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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos de Análise e Diagnóstico elaborados no âmbito da 1ª Revisão do PDM de Penamacor integram o 

Volume I “Análise e Diagnóstico”, e datam, originalmente de Março 2003, tendo sido elaborados ainda à luz do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. Porém, os referidos estudos já foram objeto de alteração em 

Novembro de 2005, com o intuito, por um lado, de adaptá-los ao quadro legal entretanto vigente e por outro de 

integrar considerações da Autarquia, data em foram submetidos às entidades da Comissão de 

Acompanhamento. 

Da consulta efetuada às entidades, foram recebidos diversos pareceres em 2006, que resultaram na introdução 

de correções, completagem e atualizações pontuais ao documento de Análise e Diagnóstico. Contudo, 

atendendo à recente publicação de um conjunto de diplomas legais, de planos de hierarquia superior com 

relevância sobre o território concelhio, bem como a elaboração de outros planos de âmbito municipal, surgiu a 

necessidade de complementar os elementos que integram o referido volume, de forma a dar resposta ao 

surgimento desses documentos.  

Assim, pode considerar-se o presente documento como um complemento dos estudos de Análise e Diagnóstico 

do concelho de Penamacor, elaborados no âmbito da 1ª revisão do PDM, constituindo uma adenda aos 

elementos que integram o Volume I. Importa contudo reforçar que este relatório apenas atualiza os referidos 

estudos em matérias que se prendam com: 

 a introdução de novas exigências legais; 

 a publicação/elaboração de instrumentos de gestão territorial; 

 a necessidade de introdução de temáticas específicas decorrentes da emissão de pareceres por parte 

das entidades chamadas a pronunciar-se no processo de revisão do PDM.  

Assim, não estão previstas atualizações da generalidade das temáticas em análise atendendo ao tempo 

decorrido desde a elaboração da última versão dos estudos (Novembro de 2005), procedendo-se apenas: à 

avaliação da execução do PDM em vigor, face a novas exigências legais; à análise dos instrumentos de gestão 

territorial de hierarquia superior, indicando as orientações destes instrumentos para o concelho de Penamacor; e 

à caracterização dos Riscos Naturais e Tecnológicos em presença. 
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2. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR DE PENAMACOR 

2.1 CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS 

O Plano Diretor Municipal de Penamacor em vigor, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros  

n.º 69/94, publicada no Diário da República n.º 190, I Série - B, de 18 de Agosto, alterada pela Declaração  

n.º 151/98, publicada no Diário da República n.º 102, II Série, de 4 de Maio, encontra-se, atualmente, em 

revisão.  

A Avaliação da eficácia do PDM em vigor de Penamacor é elaborada no âmbito da presente adenda aos 

trabalhos da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Penamacor e tem como objetivo avaliar a execução das 

medidas consagradas neste Instrumento de Gestão Territorial. Entende-se que a avaliação da execução de um 

Instrumento de Gestão Territorial é uma etapa chave, que deve anteceder o processo da sua revisão. 

A necessidade de proceder à elaboração de um relatório de avaliação do grau de execução do Plano Diretor 

Municipal está claramente expressa no art.º 98º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, tendo sido reforçada pelo disposto no art.º 3º da Portaria 

n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, que regula a constituição, a composição e o funcionamento da Comissão de 

Acompanhamento (CA) da elaboração e da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), e nos art.os n.º 7 e n.º 8 do 

Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação 

do solo, bem como as categorias de qualificação do solo rural e urbano.  

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, a reclassificação do solo rural como solo 

urbano, para além de ter carácter excecional e de depender da comprovação da sua necessidade face à 

dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação 

urbanística, deve ser “fundamentada na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor 

municipal em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da edificação e na 

quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes“ (alínea a) do art. 7º). Também a reclassificação 

do solo urbano como solo rural deve ocorrer “quando da atualização das previsões de evolução demográfica, 

económica e social do município e da avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do território 

em vigor se conclua, com fundamento nos critérios enunciados no artigo anterior, que a área urbanizável 

prevista no plano é excessiva;” (alínea b) do n.º 1 do art.º 8º). 

À luz da legislação referida, surge o presente documento, em que se procede à avaliação do nível de execução 

do Plano Diretor Municipal em vigor, para que, em conjunto com a caracterização desenvolvida no âmbito da 

revisão do PDM, se adquira um melhor conhecimento das dinâmicas ocorridas durante o seu período de 

vigência, permitindo fundamentar as propostas a apresentar na revisão do Plano. 
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O relatório foi estruturado de modo a que constitua uma resposta direta ao descrito na Portaria n.º 1474/2007, de 

16 de Novembro, uma vez que o Relatório de Análise e Diagnóstico elaborado no âmbito da Revisão do Plano 

complementa a abordagem efetuada. Desta forma, a avaliação dos níveis de execução do PDM em vigor será 

feita conforme explicitado no referido documento, “(...) em termos de ocupação do solo, compromissos 

urbanísticos, reservas disponíveis de solo urbano, níveis de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, 

condicionantes e outros critérios de avaliação relevantes para o município”.  

De modo a organizar as matérias a tratar, optou-se por individualizar diversas temáticas que permitem avaliar o 

nível de execução do Plano e perceber como evoluiu o concelho durante o período de vigência, 

designadamente: 

 Estratégia para o Desenvolvimento do Concelho: tendo em consideração a estratégia definida para 

o concelho, verifica-se se os objetivos definidos nas diversas áreas foram ou não atingidos; 

 Projeções Demográficas: procede-se à análise dos valores de população esperados com a 

implementação do Plano; 

 Propostas de Ordenamento Territorial: com base nos elementos do Plano é feita a análise do grau 

de implementação da Classificação e Qualificação do Solo, identificando as classes, categorias e 

subcategorias de espaço definidas na Planta de Ordenamento e no Regulamento. Neste âmbito 

procede-se também à análise de cada classe e subcategoria de espaço, tendo por base objetivos e 

parâmetros urbanísticos, bem como à análise do nível de ocupação dos perímetros urbanos 

definidos para os aglomerados do concelho de Penamacor; 

 Equipamentos Coletivos: procede-se à identificação das propostas definidas pelo PDM em vigor ao 

nível de equipamentos coletivos e verifica-se o seu grau de implementação na vigência do Plano; 

 Rede Viária: Identificam-se quais as intervenções efetuadas neste âmbito durante a vigência do 

PDM; 

 Infraestruturas Urbanas: identificam-se quais foram as intervenções efetuadas ao nível do 

abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos durante a vigência do PDM; 

 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão: procede-se à análise do grau de concretização das 

diversas UOPG definidas pelo Plano; 

 Condicionantes Legais: identificam-se as condicionantes presentes na Planta de Condicionantes do 

PDM em vigor, assinalando as que causaram maiores constrangimentos na gestão do território. 

Por fim, após a avaliação das diversas valências procede-se à identificação dos principais constrangimentos 

detetados no PDM em vigor durante a sua vigência, permitindo ter-se um conhecimento maior de qual deverá 

ser a estratégia a adotar na revisão do PDM. Com esta abordagem, é então possível, identificar e elencar os 

principais constrangimentos do PDM em vigor a que a 1ª revisão terá que dar uma resposta adequada. 
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2.2 ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 

Com base no diagnóstico efetuado no âmbito dos estudos de caracterização do PDM em vigor, são identificados 

os pontos fracos e as potencialidades que o concelho de Penamacor apresenta, e que podem suportar o 

desenvolvimento económico do concelho. 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

 Deficiente acessibilidade ao concelho - não existem 
condições de acessibilidade e mobilidade inter e intra 
concelho que motivem os agentes económicos em se 
fixarem em Penamacor; 

 Constrangimento demográfico – o concelho regista perdas 
populacionais nas últimas décadas e envelhecimento da 
população e a população activa ocupa-se maioritariamente 
por atividades tradicionais, fator bastante limitativo ao 
crescimento económico do concelho; 

 Sector primário pouco desenvolvido – Penamacor é um 
concelho predominantemente agrícola, contudo apresenta 
baixa produtividade por não recorrer a novas técnicas de 
produção e a economia agrícola do concelho assenta em 
produções de auto sustento, não gerando produto para o 
mercado agrícola ou indústria transformadora relacionada 
com este sector. 

 Sector industrial pouco atractivo para investimento, uma 
vez que Penamacor não apresenta condições para gerar 
oportunidades de investimento industrial. 

 Preservação dos recursos naturais – Penamacor possui 
uma paisagem natural preservada, o que poderá resultar 
num investimento diferenciado, virado para a sua correcta 
exploração com uma componente de qualidade nos 
serviços criados; 

 Criterioso desenvolvimento agrícola – é necessário 
melhorar a produtividade e investir nas áreas que se 
revelem como as com maior potencialidade na região 
(olival e pecuária), para serem afirmadas no mercado; 

 Dinamização do sector turístico – a preservação dos 
recursos naturais está diretamente relacionada com o 
desenvolvimento turístico e cultural do concelho, que pode 
contribuir para um afluxo de visitantes ao concelho. 

 Recursos Florestais – a floresta e a reconversão de áreas 
florestais podem incentivar a criação de emprego 

 

Tendo presente a realidade do concelho à data e o diagnóstico efetuado, o Plano define linhas de atuação com o 

objetivo de suprimir as carências detetadas e de potenciar os pontos fortes a desenvolver. As linhas de atuação 

delineadas visam, essencialmente, o aproveitamento das potencialidades dos recursos humanos existentes, a 

valorização profissional da população ativa e a dinamização do sector turístico, associada ao turismo em espaço 

rural e cultural e à gastronomia e artesanato local.  

