e servindo de exemplos piloto para os proprietários particulares;
 Valorizar as áreas de matos ou incultos através do ordenamento e fomento do
pastoreio, dos recursos cinegéticos, da arborização, quando possível e desejável, e de
outros usos do espaço florestal;
 Requalificar e proteger as faixas ribeirinhas”.
Tâmega Sousa
A sub-região homogénea Tâmega Sousa é a maior de todas a sub-regiões que constituem do
PROF-T (representa cerca de 40%), prolonga-se desde Nordeste até Sudeste da dita região
Para a sub-região homogénea foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos (Proposta
do Plano PROF-T, pp.59 e 60):

RPDM de Cinfães | R01. Quadro de Referência

25 | Página

 “Promover a requalificação dos povoamentos florestais e inverter a degradação
destes, bem como, a sua subexploração;
 Controlar e minimizar o avanço das invasoras lenhosas;
 Compartimentar as áreas arborizadas contínuas e/ou monoespecíficas através do
aproveitamento da regeneração natural de espécies autóctones menos suscetíveis aos
incêndios ou ainda pela intercalação de áreas agrícolas ou de pastagens;
 Conceber mecanismos de proteção do solo, devido ao excesso de mobilizações na sua
exploração;
 Criar unidades de gestão com dimensão significativa, com especial incidência no
fomento do associativismo;
 Diversificar a arborização, recorrendo a espécies ecologicamente bem adaptadas e que
garantam áreas de baixo nível de combustível acumulado;
 Promover a defesa do espaço florestal da pressão urbanística, evitando a disseminação
da mesma;
 Fomentar a plantação de árvores produtoras de madeiras nobres nas áreas agrícolas
abandonadas;
 Fomentar a plantação de árvores de não rápido crescimento nos solos de melhor
aptidão florestal, tendo em vista não só a produção de lenho de qualidade, bem como,
a adaptação deste espaço florestal periurbano às necessidades sociais da população
residente;
 Ordenar e promover a exploração dos recursos não lenhosos como a pesca, a
apicultura, os cogumelos silvestres, as plantas aromáticas e medicinais, entre outros;
 Criar zonas de preservação ambiental como objetivos de recreio e lazer e nichos
ecológicos, com especial preocupação em defender e proteger os núcleos de
quercíneas, e as manchas ripícolas;
 Promover e estimular a educação ambiental das populações residentes e visitantes”.

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE 2014-2020 (PO NORTE)
A iniciativa Norte 2020 visa uma estratégia regional para o próximo período de programação
das políticas comunitárias com o horizonte 2014-2020, promovendo à escala regional o mote
da estratégia “Europa 2020: um “crescimento inteligente, inclusivo e sustentável”.
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“O PO Norte, ainda que com algumas diferenças nas prioridades de intervenção definidas, dá,
em diversos domínios, continuidade à atuação promovida no âmbito do Programa Operacional
do Norte, ON.2 – “O Novo Norte”, em vigor entre 2007-2013 (AAE- PO Norte 2014-2020)”.
“O PO da Região Norte 2014-2020 carateriza-se por uma significativa concentração dos apoios
em medidas de política regional com efeitos permanentes (estruturais) do lado da oferta, (i)
promovendo-se a intensificação tecnológica da base produtiva, (ii) valorizando-se os ativos e
recursos intensivos em território e suscetíveis de produção de bens serviços comercializáveis
em mercado alargado, (iii) explorando-se novos mercados e novos modelos de negócio e de
internacionalização do tecido empresarial, isto a par com um (iv) forte investimento na
melhoria das competências do capital humano, nomeadamente na área da formação avançada
(Portugal 2020, Programa Operacional da Norte 2014-2020) ”.
Os objetivos temáticos e as correspondentes prioridades de investimento escolhidos na
estruturação estratégica e programático Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020,
estão enumerados no quadro seguinte
Quadro 4: Objetivos Temáticos e correspondentes Prioridades de Investimento escolhidas na estruturação
estratégica e programática do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020.

Objetivo Temático

Prioridades de Investimento

Reforço da infraestrutura de investigação e inovação (I&I) e das capacidades destinadas a
desenvolver a excelência na I&I, bem como promoção de centros de competência, em
particular os de interesse europeu;
1. Reforçar a
investigação, o
desenvolvimento
tecnológico e a
inovação

2. Melhorar o acesso
às tecnologias da
informação e da
comunicação, bem
como a sua utilização
e qualidade
3. Reforçar a
competitividade das
PME e dos setores
agrícolas

A promoção do investimento das empresas na I&D, o desenvolvimento de ligações e
sinergias entre empresas, centros de investigação e desenvolvimento e o setor do ensino
superior, em especial a promoção do investimento no desenvolvimento de produtos e
serviços na transferência de tecnologia, na inovação social, na ecoinovação, em aplicações de
interesse público no estímulo da procura, em redes, clusters e na inovação aberta através da
especialização inteligente e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto, ações
de validação precoce dos produtos, capacidades avançadas de produção e primeira
produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais, e à difusão de
tenologia de interesse geral.