Numa perspetiva integrada de desenvolvimento, o PDM define, então, as seguintes linhas de atuação, que 

estiveram subjacentes à definição da Proposta de Ordenamento em vigor: 

 Contenção do declínio demográfico através da criação de condições de fixação e/ou atração de 

população; 

 Modernização e reestruturação da base económica; 

 Equilíbrio e funcionalidade da rede urbana; 

 Defesa do Património natural e construído; 

 Melhoria dos níveis de cobertura em infraestruturas básicas (água, esgotos e recolha de lixos). 
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Da análise das linhas de orientação definidas, considera-se que procuraram colmatar as dificuldades detetadas, 

bem como promover as potencialidades do concelho. Cruzando-as com a proposta de ordenamento, verifica-se 

que efetivamente houve intenção de as alcançar, contudo por questões de orientação regional e nacional, o 

concelho de Penamacor, apesar de ter criado condições para o desenvolvimento económico e gerar emprego, 

acabou por não ter tido grande capacidade para absorver dinâmicas, face ao seu contexto geográfico. A 

proposta de ordenamento define assim uma Zona Industrial com Plano de Pormenor aprovado, que não foi ainda 

totalmente ocupada, e define áreas de expansão nos diversos perímetros urbanos, numa perspetiva de 

incentivar o desenvolvimento económico e a fixação de novos habitantes. 

Por outro lado, houve uma preocupação em salvaguardar os valores culturais existentes e de preservar os 

núcleos antigos, e embora em alguns deles esta tendência se tenha verificado, noutros surgiram intervenções 

que introduziram linguagens dissonantes ao contexto local. Relativamente ao património natural, o concelho 

integra a Serra da Malcata, encontrando-se assim dotado de uma interessante paisagem bem salvaguardada. 

Por último, a Autarquia tem tido a preocupação de prover os aglomerados das condições necessárias para 

abastecimento de água e saneamento, contudo ao nível dos espaços rurais esta responsabilidade fica a cargo 

dos interessados, existindo ainda locais desprovidos de rede. 

2.3 PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS 

O ordenamento de um determinado território pressupõe o conhecimento da sua estrutura demográfica e do seu 

cenário de evolução. Com efeito, o PDM em vigor apresenta as projeções demográficas para o seu horizonte 

temporal, de acordo com os objetivos de desenvolvimento preconizados. 

O Plano define três cenários distintos para o concelho, entre 1981-2011, consoante as expectativas de 

desenvolvimento definidas pelo Plano para este período (Quadro 1): 

 cenário pessimista, onde não se verifica desenvolvimento de fatores de atração e se mantém a taxa 

de fecundidade,  

 cenário moderadamente pessimista, idêntico ao anterior mas com uma evolução da taxa de 

fecundidade; 

 cenário otimista, que admite uma taxa de fecundidade mais favorável e um desenvolvimento dos 

fatores de atração da população. 
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Quadro 1: Evolução Demográfica Prevista entre 1981 – 2011 (PDM em vigor) 

Cenários 
Censos Interpolação Censos Projeções  Variação  

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011  91/01 01/11 

Cenário 1 9.524 8.758 8.118 7.576 7.145 6.772 6.434  12,0% -10,0% 

Cenário 2 9.524 8.758 8.118 7.609 7.257 7.008 6.828  10,6% -5,9% 

Cenário 3 9.524 8.758 8.118 8.064 8.246 8.625 9.173  1,6% -11,2% 

Fonte: PDM em vigor 

Em todos os cenários previstos, Penamacor vê a sua população decrescer, tal como se verificou na ação 

censitária ocorrida entre 1981-1991, onde registou uma redução na ordem dos 14,8%. Desta análise, verifica-se 

que as projeções demográficas estabelecidas pelo Plano para o ano de 2011 foram mais otimistas do que os 

valores que efetivamente se registaram, uma vez que segundo os dados do INE (Censos 2011), Penamacor 

registou um decréscimo populacional de 14,7%, ou seja, 976 habitantes, relativamente a 2001. O PDM em vigor, 

embora tenha previsto um decréscimo populacional, fê-lo em menor escala, tendo previsto uma redução de 

11,2% no cenário mais pessimista, e uma redução de apenas 5,9%, no cenário mais otimista. 

Quadro 2: Evolução da População de Penamacor, entre 1981 e 2011 (Censos) 

Unidade 
Territorial 

População Residente    Variação 

1981 1991 2001 2011   81/91 91/01 01/11 

PENAMACOR 9.524 8.115 6.658 5.682   -14,8% -18,0% -14,7% 

Fonte: INE, Censos 1991 - 2011 

Efetivamente, em 2011, Penamacor registava uma população total de 5.682 habitantes, valor que confirma 

perdas populacionais, numa percentagem bem significativa face à ação censitária de 1981, tendo perdido nos 

últimos 30 anos um decréscimo populacional na ordem dos 40%, ou seja, 3.842 habitantes.  

Neste sentido, verifica-se que as propostas de ordenamento definidas no PDM em vigor permitiram gerar 

condições para a fixação de novos habitantes e para fomentar a fixação dos existentes, contudo na ausência de 

um “motor” que vise o desenvolvimento do concelho, tem-se assistido ao esvaziamento populacional, situação 

que a revisão do PDM, em conjunto com iniciativas de cariz nacional, regional e municipal, onde o 

desenvolvimento turístico do concelho é premente, podem ajudar senão a inverter, pelo menos a estabilizar, esta 

tendência registada há várias décadas. 
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2.4 PROPOSTAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Para a operacionalização das linhas de atuação definidas pelo PDM, foi desenvolvida uma proposta de 

ordenamento e um normativo regulamentar que procuraram alcançar a concretização das perspetivas de 

desenvolvimento. Neste sentido, a Proposta de Ordenamento do PDM em vigor foi estabelecida, 

fundamentalmente, segundo os seguintes objetivos específicos: 

 Racionalizar e programar a expansão urbana; 

 Proporcionar a oferta de solo adequada à cobertura das necessidades de habitação e equipamento 

social indispensáveis à população e à instalação das atividades económicas do concelho; 

 Proteger e ordenar a estrutura verde territorial e urbana; 

 Preservar, recuperar e proteger o património cultural; 

 Estabelecer as bases para a melhoria das ligações do concelho ao exterior e das ligações internas; 

 Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de outros planos 

municipais de nível inferior ou de planos de natureza sub-regional, regional ou nacional; 

 Servir de enquadramento à elaboração de planos de atividade do município. 

A caracterização do uso, da ocupação e da transformação do solo é o principal critério de avaliação de um Plano 

Diretor Municipal.  

O atual Plano Diretor Municipal em vigor faz a diferenciação entre solo urbano e solo não urbano – no âmbito do 

solo urbano foi feita a delimitação de perímetros urbanos através de qualificação dos espaços e nos solos não 

urbanos, que dizem respeito a solos rústicos, foram definidas diversas categorias de solo rural. 

A delimitação dos perímetros urbanos para os aglomerados do concelho pautou-se por princípios de contenção, 

sem contudo inviabilizar a definição de áreas de expansão, localizadas preferencialmente nos espaços vazios da 

malha urbana e em áreas que na época estavam sujeitas a maior pressão urbanística. O Plano pressupunha a 

expansão da ocupação urbana sustentada em planos de pormenor e loteamentos e na consolidação da malha 

urbana existente, prevendo o incremento da dotação de espaços de equipamentos coletivos e de áreas verdes e 

de lazer. 

A Proposta de Ordenamento do PDM em vigor é consagrada em duas classes de espaços, definidas na Planta 

de Ordenamento à escala 1:25 000 e no Regulamento do Plano, elaborados à luz do quadro legal vigente 

aquando da elaboração do Plano. Foram, então, definidas as seguintes categorias e subcategorias de espaço: 
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Quadro 3: Classificação e Qualificação do solo do PDM em vigor 

Categorias Subcategorias 

Espaços Não Urbanos 

Espaços Agrícolas 
Produção (RAN) 

Uso ou aptidão Agrícola 

Espaços Florestais 

Produção 

Proteção 

Reconversão 

Espaços Agro-Florestais 

Espaços Naturais 
Áreas de salvaguarda biofísica 

Albufeira de Águas Públicas 

Espaços de Vocação Recreativa 

Espaços Predominantemente 
Urbanos 

Espaços Urbanos 
Espaços consolidados (Núcleos Históricos) 

Espaços Urbanos a Consolidar 

Espaços Urbanizáveis Expansão Urbana 

Espaços Verdes 
Verde Urbano 

Verde Proteção 

Espaços Industriais 

 

A subcategoria dos Espaços Predominantemente Urbanos - Espaços Urbanos Consolidados é apenas referida 

em Regulamento, correspondendo aos Espaços Urbanos delimitados pelos Núcleos Históricos na Planta de 

Ordenamento.  

Interessa também esclarecer que às diversas categorias e subcategorias de espaços identificadas no quadro 

anterior, sobrepõem-se os Imóveis Classificados e os Valores Concelhios, os Espaços Canais e as Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão. 

De seguida procede-se à análise de cada classe de espaço definida no PDM em vigor, identificando os 

respetivos critérios de delimitação, objetivos, parâmetros urbanísticos e consequências verificadas na gestão dos 

últimos anos.  

Para os Espaços Predominantemente Urbanos, que correspondem aos espaços delimitados por perímetro 

urbano procede-se também à análise do nível de ocupação, a partir da avaliação da dinâmica urbanística 

verificada durante a vigência do Plano, patente no número de alvarás e licenciamentos emitidos pela Autarquia, 

e do conhecimento do território, suportada por bases cartográficas atualizadas, do Instituto Geográfico do 

Exército, e por ortofotos, que constam da plataforma de dados abertos, "www.igeo.pt" com a designação 

"ORTOS_DGRF_2004_06". 

Interessa salientar que a cartografia que serviu de base à elaboração do PDM em vigor, foi a Carta Militar em 

papel, de 1978, complementada por cartografia cadastral à escala 1:5.000, definida para os aglomerados 

urbanos, também em suporte analógico. 
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2.4.1 Espaços Não Urbanos 

A classe de “Espaços Não Urbanos” corresponde ao conjunto de espaços destinados essencialmente a usos 

rurais, não podendo ser utilizado para urbanização ou construção, com exceção de situações específicas 

definidas no Regulamento do Plano. 