O reforço das aplicações no domínio das TIC para a administração em linha, aprendizagem
em linha, a ciberinclusão, a cultura eletrónica e a saúde em linha;

A promoção do espírito empresarial, facilitando nomeadamente o apoio à exploração
económica de ideias novas e incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de
incubadoras de empresas;
Desenvolvimento e a aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente
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Objetivo Temático

Prioridades de Investimento
no que respeita à internacionalização.
A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços.

7. Promover
transportes
sustentáveis e a
eliminação de
estrangulamentos nas
principais
infraestruturas de
rede

Desenvolvimento e reabilitação de sistemas ferroviários abrangentes, interoperáveis e de alta
qualidade e promoção de medidas de redução do ruído;
Apoio ao espaço único europeu de transportes multimodais, mediante o investimento na
RTE-T;
Desenvolvimento e melhoria de sistemas de transportes ecológicos (incluindo de baixo ruído)
e de baixo teor de carbono, incluindo vias navegáveis e transportes marítimos interiores,
portos, ligações multimodais e infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a
mobilidade regional e local sustentável;

8. Promover a
sustentabilidade e a
qualidade do
emprego e apoiar a
mobilidade dos
trabalhadores

Adaptação à mudança dos trabalhadores, das empresas e dos empresários;

11. Melhorar a
capacidade
institucional das
autoridades públicas
e das partes
interessadas e a
eficiência da
administração pública

Investimento na capacidade institucional e na eficiência das administrações e dos serviços
públicos a nível nacional, regional e local, tendo em vista a realização de reformas, uma
melhor regulamentação e uma boa governação;

Fonte: Versão aprovada do PO-Norte, (2014).

Além dos planos supra mencionados, será ainda considerado o Plano Regional de
Ordenamento do Território do Norte que apesar de não se encontrar aprovado, entende-se
que constitui uma referência bibliográfica importante, nomeadamente no que diz respeito às
metodologias de identificação e caraterização das áreas urbanas.
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3. METODOLOGIA
A elaboração da revisão do PDM de Cinfães compreenderá a realização de um conjunto de
tarefas, que se agrupam em quatro grandes fases, nomeadamente: Fase 1 - estudos de
caracterização e diagnóstico, Fase 2 - proposta do plano na versão preparada para a
Conferência de Serviços, a Fase 3 - consulta Pública e finalmente a Fase 4 – proposta final do
plano.
A primeira fase compreende a produção dos elementos a ser apresentados na primeira
reunião da Comissão de Acompanhamento (1ª CA), de acordo com a alínea a) do n.º 1 do
artigo 13.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro, assim como a elaboração dos
estudos de caracterização e diagnóstico a apresentar na segunda reunião da Comissão de
Acompanhamento (2ª CA), onde é feito um diagnóstico territorial e que levará à
construção/consolidação do modelo territorial.
A segunda fase é relativa à elaboração da proposta do plano, onde serão desenvolvidas as
peças fundamentais do plano (e.g. a proposta de regulamento, de ordenamento e a
identificação das condicionantes legais) que serão alvo de uma primeira avaliação pelas
entidades que acompanham a revisão do plano a quando da realização da terceira reunião da
Comissão de Acompanhamento (3ª CA). A par da elaboração das peças da proposta do plano
serão preparados os dossiers autónomos que contribuem singularmente para a referida
proposta, nomeadamente os dossiers da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica
Nacional. Após o recebimento dos pareceres das entidades consultadas na 3ª CA, decorrerão
as respetivas alterações e melhoramentos às peças aí apresentadas, num processo que se
pretende construtivo e inclusivo de todos os intervenientes para que o desenvolvimento
destas peças/elementos se consubstanciem na proposta final a apresentar (na quarta reunião
da Comissão de Acompanhamento (4ª CA)) com a perspetiva da obtenção do parecer favorável
de todas as entidades, completando-se assim esta fase.
A terceira fase consiste na apresentação da versão final da proposta do plano (já depois da
Conferência de Serviços), implicando dois momentos distintos. O primeiro momento
corresponde ao processo de preparação dos vários elementos da proposta do Plano, a
apresentar num segundo momento que correspondente à Consulta Pública, onde poderão ser
apresentadas, pela população, reclamações, observações, sugestões ou pedidos de
esclarecimento à proposta apresentada.
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A quarta e última fase consiste na incorporação de eventuais alterações decorrentes da
consulta pública e com a elaboração do relatório de consulta pública, atingir-se-á o culminar
do processo de revisão do Plano, com a produção da versão final do plano, a ser aprovada pela
Assembleia Municipal.
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4. PROGRAMA DE TRABALHOS
4.1.

FASEAMENTO DOS TRABALHOS

A elaboração da revisão do PDM desenvolve-se em diversas fases às quais correspondem
procedimentos diferenciados, estabelecidos no RJIGT e demais legislação complementar, em
particular na Portaria n.º1474/2007, de 16 de novembro. A elaboração da revisão do PDM de
Cinfães contemplará a execução das quatro fases seguintes:
Fase 1 – Estudos de caracterização e diagnóstico
Fase 1.1 – Produção dos elementos que acompanha a convocatória da 1ª reunião da
Comissão de Acompanhamento (1ªCA).
Fase 1.1.1 – Recolha e tratamento da informação de base;
Fase 1.1.2 - Apresentação da programação dos trabalhos e identificação da
informação de base (cartográfica, documental e estatística) necessária à
elaboração do trabalho;
Fase 1.1.3 – Proposta da Definição de Âmbito da AAE.
Fase 1.2 – Produção dos elementos que acompanham a convocatória da 2ª reunião
da Comissão de Acompanhamento (2ªCA)
Fase 1.2.1- Elaboração dos estudos de caracterização e diagnóstico, de estudos
setoriais temáticos e elaboração do modelo estratégico.
Fase 2 – Proposta do Plano
Fase 2.1 – Produção dos elementos que acompanham a convocatória da 3ª reunião
da Comissão de Acompanhamento (3ªCA).
Fase 2.1.1- Elaboração da proposta preliminar do plano a apresentar na 3ª CA,
cujas principais peças de avaliação serão: a proposta de regulamento,
ordenamento, carta de condicionantes, proposta de revisão REN, proposta de
revisão da RAN e relatório ambiental preliminar (relatório de avaliação dos
efeitos significativos).
Fase 2.2 – Produção dos elementos que acompanham a convocatória da 4ª reunião
da Comissão de Acompanhamento (4ªCA) – Conferência de Serviços
Fase 2.2.1- Reformulação da proposta do plano no decurso dos pareceres das
entidades constituintes da 3ª reunião da Comissão de Acompanhamento.
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Fase 2.2.2- Elaboração da proposta do plano, cujos conteúdos são os
legalmente exigíveis, tendo o conteúdo material e documental previsto no
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJGT) e respetiva
legislação complementar.
Esta fase termina com a aprovação da proposta do plano em sede de reunião de Conferência
de Serviços tendo como objetivo parecer favorável de todas as entidades.
Fase 3 - Consulta Pública
Fase 3.1 – Preparação dos elementos para Consulta Pública.
Fase 3.2 – Consulta Pública.
Fase 4 – Versão Final do Trabalho
Fase 4.1 – Elaboração do relatório de Ponderação da Consulta Pública;
Fase 4.2 – Incorporação de eventuais alterações decorrentes da consulta pública e
relatório da consulta pública.
Esta fase culmina com a aprovação do plano em Assembleia Municipal.
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4.2. CRONOGRAMA GERAL
Atividade/Tarefa

Set.
2014

Out.
2014

Nov.
2014

Dez.
2014

Jan.
2015

Fev.
2015

Mar.
2015

Abr.
2015

Mai.
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Ago.
2015

Set.
2015

Out.
2015

Nov.
2015

Dez.
2015

Jan.
2016

F1 - Estudos de caracterização e Diagnóstico
A

Recolha, análise e tratamento da informação de base

B

Elaboração dos estudos de caracterização e diagnóstico e
estudos setoriais temáticos

C

Elaboração do modelo estratégico

D Elaboração do Relatório de Definição de Âmbito da AAE
F2 - Proposta do Plano
E

Processo de Revisão da REN - apresentação da proposta
preliminar da REN Bruta

F

Processo de Revisão da RAN - apresentação da proposta
preliminar da RAN Bruta

G

Elaboração da proposta preliminar de ordenamento e
regulamento

H Identificação das condicionantes legais
I

Elaboração dos elementos que acompanham o plano

J

Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico da AAE

K

Proposta de Revisão da REN

L

Proposta de Revisão da RAN

M Mapa do Ruído
N Carta Educativa
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Fev.
2016

Mar.
2016

Atividade/Tarefa

Set.
2014

Out.
2014

Nov.
2014

Dez.
2014

Jan.
2015

Fev.
2015

Mar.
2015

Abr.
2015

Mai.
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Ago.
2015

Set.
2015

Out.
2015

Nov.
2015

Dez.
2015

Jan.
2016

F3 - Versão para Consulta Pública
O Preparação dos elementos para Consulta Pública
F4- Versão final do plano
P

Relatório de Ponderação da Consulta Pública

Q

Incorporação de eventuais alterações decorrentes da
consulta pública
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Fev.
2016