A edificação nestes espaços é assim admitida quando permitida em cada subcategoria de espaço, e quando o 

terreno disponha de acesso pavimentado, abastecimento de água, drenagem de águas residuais e rede elétrica, 

garantido por sistema autónomo da responsabilidade dos interessados. São ainda definidos indicadores relativos 

a alturas máximas de edificação (6,5 metros e 2 pisos) e um índice de utilização do solo máximo de 10%.  

A edificação destinada a habitação só é admitida em caso de destaque, quando a parcela tenha uma área 

mínima de 3.000 m2 ou 10.000 m2, conforme seja ou não contíguo a via pavimentada e infraestruturada, devendo 

nestes casos a parcela sobrante ter como área mínima de cultura a fixada para a região e a destacada 3.000 m2, 

e, em todos estes casos a área de construção não pode exceder os 400 m2. Na área rural, a Autarquia também 

pode autorizar a edificação de agro-pecuárias, desde que cumpridos os seguintes indicadores: área de 

construção máxima de 2.000 m2, altura máxima de 4,5 metros, tratamento de infraestruturas específico e um 

afastamento de 200 metros a habitações e equipamentos coletivos. 

2.4.1.1 Espaços Agrícolas 

Os Espaços Agrícolas correspondem a áreas com características adequadas à atividade agrícola ou que 

possam vir a adquirir, sendo compostos pelos espaços agrícolas de produção, que correspondem às áreas 

abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN) onde o principal objetivo é a manutenção dos usos agrícolas e 

a salvaguarda da capacidade máxima deste uso, e pelos espaços de uso ou aptidão agrícola, onde o objetivo é 

manter um tecido com agricultura complementar à edificação e/ou conservar o recurso agrícola existente, sendo 

admitidos nestes espaços edificações destinadas a habitação, usos auxiliares da agricultura, turismo rural, de 

habitação e agro-turismo, instalações agro-pecuárias e outras edificações de reconhecido interesse publico. Nas 

áreas de RAN e nas áreas abrangidas pelos perímetros de rega aplica-se a legislação específica em vigor. 

Da análise dos espaços agrícolas, durante a vigência do PDM, verifica-se que um dos principais 

constrangimentos é a desatualização da delimitação da RAN, uma vez que nos últimos anos diversos prédios 

foram desafetados.  

Outro problema detetado na delimitação dos espaços agrícolas de produção consiste na existência de áreas de 

RAN, quando sobrepostas com a Planta de Ordenamento, classificadas como espaços agro-florestais. Pensa-se 

ser um lapso, visto os espaços agrícolas de produção corresponderem às áreas abrangidas pela RAN. 
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2.4.1.2 Espaços Florestais 

Os Espaços Florestais correspondem a espaços onde predomina a vocação de uso florestal, compreendendo 

as funções definidas como de produção, quando apresentam aptidão para utilizações intensivas em termos de 

produção e aproveitamento de produtos florestais, de proteção, quando destinados à preservação e regeneração 

natural do coberto vegetal, e de reconversão, quando ocupados por espécies de crescimento rápido e 

implantadas em zonas ecologicamente sensíveis.  

Nestes espaços, com exceção dos destinados à proteção, o PDM em vigor, sem prejuízo da legislação em vigor 

sobre a defesa da floresta contra incêndios, autoriza edificações destinadas a equipamentos coletivos, a 

habitação para proprietários ou titulares dos direitos de exploração, a trabalhadores permanentes, a turismo de 

habitação, a turismo em espaço rural e agro-turismo, a instalações agro-pecuárias e a apoios agrícolas e 

florestais e de combate a incêndios. O Plano define também medidas de florestação, estabelecendo para os 

espaços florestais de produção, a ocupação com espécies florestais resinosas ou folhosas, de preferência 

autóctones ou tradicionais, para os de proteção, onde a edificação é interdita, o incentivo para as ações que 

visem acelerar a evolução das sucessões naturais, e para os de reconversão, incentivar as ações a reconversão 

para espécies florestais de folhosas autóctones para aumentar o valor ecológico destes espaços. 

Os principais povoamentos florestais existentes no concelho são constituídos por eucaliptal, pinhal, sobreiral e 

mata. As freguesias mais densamente florestadas são: Penamacor, Meimão, Benquerença e Meimoa e Vale da 

Sra. da Póvoa. Constata-se que nos últimos anos tem havido um benefício dos espaços florestais com a 

implementação de candidaturas a florestação que reduziram consideravelmente a plantação de eucaliptos, 

reforçando o recurso a espécies autóctones como sobreiro, azinheira e pinheiro manso. 

2.4.1.3 Espaços Agro-florestais 

Os Espaços Agro-florestais correspondem a espaços que tendo uma vocação predominantemente florestal, 

devem ser ordenados em termos do uso múltiplo, admitindo usos agrícolas, pastoris e agro-florestais 

tradicionais, ou ser objeto de medidas de reconversão agrária. O regime de edificabilidade definido para estes 

espaços é idêntico ao dos espaços florestais. 

Constata-se que estes espaços tiveram essencialmente um uso agro-florestal durante a vigência do Plano. 

2.4.1.4 Espaços Naturais 

Os Espaços Naturais privilegiam a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, 

integram zonas sensíveis do ponto de vista ecológico, paisagístico e ambiental e são constituídos pelos espaços 

de salvaguarda biofísica, que abrangem áreas integradas na Reserva Natural da Serra da Malcata, áreas com 
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declives elevados e áreas integradas em perímetro florestal, e pelo espaço da Albufeiras de Águas Públicas da 

Meimoa. 

Estes espaços durante a vigência do Plano cumpriram a sua função de conservação dos valores naturais mais 

importantes do concelho. 

2.4.1.5 Espaços de Vocação Recreativa 

Estes espaços correspondem a áreas que apresentam condições naturais, paisagísticas, culturais e de 

humanização que o vocacionam a um uso recreativo, turístico ou de lazer. Nestes espaços é permitida a 

construção de equipamentos coletivos, de habitação em casos específicos, turismo e apoio a explorações 

agrícolas, florestais e de combate a incêndios, desde que enquadrado por plano de pormenor eficaz. O 

regulamento do Plano define ainda os seguintes condicionamentos a observar nestes espaços: índice de 

ocupação de 10%, índice de utilização de 0,20, densidade máxima de 1 fogo/hectare e uma altura máxima de 

6,5 metros.  

No concelho de Penamacor estes espaços englobam: 

 Praia Fluvial dos Moinhos, na freguesia de Benquerença; 

 Zona destinada ao Aproveitamento Turístico da Albufeira da Meimoa; 

 Parque de Campismo do Freixal.  

Como estes espaços encontram-se integrados em REN, o desenvolvimento da vocação recreativa e de lazer 

estabelecida pelo próprio Plano ficou bastante condicionado. Contudo, durante a vigência do Plano as intenções 

foram sendo implementadas, com base em indicadores mais ligeiros do que os estabelecidos em regulamento.  

Neste momento, o Parque de Campismo do Freixial foi construído e está em funcionamento há diversos anos, a 

Praia Fluvial dos Moinhos também foi implementada, prevendo-se ainda a construção de um parque de 

campismo e outros usos complementares, e para a área da Albufeira da Meimoa foi desenvolvido um projeto 

turístico, em fase de construção. 

2.4.1.6 Análise Global dos Espaços não Urbanos 

Da análise das diversas categorias dos Espaços não Urbanos, definidas na Planta de Ordenamento, e 

verificando o ocorrido durante a vigência do PDM, resultam as conclusões que seguidamente se enunciam. 

Neste período diversas construções surgiram em Espaços não Urbanos, ou seja, em Solo Rural, no seguimento 

das regras definidas para a edificação. Da aplicação destes parâmetros (área mínima de construção de 400 m2 

em prédios com um mínimo de 3000 m2, ao longo de arruamentos já infraestruturados, entre outros) resultou um 

fenómeno de construção dispersa, com maior incidência ao longo das vias de comunicação. A Autarquia 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico - Adenda 12 

considera que esta situação resultou de uma delimitação de perímetros urbanos pouco abrangente, traduzida na 

pouca oferta de espaço apto à construção. Por outro lado, o facto dos prédios confinantes com os perímetros 

urbanos serem bastante fragmentados, não permitiu cumprir a área mínima estabelecida, o que levou à 

construção em áreas mais afastadas dos núcleos urbanos. A construção fora dos aglomerados urbanos, 

acelerou o seu despovoamento, principalmente no interior dos núcleos históricos, a longo prazo, com encargos 

adicionais para a Autarquia, nomeadamente em infraestruturas e apoio social.  

A Autarquia defende ainda que a edificação em solo rural, nas regiões do interior, deve antes reger-se por 

critérios de preservação dos solos com aptidão agrícola e de áreas com interesse ecológico, e, por outro, o da 

compactação e densificação da malha urbana nos aglomerados existentes, ao invés de definir parâmetros 

urbanísticos por vezes pouco adequados à realidade do concelho. 

Conclui-se ainda que os espaços agrícolas de produção correspondem a áreas de RAN, que quando cruzadas 

com a RAN em vigor, revelam algumas discrepâncias e havendo ainda diversos espaços da RAN entretanto já 

desafetados, devendo esta base ser sujeita a atualização. 

A proposta do PDM para os espaços de vocação recreativa e lazer ficou um pouco aquém das expectativas, 

visto todos estes espaços estarem integrados em REN, o que inviabilizou o desenvolvimento de alguns dos 

projetos previstos, pelo menos com o regime de edificabilidade que o regulamento lhes conferia. Deste modo, o 

Parque de Campismo do Freixial e a Praia Fluvial do Moinhos foram concretizados com uma edificabilidade 

muito restrita, e na zona junto à albufeira da Meimoa está a ser implementado um empreendimento turístico, com 

base numa ocupação mais ligeira (estruturas em madeira). 

Relativamente à aplicabilidade do Regulamento nestes espaços, foram detetados alguns constrangimentos 

durante a vigência do Plano: 

 O artigo 19º “Edificações”, autoriza a edificação em espaço não urbano, mas é ambíguo ao ler-se 

“poderá autorizar a edificação…”, e não distingue que tipo de edificações são permitidas, definido os 

artigos 20º e 21º o destino das edificações: habitação e instalações agro-pecuárias. Para os 

restantes usos permitidos em cada categoria, aplica-se o regime “edificações”, definido no art.º19º; 

 O artigo 21º “Instalações agro-pecuárias”, admite estas instalações, contudo a agricultura abrange 

outras tipologias, que não só as destinadas à agro-pecuária. Há uma clara falta de uniformização 

para as instalações agrícolas, tendo em conta que o artigo 21º define áreas brutas de construção 

máximas, mas que não dependem da área do prédio, favorecendo somente as explorações agro-

pecuárias, colocando outros usos em risco de não serem viáveis por se enquadrarem no artigo 19º; 

 Para melhor se perceber o que é dito no ponto anterior, refira-se um caso prático, a título de 

exemplo: Segundo o regulamento é permitida a instalação de uma agro-pecuária, com 2000 m2 de 
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área bruta de construção, num prédio rústico com área de 15000 m2. Neste caso a edificação é 

autorizada nos termos do artigo 21º (agro pecuárias), onde a área bruta de construção permitida é 

de 2000m2. Mas, uma exploração de agro-turismo com 2000m2, para um prédio com a mesma área, 

já não é permitida porque já recai no artigo 19º (edificações), pois apenas é permitida área bruta de 

construção de 10%, ou seja, 1500 m2. 

 Os artigos 24º, 26º e 33º definem um critério de atribuição tipológica relativa ao uso das edificações 

consoante a classe de espaço, no entanto, no que se refere ao uso turístico, este articulado revela-

se bastante penalizador por permitir unicamente as modalidades de “turismo em espaço rural” e 

inviabilizando outras tipologias de empreendimentos turísticos. 

No âmbito da revisão do PDM, as situações que durante a vigência do plano foram detetadas como 

constrangimentos ao desenvolvimento do concelho, no que se refere aos Espaços não Urbanos, devem ser 

analisadas e revistas, numa perspetiva de as ultrapassar com o atual quadro legal. 

2.4.2 Espaços Predominantemente Urbanos 

Os Espaços Predominantemente Urbanos correspondem aos espaços delimitados por perímetro urbano na 

Planta de Ordenamento (Figura 1), para os aglomerados do concelho - Águas, Aldeia do Bispo, Aldeia de João 

Pires, Aranhas, Bemposta, Benquerença, Quintas do Anascer, Meimão, Meimoa, Pedrógão, Penamacor, 

Salvador e Vale da Senhora da Póvoa (inclui perímetro definido para Nossa Sr.ª do Incenso).  

O Plano classifica os aglomerados urbanos segundo uma hierarquia urbana, de acordo com critérios de 

população, crescimento, acessibilidade e funções centrais, compreendida entre os escalões de I a V, aos quais 

são atribuídos parâmetros urbanísticos específicos, consoante a importância na rede urbana concelhia. 

Quadro 4: Nível Hierárquico dos aglomerados urbanos do concelho 

Nível  Perímetro Urbano Descrição Situação na Planta de Ordenamento 

I Penamacor 

Centro polarizador concelhio, com uma 
área de influência que se estende à 
totalidade do concelho, extravasando 
em alguns locais os limites 
administrativos. 

Delimitados graficamente na Planta de 
Ordenamento 

II Benquerença e Aldeia do Bispo 
Exercem atração comercial sobre sub 
áreas de influência. 

III 

Águas, Aldeia de João Pires, 
Aranhas, Bemposta, Meimão, 
Meimoa, Pedrógão, Salvador e 
Vale da Senhora da Póvoa Com pouca dinâmica de 

desenvolvimento apresentam pouca 
importância em termos funcionais e 
populacionais, correspondendo a 
pequenos núcleos de influência local. 

IV 
Quintas do Anascer e Nossa Sr.ª 
do Incenso 

V 
Restantes aglomerados sem 
perímetro urbano definido 

Correspondem aos restantes núcleos de 
edificações autorizadas e respetiva área 
envolvente, possuindo vias públicas 
pavimentadas e que sejam servidos por rede 
de abastecimento domiciliário de água e de 
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Nível  Perímetro Urbano Descrição Situação na Planta de Ordenamento 

drenagem de esgoto, sendo o seu perímetro 
definido pelos pontos distanciados 50 
metros das vias públicas onde terminam 
aquelas infraestruturas urbanísticas 

A definição da estrutura urbana de cada aglomerado à data do atual PDM teve por base os seguintes 

pressupostos: 

 Definição de uma área urbanizável com dimensão suficientemente ampla que permita a implantação 

de novas unidades de equipamento e eventual expansão do parque habitacional; 

 Promoção da consolidação da área urbanizada com operações de preenchimento e recuperação do 

parque habitacional existente em detrimento das novas áreas de expansão, por forma a rentabilizar 

os investimentos em infraestruturas já efetuados; 

 Promoção da reabilitação e reocupação do parque edificado do núcleo histórico ou de valor 

arquitetónico, interditando operações de demolição ou reconstruções que descaracterizem o 

conjunto em que se inserem. 

Face a estas medidas complementares, e numa perspetiva de as alcançar, o ordenamento urbano em vigor 

procurou, essencialmente, salvaguardar os núcleos antigos através da definição de regras específicas, para 

permitir a colmatação da malha urbana e a ocupação dos espaços intersticiais, e definir áreas de expansão de 

dimensão satisfatória que permitisse dar resposta a uma eventual procura. 

Os perímetros urbanos definidos, e que correspondem ao conjunto dos Espaços Predominantemente Urbanos 

são compostos por Espaços Urbanos, Espaços Urbanizáveis, Espaços Verdes e Espaços Industriais, tal como 

representados na Figura 1. 
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Figura 1: Planta de Ordenamento – Espaços Predominantemente Urbanos 
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2.4.2.1 Espaços Urbanos 

Os Espaços Urbanos correspondem a áreas com uma ocupação predominantemente urbana, nomeadamente 

habitacional, comercial, serviços e equipamentos, onde também se integram os Núcleos Históricos, para os 

quais é definida uma regulamentação específica no âmbito dos Valores Culturais. Os núcleos históricos foram 

definidos em todas as sedes de freguesia, correspondendo aos espaços urbanos consolidados que apresentam 

uma estrutura bem marcada cujas características tipológicas, número de pisos, planos marginais, alturas de 

fachada e volumetrias predominantes se pretendem manter. Para estas áreas, o Plano pretende o respeito pelas 

características tradicionais, de imagem urbana e perfil da paisagem existentes, devendo ser elaborados Planos 

de Pormenor de Salvaguarda e Valorização para todas estas áreas, o que só se verificou no núcleo histórico de 

Penamacor (PP publicado no D.R. n.º159, de 12 de Julho de 1997) e na Aldeia de João Pires, que acabou por 

não ser aprovado. 

Considera-se que, efetivamente, o Plano foi demasiado ambicioso em estabelecer esta exigência, visto que 

muitos destes espaços integram outras áreas para além dos núcleos antigos propriamente ditos.  

Os restantes espaços urbanos correspondem aos espaços não integrados nas áreas delimitada pelos núcleos 

antigos, que embora bastante homogéneas e com elevado grau de infraestruturação apresentam um tecido 

urbano por colmatar, em articulação com a malha urbana confinante já consolidada. Para estes espaços 

urbanos, a consolidar, as novas construções devem reger-se por parâmetros de enquadramento na malha 

urbana existente, respeitando alinhamentos, alturas de fachada, volumetrias e ocupação do lote tradicionais, e 

quando não existam referências e implique a construção de novas infraestruturas, a construção deve ser 

enquadrada por PU, PP ou loteamento e observar os indicadores definidos no Quadro 5, com exceção da 

aplicação do índice de ocupação. 

Penamacor é um concelho bastante rural, onde a dinâmica urbanística é fraca ou mesmo nula, por isso os 

instrumentos estabelecidos acabaram por não ser desenvolvidos, contudo a construção foi surgindo com base 

nos indicadores urbanísticos definidos, o que gerou um fenómeno de descaracterização, de povoamento 

disperso e de disseminação de tipologias habitacionais anómalas para o meio. A Autarquia é da opinião que a 

definição destes indicadores foi, regra geral, bastante restritiva, face ao enquadramento natural. Esta situação 

contribuiu ao longo dos anos da vigência do PDM para o “despovoamento dos núcleos urbanos”, bem como para 

o crescimento excessivo e desnecessário de novas áreas urbanas, com elevados custos em infraestruturas, o 

que se verificou em alguns aglomerados do concelho. 
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Quadro 5: Parâmetros urbanísticos dos espaços urbanos e espaços urbanizáveis 

Hierarquia 
Urbana 

Densidade 
habitacional 
(fogos/ha) 

Índice de 
Ocupação (1) 

Índice de 
Utilização  

Altura máxima 
(2) 

I 40 0,35 1,00 12 m e 4 pisos 

II 30 0,30 0,75 9 m e 3 pisos 

III 25 0,25 0,50 9 m e 3 pisos 

IV e V 15 0,20 0,40 6,5 m e 2 pisos 

        (1) Este indicador aplica-se apenas aos espaços urbanizáveis. 
        (2) À exceção de silos, depósitos de águas ou instalações especiais devidamente justificadas. 