Mar.
2016

5. PDM EM VIGOR
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 ordenamento do
território concelhio, ii) preservar e potenciar os recursos concelhios, iii) promover o
desenvolvimento, iv) fixar a população no concelho, v) melhorar acessibilidades internas e ao
exterior, aos serviços, infraestruturas e equipamentos 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, assim como não foi elaborado qualquer plano de ordem inferior ao PDM. Existe apenas um
Plano de Urbanização em vigor para a 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. Importa também referir que
apesar de na Carta de Ordenamento do PDM em vigor estar identificado um Plano Geral de
Urbanização para a sede de concelho, o regulamento nada estipula ou identifica como tal.
No artigo 7º do regulamento em vigor é estabelecido para o concelho de Cinfães as seguintes
classes de uso do solo: i) espaços urbanos e urbanizáveis, ii) espaços industriais e de
armazenagem, iii) espaços agrícolas, iv) espaços florestais, v) espaços naturais e culturais e vi)
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 são considerados como aglomerados urbanos os espaços urbanizados e edificados com
elevadas densidades habitacionais e dispõem de um determinado nível de desenvolvimento
urbano, estes 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 são que não foram incluídas nos aglomerado urbanos e que
correspondem ao nível 3.
Os espaços industriais e de armazenagem são áreas que destinam-se à implantação de indústrias
e compreendem as categorias de áreas para implantação de indústrias transformadoras e áreas
para a implantação de indústrias extrativas. São considerados como áreas para implantação de
indústrias transformadoras os espaços destinados para o exercício de atividades relacionadas com
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a indústria de transformação. Por sua vez as áreas potenciais para a implantação de indústrias
extrativas são espaços destinados à exploração de recursos geológicos do subsolo.
É importante 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 de Paúves, 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.
O PDM estabelece que os espaços agrícolas são constituídos pelas áreas da Reserva Agrícola
Nacional, pelos caminhos agrícolas integrantes da RAN, por espaços agrícolas complementares,
por áreas RAN coincidentes com a REN e pelos espaços agrícolas complementares coincidentes
com áreas de REN.
Na classe de uso do solo dos espaços florestais foram consideradas as seguintes categorias de
espaços: florestais de produção, florestais de produção condicionada e os florestais de proteção.
Os espaços florestais são áreas destinadas à produção florestal, à preservação do equilíbrio
ambiental ou à valorização paisagística da região.
Por último, os espaços naturais e culturais, são espaços destinados à salvaguarda dos recursos
naturais, do ambiente e dos valores culturais. Nestes espaços foram compreendidos as seguintes
categorias: a faixa marginal do rio Douro, de Escamarão a Carrapatelo e de Porto Antigo à foz do
Cabrum, área protegida de interesse regional do biótopo do Paiva, a área protegida de interesse
regional do rio Douro – Barragem de Carrapatelo / Porto Antigo; a área protegida de interesse
local do vale do Bestança e a área protegida de interesse regional da Serra de Montemuro /
Bigorne.
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6. CONSULTA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Cinfães dando cumprimento ao disposto no n.º2 do artigo 77º do DecretoLei 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, aquando a publicação do Edital (extrato) n.º 297/2014, de 4 de abril, em
Diário da Republica, 2ª série – N.º 73 a 14 de abril, que determinou o início do processo de
Revisão do PDM de Cinfães, fixou o prazo de quarenta dias úteis a contar da data da publicação
do edital em Diário da República, para participação pública, sendo possível neste período
temporal a apresentação de sugestões e informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas na elaboração da revisão do PDM de Cinfães.
No âmbito deste processo foi enviado para a Câmara Municipal de Cinfães, a 23 de outubro
de2014, uma sugestão relativa a uma parcela de terreno, localizada no lugar da Feira, freguesia de
Santiago de Piães. Segundo o PDM em vigor a parcela localiza-se em RAN, o proprietário pretende
que esta parcela no âmbito da revisão do PDM seja excluída daquela servidão e seja considerada
como espaço urbano. O proprietário alega que esta não possui caraterísticas morfológicas para
ser considerado como espaço agrícola, refere igualmente que a parcela em questão está
localizada nas proximidades de novas habitações, sendo servida por caminhos pavimentados e
por infraestruturas de saneamento, abastecimento de água, rede elétrica e rede telefónica.
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7. CARTOGRAFIA
7.1. CARTOGRAFIA DE BASE
Dando cumprimento ao disposto na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º da Portaria
n.º 1474/2007, de 16 de novembro, neste capítulo do documento será apresentado as bases
cartográficas a utilizar na elaboração da revisão do PDM de Cinfães.
A cartografia de base deve respeitar o Decreto – Lei n.º141/2014, de 19 de setembro, que fixa a
cartografia a utilizar nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), nomeadamente no que respeita
à cartografia de referência a utilizar na revisão do PDM, tendo esta de ser oficial ou homologada
nos termos do D.L. n.º 193/95, de 28 de julho, revogado pelo D.L. n.º141/2014 e deverá ser
elaborada ou atualizada com base no sistema de georreferência PT-TM06/ETRS89
As peças cartográficas a produzir no âmbito da revisão do PDM de Cinfães terão como base de
referência, três elementos cartográficos oficiais:
Cartografia vetorial à escala 1/10 000;
Limites Administrativos da Carta Administrativa Oficial de Portugal 2014 (CAOP 2014);
Ortofotomapas à escala 1/10 000.

 CARTOGRAFIA VETORIAL À ESCALA 1/10 000
A desatualização da cartografia base necessária para a elaboração dos diferentes instrumentos de
gestão territorial, tronou a aquisição da mesma um processo premente para o município de
Cinfães. Assim sendo, o município adjudicou à empresa Logica TI Portugal, S.A., a cartografia
digital à escala 1/10 000, em 2013. Conforme o estabelecido pelo art. 15º do D.L. nº141/2014, de
19 de setembro, foi requerido à DGT a homologação da cartografia produzida, tendo recebido a
classificação de homologada, pelo despacho de 2013-08-19, correspondendo-lhe o processo de
homologação nº236 (Anexo I).
Quadro 5 : Metadados da cartografia de base à escala 1/10 000.

Entidade proprietária da cartografia

Município de Cinfães

Entidade Produtora

Esterofoto – Geoengenharia, S.A.

Data de Edição

2013

Data de Homologação

19/08/2013
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Sistema de Referência e Datum
(produção)

Sistema de Hayford–Gauss, Datum 73

Projeção Cartográfica (produção)

Transverse Mercator

Elipsoide de Referência (produção)

Hayford

Sistema de Referência e Datum
(transformado)5

ETRS 1989 Portugal TM06

Projeção Cartográfica (transformado)

Transversa Mercator

Elipsoide de Referência (transformado)

GRS80 (Geodetic Reference System 1980)

Escala

1/10 000

Exatidão posicional (e.m.q.)