2.4.2.2 Espaços Urbanizáveis 

Os Espaços Urbanizáveis correspondem às áreas de expansão dos aglomerados, onde se prevê a 

transformação do espaço rural em solo urbano, para habitação e respetivas funções complementares, 

nomeadamente, equipamentos, comércio, serviços e instalação de indústria compatível com a ocupação urbana, 

mediante a elaboração de planos de pormenor, operações de loteamento e da execução de obras de 

infraestruturação, tendo por base os indicadores definidos no Quadro 5. 

Estes espaços tiveram uma taxa de ocupação muito pequena, não tendo havido iniciativa da parte dos 

particulares ou do município para elaborar instrumentos de planeamento e gestão territorial, ou, em alternativa, 

operações de loteamento. Geralmente, estes espaços correspondem a áreas de grande dimensão pertencentes 

a um só proprietário, motivando assim a especulação. Esta situação em alguns aglomerados levou à 

necessidade de construir em áreas exteriores ao perímetro urbano, ou seja, em solo rural. 

Conclui-se que, durante a vigência do Plano, as regras definidas para os espaços urbanos e urbanizáveis 

facilitaram em parte a gestão urbanística da Câmara Municipal nos aglomerados. Contudo, verifica-se ainda que 

muitos dos espaços urbanizáveis não foram ocupados na vigência do PDM, o que demonstra a fraca dinâmica 

do concelho.  

2.4.2.3 Espaços Verdes 

Os Espaços Verdes definidos na Planta de Ordenamento incidem na maioria dos perímetros urbanos definidos 

para os aglomerados do concelho, com exceção de Aldeia de João Pires, Bemposta, Benquerença e Pedrógão 

de São Pedro. Estes espaços dividem-se em espaços verdes urbanos, quando constituídos por solos de grande 

valor agrícola, incluindo áreas integradas na RAN, onde predomina a presença natural, podendo algumas delas 

constituir futuras áreas verdes de uso coletivo, e em espaços verdes de proteção, quando visam enquadrar 

ecossistemas sensíveis e valores culturais existentes, o que acontece apenas no interior do perímetro urbano de 

Penamacor.  
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Durante a vigência do PDM, estes espaços não foram objeto de intervenção, nem de  qualquer tratamento mais 

detalhado na sua preservação; consistiram, na prática, a zonas non aedificandi, abandonadas ou eventualmente 

cultivadas, em regime de pequena agricultura de subsistência.  

A Autarquia é da opinião que os espaços verdes urbanos devem propiciar zonas de desafogo, de recreio e lazer, 

produtoras de oxigénio e consumidoras do excesso de dióxido de carbono e de retenção de poeiras, além de 

outras funções ecológicas, situação que em meios rural de baixa densidade, está assegurada pela envolvente 

natural, sem necessidade de qualquer intervenção.  

2.4.2.4 Espaços Industriais 

Relativamente aos Espaços Industriais, o Plano define duas áreas distintas, ambas situadas na freguesia de 

Penamacor, uma adjacente ao perímetro urbano de Penamacor, ocupada por uma zona de armazéns/ 

estaleiros, e outra junto à ant. EN233, a sul da Vila, que corresponde à Zona Industrial de Penamacor. 

Estes espaços destinam-se à instalação de unidades industriais e atividades de apoio, dispondo a Zona 

Industrial de Penamacor de Plano de Pormenor eficaz (Resolução do Concelho de Ministros n.º 48/97, de 24 de 

Março), que entrou em vigor após a publicação do PDM, tendo sido um dos motivos que motivou a alteração do 

PDM (Declaração n.º 151/98, de 4 de Maio). Este instrumento estabelece agora a ocupação e uso do solo para o 

exercício da atividade industrial, contemplando a salvaguarda de valores ambientais, através da definição de 

zonas verdes de proteção e enquadramento e estabelece regras rígidas ao nível dos sistemas de despoluição. 

Neste momento, este plano encontra-se em processo de alteração para promover a importância desta área no 

desenvolvimento do concelho, alterar a utilização do lote destinado à ETAR, alterar a estratégia para o 

tratamento dos efluentes, definir novos lotes industriais e adaptar as suas características à procura local que se 

tem verificado, articulando-os de uma forma coerente com a envolvente rural. 

Para os Espaços Industriais, em geral, o PDM define um conjunto de indicadores que regulam a ocupação, 

nomeadamente: 

 Índice de ocupação à totalidade da parcela – 20%; 

 Índice de ocupação ao lote – 40%; 

 Índice Volumetria máximo – 4m3/ m2; 

 Afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes: frontal – 7,5m, lateral e tardoz – 5 m. 

 Índice de impermeabilização máximo ao lote – 80%; 

 Definir uma faixa de proteção envolvente de 50 metros com cortina arbórea; 

 Estabelecer o tratamento dos efluentes antes do lançamento na rede, incluindo uma ETAR própria. 
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Os espaços destinados à instalação de unidades industriais podem integrar também atividades de apoio, 

designadamente habitação do pessoal de segurança, escritório, armazém, pavilhões de feira e exposições. 

Analisando os resultados obtidos com a implementação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor 

(ZIP), em matéria de desenvolvimento industrial, pode-se concluir que se assistiu a algum incremento inicial, 

seguido de estagnação. Tal facto, foi motivado, por um lado, pelo mau dimensionamento das áreas de 

implantação e por outro pela incorreta adjudicação dos lotes a empresários que não concretizaram as suas 

intenções de negócio, aliada as dificuldades burocráticas de fazer reverter essas situações. Com a alteração 

prevista para este PP, considera-se que alguns dos problemas detetados vão ficar resolvidos. 

Relativamente ao outro espaço industrial, a sul do perímetro da Vila, conclui-se que durante a vigência do PDM 

não houve grande interesse na sua ocupação, todos os interesses foram canalizados para a Zona Industrial de 

Penamacor. Considera-se, assim, que no âmbito da revisão do PDM este espaço industrial deve ser repensado 

face à grande proximidade à Zona Industrial, devendo esta ser alargada para enquadrar a alteração ao Plano de 

Pormenor prevista. 

2.4.2.5 Análise Global dos Espaços predominantemente Urbanos 

O concelho de Penamacor é constituído por 12 freguesias, todas elas com perímetro urbano definido para as 

respetivas sedes, existindo para além destes, perímetro urbano definido para Quintas do Anascer, lugar 

pertencente à freguesia de Benquerença, e para a Zona Industrial de Penamacor, situada a sul da Vila de 

Penamacor, junto à EN233. 

Para se ter um maior conhecimento dos perímetros urbanos definidos no PDM em vigor para o concelho, quanto 

a quantificação de área disponível por ocupar e adequação destas às necessidades presentes, houve a 

necessidade de analisar o nível de ocupação de cada um, tal como apresentado em Anexo. Para efetuar este 

trabalho, recorreu-se à sua comparação com a situação atual, com base no conhecimento do território, apoiado 

em cartografia relativamente recente do Instituto Geográfico do Exército, em ortofotos, que constam da 

plataforma de dados abertos, "www.igeo.pt" com a designação "ORTOS_DGRF_2004_06", e em dados de 

licenciamento disponibilizados pela Autarquia.  

Na globalidade, os perímetros urbanos são, então, compostos por Espaços Urbanos, Espaços Urbanizáveis, 

Espaços Industriais (apenas em Penamacor) e Espaços Verdes e totalizam 578,4 ha, representando apenas 1% 

da área total do concelho, que dispõe de 56.372 ha, o que demonstra o fraco peso do solo urbano no seu 

território. 
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Quadro 6: Globalidade dos Perímetros Urbanos – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no 
interior do 
perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 376,3 65,1% 376,3 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 121,7 21,0% 33,7 27,7% 88,0 72,3% 

Espaços Industriais 39,0 6,7% 24,9 63,9% 14,1 36,1% 

Espaços Verdes 41,4 7,2% - - -   

TOTAL 578,4 100,0% 434,9 75,2% 102,1 17,6% 

 

Da análise do Quadro 6, conclui-se que da totalidade dos espaços definidos pelos perímetros urbanos, grande 

parte dos espaços destinados à expansão urbana e a novos espaços industriais não foram ocupados, dispondo 

o concelho ainda de 102,1ha por ocupar, ou seja, 17,6% do solo urbano. 

Relativamente aos espaços industriais, o Plano define duas áreas distintas, ambas situadas na freguesia de 

Penamacor, uma destinada à Zona Industrial de Penamacor, junto à EN233, e outra adjacente ao perímetro 

urbano de Penamacor. Face à grande proximidade destas duas zonas, o investimento que foi surgindo neste 

segmento foi todo canalizado para a Zona Industrial, sob orientação do Plano de Pormenor aprovado. A revisão 

do PDM deve ponderar esta situação. 

Quanto aos espaços verdes, assumem uma percentagem de 7,2% na quantificação da área global dos 

perímetros urbanos, e destinam-se à salvaguarda de áreas de RAN e de REN, bem como de locais 

atravessados por linhas de água ou de declive acentuado, como acontece no interior do perímetro urbano de 

Penamacor. Durante a vigência do Plano, considera-se que estas áreas na generalidade foram salvaguardadas 

de qualquer tipo de ocupação, com exceção de alguns casos pontuais onde pode pôr em causa o sistema 

hidrológico local. Por outro lado, não foram efetuadas quaisquer intervenções de valorização nestes espaços, até 

pelo facto da Autarquia ser da opinião de que não deverão ser definidos estes espaços no interior dos 

perímetros urbanos, atendendo à envolvente rural dos aglomerados. 

Gráfico 1: Distribuição das categorias de espaços e do nível de ocupação dos Perímetros Urbanos do concelho 
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A aferição do nível de ocupação atual, como já referido anteriormente, resulta da identificação de áreas que 

efetivamente já se encontram consolidadas e edificadas, resultante de uma análise pormenorizada de cada 

perímetro urbano, com visitas de campo, da verificação da existência de compromissos urbanísticos (planos 

aprovados, operações de loteamento ou processo de licenciamento emitido) e do apoio a cartografia do Instituto 

Geográfico do Exército e a ortofotos, que constam da plataforma de dados abertos, "www.igeo.pt" com a 

designação "ORTOS_DGRF_2004_06". 

No Quadro 7, bem como no Gráfico 2, apresenta-se a quantificação dos perímetros urbanos por freguesia, 

identificando-se ainda a quantificação das áreas que efetivamente já se encontram ocupadas no seu interior, 

onde se incluem a totalidade dos Espaços Urbanos, bem como os Espaços Urbanizáveis que foram sendo 

ocupados na vigência do PDM. 

Quadro 7: Perímetros Urbanos do Concelho de Penamacor – Análise do nível de Ocupação 

Perímetros Urbanos 
Área 

Área Ocupada no 
interior do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro 

ha % ha % ha % 

Águas 39,8 6,9% 31,7 79,7% 6,4 16,2% 

Aldeia de João Pires 37,0 6,4% 26,7 72,2% 10,3 27,8% 

Aldeia do Bispo 62,9 10,9% 42,3 67,2% 14,0 22,2% 

Aranhas 27,3 4,7% 24,1 88,6% 2,6 9,4% 

Bemposta 12,9 2,2% 9,6 74,4% 3,3 25,6% 

Benquerença 69,3 12,0% 55,4 80,0% 13,9 20,0% 

Quintas do Anascer  5,0 0,9% 5,0 100,0% 0,0 0,0% 

Meimão 21,8 3,8% 16,8 77,0% 3,4 15,7% 

Meimoa 25,2 4,4% 21,2 83,8% 2,5 9,8% 

Pedrógão de São Pedro 40,0 6,9% 32,3 80,6% 7,8 19,4% 

Penamacor 140,1 24,2% 87,4 62,4% 26,9 19,2% 

Zona Industrial de Penamacor 24,9 4,3% 24,9 100,0% 0,0 0,0% 

Salvador 44,7 7,7% 33,9 75,9% 8,2 18,3% 

Vale da Sr.ª da Póvoa 27,5 4,8% 23,7 86,0% 2,9 10,5% 

TOTAL 578,4 100,0% 434,9 75,2% 102,1 17,6% 

 

Gráfico 2: Nível de Ocupação dos perímetros urbanos do concelho de Penamacor 
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Da análise do grau do nível de ocupação dos diversos perímetros urbanos definidos na Planta de Ordenamento 

do PDM de Penamacor, constata-se que ao longo dos últimos anos tiveram um nível de ocupação relativamente 

baixo, uma vez que durante a vigência do PDM a maior parte dos aglomerados dispõe ainda de uma grande 

percentagem de espaços disponíveis por ocupar. Contudo, para além das áreas de expansão definidas em cada 

perímetro urbano, os Espaços Urbanos integram ainda espaços intersticiais passíveis de serem colmatados.  

Fazendo esta análise por perímetro urbano, verifica-se que os aglomerados com maior percentagem de espaços 

por ocupar, localizam-se na zona sul do concelho - Aldeia de João Pires (27,8%), Bemposta (25,6%) e Aldeia do 

Bispo (22,2%). Por outro lado, é também possível identificar quais os perímetros urbanos que no mesmo período 

tiveram uma maior ocupação, e que atualmente apresentam pouco espaço disponível para ocupar, tal como 

acontece com a Zona Industrial de Penamacor, Aranhas (9,4%), Meimoa (9,8%) e Vale da Senhora da Póvoa 

(10,5%), no seguimento dos Espaços Urbanizáveis terem sido parcialmente ocupados.  

Esta análise permite perceber que os espaços que ainda se encontram disponíveis no interior de cada perímetro 

urbano, são em muitos casos suficientes para as necessidades futuras que se preveem, devendo em algumas 

situações estas áreas ser aferidas ou deslocadas para locais mais apropriados, tendo presente o cenário de 

decréscimo populacional do concelho, uma vez que entre 19911 e 20092, segundo dados do INE, Penamacor 

registou uma redução na ordem dos 32%, ou seja, perdeu 2.593 pessoas.  

Verificando o grau de ocupação do concelho, conclui-se que está intimamente relacionado com a dinâmica 

urbanística registada, patente na emissão de licenças, tanto para a construção de novos edifícios, como para 

efetuar intervenções em edifícios existentes. Durante a vigência do PDM, ou seja, entre 1995 e 2009, de acordo 

com os dados disponibilizados pelo INE, foram emitidos um total de 800 licenças para a totalidade do concelho, 

                                                      
1 INE - Censos 1991 

2 INE - Estimativas populacionais para 2009 (Penamacor) 
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36,4% destes destinaram-se a novas construções, e os restantes 63,6% a intervenções em edificado existente 

(Gráfico 3). Pode ainda concluir-se, que do total de processos, 80,4% destinou-se a fins habitacionais. 

Gráfico 3: Usos e tipo de intervenção dos licenciamentos emitidos pela Autarquia, para o concelho 

 

 

Analisando agora a expressão territorial destes processos, conclui-se que durante o mesmo período, e tal como 

ilustra o Gráfico 4, a dinâmica do concelho tem estado especialmente concentrada no perímetro urbano de 

Penamacor, concentrando a freguesia de Penamacor cerca 28,3% dos licenciamentos registados no concelho. 

Observando o ocorrido nas restantes freguesias, verifica-se que todas tiveram pouca expressão quando 

comparadas à sede de concelho, contudo Benquerença, Aranhas e Aldeia do Bispo destacam-se positivamente 

das restantes. 

Gráfico 4: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para o concelho, por freguesia e por ano, entre 1995 e 2009 

           

Fonte: INE 

Verificando agora a expressão temporal das dinâmicas ocorridas na vigência do Plano, constata-se que nos 

anos de 1998, 2003 e 2004 foram registados maior número de processos para o concelho, sendo que nos 

últimos anos tem-se assistido a uma redução progressiva, a par da situação económica regional e nacional. 
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As principais conclusões que se podem retirar da análise global da ocupação dos perímetros urbanos do 

concelho de Penamacor durante o período de vigência do PDM são:  

 Os Espaços Urbanos correspondem às zonas consolidadas dos aglomerados do concelho, 

representam 65,1% do total das áreas integradas em perímetro urbano definidos; 

 No interior dos espaços consolidados existem espaços intersticiais por colmatar, onde têm incidido 

grande parte dos licenciamentos registados para o concelho; 

 72,3% dos Espaços Urbanizáveis definidos nos perímetros urbanos para os aglomerados do 

concelho encontram-se desocupados, correspondendo a 88 ha; 

 Os Espaços Industriais Propostos totalizam 39 ha e durante a vigência do Plano tiveram um nível de 

ocupação na ordem dos 64%, visto a área abrangida pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Penamacor ter sido implementada e a outra não; 

 Entre 1995 e 2009 foram registados 800 licenciamentos para o concelho, na maioria concentrados 

na Vila de Penamacor (28,3%), destinados essencialmente a intervenções no edificado existente; 

 Neste momento, encontra-se apenas uma operação de loteamento em vigor, localizada no 

perímetro urbano de Penamacor. 

Desta análise, conclui-se que ainda existe uma percentagem considerável de Espaços Urbanos e de Espaços 

Urbanizáveis vagos, pelo que aparentemente não há necessidade, no âmbito da revisão do PDM, de 

alargamentos significativos de perímetros urbano na maior parte dos casos. Contudo, há que atender às áreas 

edificadas situadas nas suas imediações, com características urbanas, e à existência de constrangimentos ou 

mesmo impedimentos para edificação (como as áreas de cursos de água, declivosas, com afloramentos 

rochosos, entre outras), o que reduz substancialmente a quantidade de área efetivamente disponível. Deverá 

também privilegiar-se a redelimitação dos perímetros em função das pretensões existentes e da aptidão 

construtiva dos solos.  

2.5 EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

A análise do grau de execução dos equipamentos previstos no PDM em vigor passa pela identificação de todas 

as propostas de equipamentos definidas e verificar, dada a comparação com a rede de equipamentos atual, se 

foram ou não implementadas.  

O PDM em vigor previa, de acordo com as necessidades identificadas, e atendendo às perspetivas de evolução 

futuras, as propostas que se identificam na listagem abaixo, segundo tipologia de equipamento. Procede-se 

também a uma avaliação do grau de concretização, tendo em consideração os equipamentos existentes em 

2011: 
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Quadro 8: Equipamentos – Propostas PDM em vigor 

Equipamentos Propostas 
Nível de Execução 

Observações Não 
avaliável 

Exec. 
N. 

Exec. 

Segurança 
Social 

Apoio à 
Infância 

Implementação de novas unidades que deem 
resposta adequada e conjunta nas valências 
creche, jardim de infância e ATL 

  X 

Não houve necessidade, uma vez que a 
creche atual tem vagas disponíveis. 
Relativamente ao ATL existe ainda 
necessidade de aumentar a oferta, 
encontrando-se os 2 sobrelotados. 

Promoção do serviço de amas X   Não existem dados. 

Apoio à 3ª 
idade 

Condicionar a limitar a utilização do lar 
existente a população de outros concelhos 

 X   

Implementar uma nova unidade num outro 
aglomerado do concelho 

 X   
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Equipamentos Propostas 
Nível de Execução 

Observações Não 
avaliável 

Exec. 
N. 

Exec. 

Escolar 

EB1 

Adaptação a atividades complementares 
(desportivas e animação cultural) 

 X  
Neste momento existem 9 EB1, contudo no 
seguimento das propostas da Carta 
Educativa mantém-se apenas o 
estabelecimento na sede de concelho, 
absorvendo as crianças de todo o concelho.  

Utilização por associações recreativas e de 
animação cultural 

 X  

Prestação de serviços de educação pré-
escolar 

 X  

EB 2 e 3 

Realizar protocolos entre a CM e agentes de 
transporte 

 X  

Este estabelecimento localiza-se na sede de 
concelho e absorve estudante de todas as 
freguesias do concelho. 