150 cm

Processo de homologação

236

CARTA ADMINISTRATIVA OFICIAL DE PORTUGAL (CAOP) 2014
Os limites administrativos a apresentar na cartografia do plano têm por base a Carta
Administrativa Oficial de Portugal, que” regista o estado da delimitação e demarcação das
circunscrições administrativas do País” (site DGT, acedido a 11/12/2014), sendo a sua execução da
responsabilidade da DGT.
De acordo com o disposto com o art. 3º do D.R. N.º10/2009, de 29 de maio (revogado pelo D.L.
N.º141/2014, de 19 de setembro) a CAOP a utilizar neste plano será a versão 2014, disponível
desde 15 de julho de 2014, tendo sido obtida através de download gratuito (em 18/11/2014) do
ficheiro em formato shapefile correspondente às áreas administrativas do Continente,
disponibilizado no site da Direção-Geral do Território (DGT), com o sistema de georreferenciação
PT-TM06/ETRS89.
Quadro 6 : Metadados CAOP 2014.

5

Entidade proprietária da cartografia

DGT

Entidade Produtora

IGeoE

Data de Edição

2014

Sistema de Referência e Datum

ETRS89 (PT-TM06);

Projeção Cartográfica

Transversa Mercator

Elipsoide de Referência

GRS80 (Geodetic Reference System 1980)

De acordo com o ofício no Anexo I
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ORTOFOTOMAPAS À ESCALA 1/ 10 000
Os vinte e dois ortofotomapas disponibilizados pela DGT ao município de Cinfães, têm as
seguintes características:
Quadro 7: Metadados dos ortofotomapas.

Entidade proprietária da cartografia

DGT

Entidade Produtora

IGeoE

Data de Edição

2012

Sistema de Referência e Datum

ETRS89 (PT-TM06);

Projeção Cartográfica

Transversa Mercator

Elipsoide de Referência

GRS80 (Geodetic Reference System 1980)

Escala de referência

1/10 000

Formato

TIF

Licença de Utilização n.º

227/14

7.2. CARTOGRAFIA TEMÁTICA
De acordo com a al. e) do art. 1º do D.L. n.º141/2014, de 19 de setembro, entende-se por
cartográfica temática a “cartografia específica que representa fenómenos localizáveis de qualquer
natureza, quantitativos ou qualitativos, sobre uma base cartográfica oficial ou homologada”.
Com base nos elementos identificados como necessários para a realização dos trabalhos relativos
à revisão do PDM de Cinfães, e pelos elementos existentes no município e disponibilizados por
entidades, foi possível elaborar uma listagem da informação cartográfica e documental
disponível.
As tabelas seguintes resumem a informação disponível, com relevância, para o processo de
revisão do PDM de Cinfães. Este inventário serve, para identificar a informação existente e as
eventuais limitações que esta apresenta.
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Quadro 8: Informação Cartográfica do Município de Cinfães e fornecida por outras entidades.

ELEMENTOS

FORMATO

ESCALA

FONTE

DATA REFERÊNCIA

Cartografia de Referência
Carta de Ordenamento do PDM em vigor

Raster

1/10 000

Município de Cinfães

1994

Carta de Condicionantes do PDM em vigor

Raster

1/10 000

Município de Cinfães

1994

Recursos Naturais e Uso do Solo
Cartas Geológicas (13-B e 14-A)

Raster

1/50 0000

LNEG

1963 e 1968

Shp

1/25 000

DRAP-N

1994

Shp

1/25 000

DGT

2007

Raster

1/10 000

CCDR-N

1994

Rede Natura – Sítios de Importância Comunitária

Shp

1/100 000

ICNF

2008

Perímetro Florestal Serra de Montemuro

Shp

1/25 000

ICNF

1997

Habitats SIC (PTCON0025)

Shp

1/100 000

ICNF

2008

Habitats SIC (PTCON0059)

Shp

1/100 000

ICNF

2008

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Carta de Aptidão do Solo

6

Carta de Ocupação do Solo (COS 2007)
Reserva Ecológica Nacional

Eventos
Festas e Romarias

Shp
Património

Património Arqueológico

Shp

Não mencionada

DRC-N

2014

Património Arquitetónico e Arqueológico “Classificado”

Shp

Não mencionada

Município de Cinfães

2014

Equipamentos

6

Irá ser solicitada à DRAP-Norte no âmbito do processo de redelimitação da RAN.
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ELEMENTOS

FORMATO

ESCALA

FONTE

DATA REFERÊNCIA

Equipamentos Escolares

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Equipamentos Saúde

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Equipamentos de Apoio Social

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Equipamentos Culturais e Desportivos

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Instalações dos Agentes de Proteção Civil

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Instalações Administrativas

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

Infraestruturas
Rede Viária

Shp

1/10 000

Estereofoto – Geoengenharia,
S.A.7

-

Rede de abastecimento de água

Dwg

Não mencionada

Município de Cinfães

2014

Rede de saneamento

Dwg

Não mencionada

Município de Cinfães

08/10/2014

Rede Elétrica (MT e AT)

Dwg

Não mencionada

EDP

10/11/2014

Rede Elétrica (MAT)

Dwg

1/1 000 000

REN

25/09/2014

Estação Remota de Montemuro

Shp

Não mencionada

ANACOM

03/10/2014

Zona de desobstrução da Estação Remota de Montemuro

Shp

Não mencionada

ANACOM

03/10/2014

Não mencionada

Município de Cinfães

08/09/2014

Município de Cinfães (PMEPC)

16/09/2014

Turismo
Pontos de Interesse Turístico Municipais

Kml

Armazenamento e Indústria
Indústria com atividades de risco

Shp

Não mencionada

Informação Complementar
7 Cartografia de base homologada pela DGT pelo despacho de 2013-08-19, correspondendo-lhe o processo de homologação nº236.
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ELEMENTOS

FORMATO

ESCALA

FONTE

DATA REFERÊNCIA

Carta Risco de Incêndios Florestais (CRIF)

Shp

1/25 000

Município de Cinfães

2014

BGRI

Shp

1 / 10 000

INE (site)

2011

Vértices Geodésicos

Shp

1 / 10 000

DGT

2014

Plano de Ordenamento da Albufeira Régua e Carrapatelo - Condicionantes

Raster

1/25 000

INAG / Município de Cinfães

2002

Plano de Ordenamento da Albufeira Régua e Carrapatelo - Ordenamento

Raster

1/25 000

INAG / Município de Cinfães

2002

Dwg

1 / 5 000

INAG / Município de Cinfães

2007

Plano de Ordenamento da Albufeira Crestuma-Lever - Condicionantes

Fonte: GeoAtributo, dezembro 2014

Quadro 9: Informação documental do município de Cinfães e fornecidos por outras entidades.

ELEMENTOS

FORMATO

FONTE

DATA ENTREGA

Recursos Naturais e Uso do Solo
Recursos Minerais (Pedreiras)

Pdf

DGEG

07/10/2014

Recursos Minerais (Pedreiras)

Pdf

DRE-N

25/09/2014

Xls

Município de Cinfães

2014

Património Arqueológico

Xls

DGPC

2014

Património Arquitetónico

Xls

DGPC

2014

Doc.

Município de Cinfães

07/10/2014

Eventos
Festas e Romarias
Património

Equipamentos
Carta educativa 2012/2013 (monitorização)
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ELEMENTOS

FORMATO

FONTE

DATA ENTREGA

Pdf

Município de Cinfães

2010

Resíduos Sólidos

Shp

Município de Cinfães

2014

Mapa estatístico da Infraestruturas elétricas em serviço em 31/12/2013

Xls

EDP

2013

Doc.

Transdev

03/10/2014

Empreendimentos Turísticos

Xls

Município de Cinfães

04/09/2014

Empreendimentos Turísticos

Xls

Turismos de Portugal

08/10/2014

Carta Social
Infraestruturas

Transportes Escolares ano letivo 2014/2015 (circuitos)

Fonte: GeoAtributo, dezembro 2014
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7.2.1. NOTAS GERAIS À CARTOGRAFIA
No que diz respeito à cartografia temática disponível, deve-se referir que nem toda detém
ficheiros de metadados8 associados, esta situação dificulta as análises e validações que são
necessárias realizar à cartografia. Assim, conforme o estabelecido pela Diretiva
INSPIRE9 (Infrastructure for Spatial Information in Europe) , toda a cartografia a produzir pelas

entidades públicas deverá ser acompanhada, de forma obrigatória, pelos respetivos ficheiros
de metadados.
Este procedimento é de uma importância incontornável na medida em que permite
referenciar toda a informação cartográfica com elementos quantitativos e qualitativos (e.g.
fontes utilizadas, alterações introduzidas, datas de modificações, responsáveis por essas
alterações, condições de propriedade/ direitos de autor, …) que permitirão, em processos
subsequentes, a fácil identificação/ caraterização da informação disponível no município.
A problemática da não existência de metadados passa, a título de exemplo, pela dificuldade
em identificar o sistema de referência em uso, sendo necessário o exercício, por parte do
utilizador, de aferir qual o sistema utilizado através da observação dos elementos
representados. Este exercício é, no entanto, uma solução de recurso, sendo de todo
preferível a existência de metadados devidamente associados aos ficheiros cartográficos.
Situação para a qual se pretende sensibilizar as entidades representadas na CA, no sentido de
garantirem que os elementos por estes fornecidos venham acompanhados com os respetivos
metadados.
A cartografia temática está associada a diferentes sistemas de referência o que obrigará à
identificação destes, e à realização de transformação de coordenadas para o sistema de
referência PT-TM06/ETRS89, conforme o estabelecido pelo estabelecido pelo D. L. n.º
141/2014, de 19 de setembro. Este processo será realizado através da utilização das Grelhas
NTv2, para transformação de coordenadas dos sistemas HGDLx e HGDT73 para o sistema PTTM06/ERTS89, disponibilizadas no site da DGT.