Implementar instrumentos financeiros de 
apoio às famílias mais carenciadas 

 X  

Disponibilizar um transporte camarário que 
sirva a população estudantil 

 X  

Funcionamento permanente de equipamentos 
desportivos, recreativos e culturais no 
estabelecimento de ensino ou em instalações 
exteriores 

 X  

Assegurar o serviço alimentar através de 
cantinas ou bares 

X   Não existem dados. 

Desportivo, Recreativo/ 
Cultural e Religioso 

Valorizar e criar mais equipamentos 
desportivos relacionados com a exploração e 
valorização dos recursos naturais 

 X  

Nos últimos anos foram criadas novas 
atividades, Para além dos equipamentos 
que asseguram a prática de modalidades 
desportivas específicas, as atividades de ar 
livre, como as marchas e os passeios btt. 

 

Desta análise, conclui-se que nos últimos anos foram introduzidas diversas melhorias na rede de equipamentos 

coletivos do concelho, contudo, face ao decréscimo populacional que Penamacor tem verificado, algumas das 

propostas relativas à criação de mais apoios à infância acabaram por não ser concretizar. 

Verifica-se que no âmbito dos equipamentos desportivos houve uma grande aposta, integrando agora o 

concelho diversas valências, onde se incluem um gimnodesportivo, piscinas municipais (aquecida e exterior), 

campos de ténis, pista para desportos motorizados, circuito de manutenção, terródromo e polidesportivos em 

todas as freguesias. 

Considera-se, assim, que o concelho se encontra satisfatoriamente bem dotado de equipamentos coletivos em 

presença das necessidades atuais. 

2.6 REDE VIÁRIA 

Ao longo das últimas décadas, o concelho de Penamacor viu o seu território reposicionar-se no contexto regional 

devido, em grande medida, à melhoria da acessibilidade rodoviária, quer a nível nacional (construção da A23) 

quer a nível municipal, onde foram introduzidas melhorias através da pavimentação e/ou beneficiação de um 

vasto conjunto de troços, que permitiram um acréscimo da sua extensão e importância no contexto da rede, com 

benefícios claros ao nível da mobilidade e das acessibilidades locais e promovendo o fecho de malhas viárias 

significativas.  
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O PDM em vigor estabeleceu um conjunto de intervenções ao nível da melhoria das acessibilidades rodoviárias, 

mais concretamente:  

Quadro 9: Rede Viária – Propostas PDM em vigor 

Propostas 

Nível de 
Execução Observações 

Exec. 
N. 

Exec. 

Construção de 
estradas e 
caminhos 
municipais 

Variante de Penamacor/ EN 233 (Estrada da Raia) X   

EN233 (Estrada da Raia)/ Variante da Meimoa  X  

EN332 (Estrada da Raia)/ Variante a Aldeia do Bispo  X  

EN332 (Estrada da Raia)/ Variante a Aldeia de João Pires  X  

CM1089/ Benquerença – Penamacor/ EN 346  X  

Ex. EM562/ Carreira de Tiro – Barragem da Meimoa X   

Intervenções na 
rede viária 
existente 

EN233 (Estrada da Raia)/ Penamacor – Terreiro das Bruxas 
(retificação e pavimentação) 

 X 
Não houve retificação de 

traçado 

EN233/ Penamacor – Sul de Pedrógão (pavimentação) X   

EN346/ Penamacor – Capinha (pavimentação)  X  

EM557/ Sul Pedrógão – limite de concelho (alargamento, 
retificação e pavimentação) 

X  Concluída em 2005/2006 

EN332 (Estrada da Raia)/ Penamacor – limite do concelho 
(alargamento, retificação e pavimentação) 

X  Concluída em 2001/2002 

EM570/ Meimoa – limite do concelho (alargamento e 
pavimentação) 

X  Concluída em 2003/ 2004 

EM569/ Penamacor – fronteira (alargamento, retificação e 
pavimentação) 

X  Atual ER346 

EM565/ Águas – Aldeia do Bispo (alargamento e pavimentação) X  Concluída em 2007 

EM566-1/ Aldeia de João Pires – Aranhas (alargamento)  X 
Houve intervenção antes da 

aprovação do PDM 

EM566/ Salvador – limite do concelho (retificação) X  
Alargamento e retificação 

(2006) 

EM564/ Pedrógão – Bemposta (alargamento e pavimentação)  X 
Houve intervenção antes da 

aprovação do PDM 

Manutenção e conservação da Rede Municipal 

Estrada Meimão Malcata 
X  

 

 

Conclui-se, que durante a vigência do PDM, foram introduzidas diversas melhorias à rede viária do território 

concelhio, contudo a construção de novos troços ficou um pouco aquém do previsto pelo Plano, uma vez que 

dos seis traçados previstos apenas dois foram implementados: a Variante de Penamacor, que permitiu retirar o 

tráfego de atravessamento do interior do aglomerado, melhorando esta acessibilidade; e a via de acesso ao 

campo de tiro. 

Neste momento, considera-se que a rede viária concelhia está em bom estado de conservação, em resultado 

das diversas intervenções efetuadas nos últimos anos, não se prevendo a construção de novos troços viários, 

nem a beneficiação da rede viária existente, salvo em situações pontuais. 
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2.7 INFRAESTRUTURAS URBANAS 

Desde a data de publicação do atual PDM foram também introduzidas algumas melhorias a este nível, 

destacando-se, neste contexto as propostas relativas a abastecimento de água, saneamento e resíduos:  

Ao nível de abastecimento de água: o concelho de Penamacor foi integrado no Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Côa (2001), que implicou a reestruturação, a 

manutenção e a reparação de equipamentos (rede tubagem, ventosas, descargas de fundo, válvulas, etc.), a 

construção de novas condutas e a eliminação dos Sistemas Individuais, que até à data serviam o concelho. 

Neste momento o sistema de abastecimento de água previsto pelas Águas do Zêzere e Côa está implementado, 

não estando previstas intervenções para os próximos anos, com exceção de situações pontuais.  

Contudo, à data de elaboração do PDM estavam previstas as seguintes intervenções: 

Quadro 10: Abastecimento de Água – Propostas PDM em vigor 

Projeto 

Nível de Execução 

Exec. 
Não. 
Exec. 

Exec. 
Parc. 

Efetivação do projeto existente na Albufeira da Meimoa, Implementação da Captação superficial na 
albufeira da Meimoa e respetivas estação elevatórias e de tratamento e rede de adução interligada à 
rede existente, servindo todas as freguesias sem exceção. 

X   

Extensão da rede de abastecimento à povoação de Anascer. X   

Revisão das redes de distribuição nos aglomerados de Aldeia do Bispo, aldeia de João Pires, 
Benquerença e Salvador. 

  X 

 

A nível de saneamento, atualmente todos os aglomerados urbanos deste concelho possuem rede de drenagem 

de águas residuais em funcionamento, tendo sido construída uma ETAR em Penamacor durante a vigência do 

PDM, agora integrada no sistema a cargo da empresa Águas do Zêzere e Côa, à semelhança do abastecimento 

de água, tal como a restante rede. Não estão previstas intervenções a este nível para os próximos anos. 

Quadro 11: Saneamento – Propostas PDM em vigor 

Projeto 

Nível de Execução 

Exec. 
Não. 
Exec. 

Exec. 
Parc. 

Conclusão do sistema de tratamento de esgotos domésticos em Águas X   

Revisão de traçado (cotas de soleira) da rede de recolha de esgotos domésticos em Aldeia de João 
Pires 

X   

Construção do sistema de tratamento de Benquerença X   

Revisão pontual da rede de recolha de esgotos domésticos de Penamacor X   

Construção da ETAR em Penamacor X   

Execução da rede de recolha e sistema de tratamento para águas residuais na zona industrial em 
Penamacor 

  X 

Revisão e ampliação da rede de drenagem de águas pluviais no aglomerado de Penamacor X   
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Ao nível da Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), atualmente toda a área do concelho de 

Penamacor se encontra coberta pelo sistema de recolha de resíduos sólidos, da responsabilidade da Autarquia. 

Todas as freguesias são servidas de ecopontos que permitem a a recolha seletiva dos materiais recicláveis. 

Uma vez efetuada a recolha, os veículos da Câmara conduzem os resíduos até ao Centro de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira (Quinta das Areias, freguesia de Alcaria, concelho de Fundão) para 

tratamento por compostagem (processo que permite a transformação da matéria orgânica dos resíduos em 

composto orgânico com vista à sua utilização nos espaços verdes). No âmbito do Programa de Recolha Seletiva, 

a Associação de Municípios da Cova da Beira tem também previstas outras intervenções para o concelho de 

Penamacor. Neste sentido, a proposta de implementação do projeto foi executada durante a vigência do Plano, 

tendo sido a lixeira existente na Senhora do Incenso encerrada. 

Conclui-se que na generalidade todas as intervenções definidas no PDM em vigor, relativamente a 

abastecimento, saneamento e a resíduos sólidos urbanos foram executadas, tendo no entanto havido algumas 

alterações resultantes da integração de Penamacor no Sistemas Multimunicipal, gerido pela Resistrela. 

2.8 UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

O Plano define como unidades operativas de planeamento e gestão locais para os quais pretende obter uma 

coerência própria, que devem ser tratados a um nível de planeamento com maior detalhe, no âmbito da 

elaboração de instrumentos de gestão do território.  

No quadro seguinte são identificadas as UOPG definidas pelo PDM de Penamacor, bem como o seu estado de 

concretização. 

Quadro 12: Unidades Operativas de Planeamento e Gestão – PDM em vigor 

Identificação 
Estado de 
Execução 

Ponto de situação/ Observações 

Plano de Ordenamento da Reserva 
Natural da Serra da Malcata 

Executado 

 O Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Serra da Malcata foi 
aprovado com a publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 
80/2005, de 29 de Março. 