8

Os metadados são os “dados” sobre a série de dados existentes ou associados à cartografia digital. Os
metadados compreendem duas componentes principais: metadados de identificação genérica (e.g. produtos, tipo
de informação sistema de referência espacial) e metadados de acesso, exploração e uso (e.g. data de criação,
última versão, alterações incorporadas.
9

O Decreto-Lei nº 180/2009, de 7 de agosto, transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2007/2/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março, que estabelece uma Infra-Estrutura de Informação
Geográfica na Comunidade Europeia (INSPIRE).
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8. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
De acordo com RJIGT, 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 incidência 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.

8.1. IDENTIFICAÇÃO
O município de Cinfães solicitou às entidades o envio dos elementos que considerassem
relevantes para a revisão do PDM, nomeadamente os que constituem servidão
administrativa ou restrição de utilidade pública no concelho. A solicitação foi realizada
através do envio de um ofício, em 5 setembro de 2014, às seguintes entidades:


Agência Portuguesa do Ambiente (APA);



Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);



Direção Geral de Energia Geologia (DGEG);



Direção Geral do Território (DGT);



Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N);



Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N);



Direção Regional de Economia do Norte (DRE-N);



Energias de Portugal (EDP);



Estradas de Portugal (EP);



Instituto da Conservação e das Florestas (ICNF);



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG);



Rede Elétrica Nacional (REN);



Turismo de Portugal (TP).
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Entre as entidades supra enumeradas responderam as seguintes:
Quadro 10: Lista das respostas à solicitação das condicionantes presentes no concelho

Data

Entidade

25/09/2014

DGT

25/09/2014

DRE-N

29/09/2014

ANACOM

01/10/2014

Turismo de
Portugal

09/10/2014

EDP – Gestão
da Produção
de Energia

17/10/2014

20/10/2014

Principais aspetos das respostas obtidas
Envia listagem dos Vértices Geodésicos e as respetivas coordenadas PTTM06/ETRS89, existentes no concelho.
Informa que relativamente à RNGAP, existe 2 marcas de nivelamento e
enviam descrição em anexo.
Envia listagem de situações a ter em consideração no âmbito da cartografia.
Indica que deve ser utilizada a última versão da CAOP, elaborada segundo o
sistema de georreferência PT-TM06/ETRS89.
Envia listagem de pedreiras licenciadas no concelho de Cinfães.
Informa que “(…) na presente data não existe nenhuma servidão radioelétrica
constituída ao abrigo do disposto no D.L. N.º 597/73 (de 7/11) que estabeleça
condicionantes sobre o território desse município.”
Informa que “(…) existe ainda em curso um processo de constituição de
servidão radioelétrica a associar à Estação Remota de Montemuro,
propriedade desta Autoridade, pelo que se solicita que esta estação e a sua
eventual zona de desobstrução seja assinalada na Planta de Ordenamento”,
enviando informação vetorial relativa a esta situação
Envia a “(…) listagem de empreendimentos turísticos classificados e dos
projetos de arquitetura de empreendimentos turísticos com parecer favorável
do Turismo de Portugal (…)”.
Informa as zonas de proteção/respeito dos órgãos de segurança da Barragem
de Carrapatelo já se encontram referenciadas no regulamento do POARC.
Envia planta em formato analógico da zona de proteção à barragem do
Carrapatelo no concelho de Cinfães, conforme D.L. N.º107/2009, de 15 de
maio.

ICNF

Informa que interlocutor do ICNF é o DCNF –Norte.
Procedem ao envio da informação vetorial das áreas classificadas e Regime
Florestal;
Informa que existem no concelho outras servidões e restrições que devem
constar no Planta de Condicionantes, nomeadamente as resultâncias do
PMDFCI, as espécies florestais protegidas e o arvoredo de interesse público.
Informa que devem ser tratadas as matérias relativas ao Plano Setorial da
Rede Natura 2000 e o PROF – T.

LNEG

Comunica as cartas geológicas disponíveis para o concelho de Cinfães.
Informa a bibliografia existente na área da Neotectónica.
No domínio do Património Geológico informa “(…) não serem conhecidos,
nem se encontrarem inventariados, locais de interesse geológico ou
geomorfológico, no concelho de Cinfães”. Informa algumas bases de dados de
instituições e associações com informações, estudos realizados no âmbito do
Património Geológico.
Relativamente ao Património Natural informa que no concelho de Cinfães
existe percursos pedestres ao longo do rio Bestança, que aliado à prática
desportiva e ao usufruto da natureza, constituem um exemplo de atividade
turística. Recomendam por isso a “inventariação e caraterização do
Património Geológico” existente, devendo estes serem considerados na
Planta de Condicionantes.
No que diz respeito aos Recursos Minerais Metálicos informa que “no
concelho de Cinfães são conhecidos duas ocorrências de minerais metálicos,
situados na freguesia de Nespereira, a ocorrência volframítica de Fraga da
Venda e Penedo do Gato, e a ocorrência do estanho e volfrâmio de Seixedo.
Informa que “o concelho de Cinfães implanta-se maioritariamente em
formações graníticas, ocorrendo a sul (…)”.
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Data

Entidade

Principais aspetos das respostas obtidas
“Temos conhecimento por consulta ao site da DGEG que se encontra
atribuída à empresa KLONDIKE Gold Corporation Portugal, Unipessoal, Lda.

03/11/2014

EDP –
Distribuição

Envia as infraestruturas elétricas existentes (linhas de AT e MT) da rede de
distribuição no concelho e que devem constar na Planta de Condicionantes.
Fonte: GeoAtributo, (2014).

A identificação, organização e denominação das servidões e restrições de utilidade pública
segue o guia metodológico da DGOTDU “Servidões e restrições de utilidade pública”, de
setembro de 2011. Seguidamente apresenta-se o quadro resumo das mesmas que serão
consideradas na revisão do PDM de Cinfães, nomeadamente na Carta de Condicionantes.
Quadro 11: Listagem das Servidões e Restrições de utilidade Pública presentes no concelho de Cinfães
Servidões e Restrições de Utilidade Pública

Recursos Hídricos

Domínio Hídrico

APA

Zonas Inundáveis ou Ameaçadas pelas Cheias

APA

Albufeiras
Recursos
Geológicos

Pedreiras
Reserva Agrícola Nacional
Espécies Florestais Protegidas (Sobreiro, Azinheira
e Azevinho)
Regime Florestal

Recursos
Naturais

Recursos Agrícolas
Árvores e Arvoredos de Interesse Público
e Florestais
Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios
nos últimos 10 anos
Áreas de Perigosidade de Incêndio Alta e Muito
Alta
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Recursos
Ecológicos
Rede Natura 2000
Património
Edificado

Imóveis Classificados ou em vias de Classificação

APA
DGEG
DRE-N
DRAP-N
ICNF
ICNF
ICNF
ICNF
ICNF
CCDR-N
ICNF
DRC-N
Águas do Douro e
Paiva

Abastecimento de Águas

Infraestruturas

Tutela

Drenagem de Águas Residuais

SIMDOURO

Rede Elétrica

EDP / REN

Rede Rodoviária Nacional e Regional

EP

Estradas e Caminhos Municipais

Município

Telecomunicações (em processo de constituição estação remota de
Montemuro)

ANACOM

Marcos geodésicos

DGT
Fonte: GeoAtributo, (2014).
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8.2. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL
Com base nos elementos existentes no município de Cinfães e fornecidos por entidades da
tutela que entretanto se pronunciaram relativamente às servidões e restrições de utilidade
pública, é possível a elaboração de uma listagem de informação cartográfica e documental
disponível para caraterizar estas mesmas servidões:
Quadro 12 : Informação disponível relativamente às servidões e restrições de utilidade pública do concelho de
Cinfães
Servidões de Restrições de
utilidade pública

Tutela

Fonte de
Informação

Formato

Data de
Referência

1.1 Recursos Hídricos

Domínio Hídrico10

APA (ARH –
Norte)

Esterofoto Geoengenharia

Shp

2013

Albufeiras de Águas Públicas

APA (ARH –
Norte)

APA

Dwg/Raster

2007

Zonas de Proteção e Zona de
Respeito da Barragem

EDP

EDP

Pdf

2014

DRE-Norte

DRE-Norte

Xls

2014

DRAP-N

PDM em vigor

Raster

1994

Regime Florestal

INCF

ICNF

Shp

1997

Povoamentos Florestais
Percorridos por Incêndios11

ICNF

ICNF

Shp

2014

Risco de Incêndio

ICNF

PMDFCI

Shp

2014

Árvores e Arvoredos de Interesse
Público

ICNF

ICNF (site)

Xls

2014

CCDR-N

CCDR-N

Raster

1994

1.2 Recursos Geológicos

Pedreiras
1.3 Recursos Agrícolas e Florestais
Reserva Agrícola Nacional (RAN)

1.4 Recursos Ecológicos
REN

10

Cartografia de base homologada pela DGT pelo despacho de 2013-08-19, correspondendo-lhe o processo de
homologação nº236.
11 No que respeita às áreas percorridas por incêndios florestais, foram retiradas da página oficial da internet do
ICNF (http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/cartografia/info-geo), a 21 de novembro de 2014.
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Servidões de Restrições de
utilidade pública

Tutela

Fonte de
Informação

Formato

Data de
Referência

PDM em vigor

Raster

1994

ICNF

INCF

Shp

2008

DGPC (DRC-N)

Município de Cinfães

Shp

2014

Águas do
Douro e Paiva

Município de Cinfães

Dwg

-

SIMDOURO

Município de Cinfães

Dwg

-

REN EDP

REN/EDP

Dwg

2014

Estradas Nacionais

EP

Esterofoto Geoengenharia

Shp

Estrada Regionais

EP

Esterofoto Geoengenharia

Shp

Estradas e Caminhos Municipais

Município

Esterofoto Geoengenharia

Shp

Telecomunicações13

ANACOM

ANACOM

Shp

2014

Marcos Geodésicos

DGT

DGT

Shp

2014

Rede Natura 2000
02 Património Cultural
Imóveis Classificados12
04 Infraestruturas
Abastecimento de Água

Drenagem de Águas Residuais
Rede Elétrica

2013

2013

2013

Fonte: GeoAtributo, (2014).

Apenas dispomos de informação relativa à localização dos imóveis classificados, tendo sido remetido à DRCNorte a informação para validação e indicação das áreas de proteção
12

No decorrer do processo de revisão do PDM de Cinfães se a Estação Remota de Montemuro entrar em
funcionamento será considerada como restrição
13
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ANEXO I
(Ofícios da DGT relativos à homologação da cartografia
de base vectorial à escala 1 / 10 000)
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