Este Plano é da competência do ICNB 

Plano de Urbanização de 
Penamacor 

Não executado - 

Plano de Urbanização de Aldeia do 
Bispo 

Não executado - 

Plano de Urbanização de 
Benquerença 

Não executado - 
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Identificação 
Estado de 
Execução 

Ponto de situação/ Observações 

Plano de Pormenor de Vocação 
Recreativa da albufeira da Meimoa 

Executado 
parcialmente 

Foi desenvolvido um projeto de desenvolvimento turístico  denominado 
"Aproveitamento Turístico da Albufeira da Ribeira da Meimoa". O Projeto 
foi executado, contemplando 3 "bungalows" (2 quartos cada); uma 
receção com bar; instalações sanitárias públicas; parque infantil; parque 
de merendas e instalações de recreio (piscina flutuante e cais de barcos 
de recreio). A instalação encontra-se em fase de concurso para entrega a 
exploração. 

Plano de Pormenor de Vocação 
Recreativa de Benquerença 

Executado 
parcialmente 

Não existe Plano de Pormenor mas o local foi intervencionado com 
infraestruturas de apoio a atividades de lazer e recreio no âmbito de uma 
praia fluvial, cujo projeto foi promovido e financiado pelo organismo que 
então tutelava o projeto de regadio da "Cova da Beira" - IDRA, (atual 
DGADR). Este projeto foi concluído e está em funcionamento; entretanto 
foi beneficiado com um parque de autocaravanas sendo que de futuro em 
zona a ampliar conforme proposta do PDM se pretende vir a implementar 
um parque campismo que poderá também comportar uma zona de 
alojamento através da instalação de "bungalows" pré-fabricados. 

Plano de Pormenor de Vocação 
Recreativa da ribeira da Bazágueda 

Não executado 

Trata-se de uma intenção de plano que ainda não foi executado, 
Atualmente poderá dizer-se que na sua zona de intervenção existe já um 
"empreendimento de Turismo em Espaço Rural - TER na modalidade de 
"Casa de Campo" o qual anteriormente funcionava como Alojamento 
Local - AL. Trata-se de um empreendimento turístico denominado 
"Moinho do Maneio" que se encontra a funcionar com 4 unidades de 
alojamento. 

Plano de Pormenor de Salvaguarda 
e Valorização do núcleo histórico de 

Bemposta 
Não executado - 

Plano de Pormenor de Salvaguarda 
e Valorização do núcleo histórico da 

Aldeia de João Pires 
Executado 

No âmbito do GTL foi elaborado um plano de pormenor para este local, 
que acabou por não ser aprovado. 

Plano de Pormenor de Salvaguarda 
e Valorização do núcleo histórico de 

Pedrógão de São Pedro 
Não executado - 

Plano de Pormenor de salvaguarda 
e valorização de Conjuntos de 

edifícios, Alameda e Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Póvoa 

Executado 
parcialmente 

Apesar de não ter sido desenvolvido um PP, foi elaborado e 
implementado um estudo no seguimento de um projeto de intervenção.  

Plano de Ordenamento da Albufeira 
da Meimoa 

Não executada 

Ainda não está prevista a elaboração de POA, segundo informação do 
INAG.  

Este Plano é da responsabilidade do INAG. 

Planos Corine – Biótopos C090 – 
Penha Garcia 

Executado 
Este instrumento não é da competência da Autarquia, contudo durante a 
vigência do PDM foi aprovado o Plano Sectorial da Rede Natura 

Fonte: Regulamento do PDM de Penamacor 

Das 13 Unidades definidas pelo PDM em vigor, verifica-se que três não são da competência da Autarquia e que 

os planos previstos para cada uma das restantes unidades acabaram por não ser desenvolvidos nos moldes 

preconizados pelo Plano. 

Conclui-se, então, que não foram desenvolvidos os três Planos de Urbanização previstos e que dos sete Planos 

de Pormenor propostos, apenas foi desenvolvido o Plano de Salvaguarda e Valorização para o núcleo histórico 
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de Aldeia de João Pires, que acabou por não ser aprovado, tendo sido desenvolvidos projetos específicos, 

destinados a uma utilização turística, para os três espaços de vocação recreativa definidos.  

A Revisão do PDM será uma oportunidade para reavaliar as UOPG definidas no PDM em vigor e perceber quais 

as que faz sentido voltar a contemplar e em que moldes, enquadrando as intervenções entretanto já 

desenvolvidas. 

2.9 CONDICIONANTES LEGAIS 

De acordo com a legislação em vigor3, 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”. Esta peça desenhada constitui um dos elementos fundamentais do Plano, onde estão 

assinalados os espaços do concelho incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e na Reserva Ecológica 

Nacional (REN), e em geral, todos aqueles que se encontram sujeitos a outras servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. Assim, a Planta de Condicionantes do PDM em vigor, desdobrada em três plantas 

(RAN, REN e Outras Condicionantes) e o Regulamento do Plano, identificam as seguintes servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública: 

Quadro 13: Condicionantes identificadas no PDM em vigor 

Condicionantes 
Biofísicas 

Domínio Público Hídrico 

Reserva Natural da Serra da Malcata 

Albufeiras de Águas Públicas (Albufeira da Meimoa) 

Áreas sujeitas ao Regime Florestal 

Perímetro de Rega da Cova da Beira – Planície Aluvial de Benquerença 

Áreas Ardidas 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

Condicionantes 
Urbanísticos 

Imóveis Classificados (3 Imóveis de Interesse Público) 

Vias de Comunicação Rede Rodoviária Nacional e Municipal 

Outros Condicionantes 

Linhas Elétricas de Alta Tensão 

Carreira de Tiro 

Marcos Geodésicos 

Áreas Ardidas 

Estabelecimentos Escolares 

Recursos Geológicos 

 

De todas as condicionantes definidas no PDM em vigor, a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, da 

Reserva Agrícola Nacional, do perímetro de rega da Cova da Beira e a localização dos Imóveis classificados, 

são as que têm gerado maiores problemas na gestão do território. 

                                                      
3 Alínea c), do n.º 1, do Artigo 86º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redação dada pelo D.L. n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.  
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A Reserva Ecológica Nacional em vigor, e o respetivo regime jurídico, implicou grandes condicionamentos ao 

licenciamento de edificações. No entanto, existe um elevado efetivo de alojamentos exclusivos à habitação 

incluídos em REN existentes à data de publicação da carta da REN. Entretanto, o Decreto-Lei nº 166/2008, de 

22 de Agosto veio solucionar alguns destes problemas. Também de referir que no interior dos perímetros foram 

detetadas áreas de REN em áreas classificadas como Espaços Urbanos. 

A carta de Reserva Agrícola Nacional do Município de Penamacor encontra-se desatualizada, em virtude das 

desafetações previstas no anterior regime. Esta situação tem dificultado a gestão da Autarquia. Outro aspeto 

detetado, já referido, refere-se à categoria de espaços agrícolas de produção não corresponder exatamente às 

áreas de RAN que constam da planta de Condicionantes, ao contrário do que seria de esperar. 

O bloco do Regadio da Cova da Beira identificado na Planta de Condicionantes neste momento ainda não está 

totalmente concluído ou entretanto desafetado. Esta situação leva a que a Autarquia continue a solicitar parecer 

à DGADR, quando tal não é necessário. O perímetro de rega do bloco da Meimoa que abrange áreas de rega de 

Meimoa/Benquerença e Vale da Sra da Póvoa, foi parcialmente sujeito a emparcelamento. Pelos elevados 

investimentos levados a cabo nestas áreas, o PDM deverá estimular o seu aproveitamento para a produção 

agrícola e afins. Assim devem considerar-se restrições a outros usos que ponham em causa aqueles 

investimentos ou que comprometam em definitivo a sua utilização futura. Em todo o caso deverá sempre 

considerar-se a necessidade de infraestruturas e instalações que visem o objetivo atrás referido. Ao nível do 

PDM em vigor constata-se que os proprietários de terrenos dentro do perímetro têm-se visto confrontados com a 

necessidade de pareceres de três entidades distintas para obterem autorização para a construção de um edifício 

de apoio para a guarda de alfaias ou artefactos da rega. 

Relativamente às zonas de proteção definidas para os três imóveis classificados como de Interesse Público, a 

aplicação dos 50 metros definidos pela legislação tem sido de difícil aplicação, visto na Planta de Condicionantes 

ter uma localização diferente da Planta de Ordenamento. Esta situação dificulta a identificação das áreas 

integradas na zona de proteção e que carecem de parecer da entidade competente. 

Quanto às restantes condicionantes, a Autarquia teve sempre o cuidado de respeitar afastamentos mínimos 

exigidos, áreas non aedificandi e de assegurar na gestão do seu território a consulta às entidades responsáveis. 

No âmbito da revisão do PDM esta informação deve ser atualizada e integrar novas condicionantes decorrentes 

de realidades atuais e quadros legais recentes. 

2.10 SINTESE CONCLUSIVA DA AVALIAÇÃO DO PDM DE PENAMACOR 

Durante a vigência do PDM de Penamacor, publicado em 1994 e alterado em 1998, foram executados e 

aprovados, instrumentos de desenvolvimento social, económico e ambiental, fundamentais para o 

desenvolvimento do concelho de entre os quais se destacam o Plano de Pormenor da Zona Industrial de 
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Penamacor (1997), o Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo histórico de Penamacor (1997), o Plano de 

Ordenamento da Reserva Natural da Serra da Malcata (2005), o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (2007), o Plano de Proteção Civil (2004), a Carta Educativa (2007) e o Plano de Desenvolvimento 

Social e Plano de Ação (2009).  

Em forma de conclusão, referem-se as considerações mais relevantes resultantes da apreciação efetuada: 

 Da análise da Estratégia de Desenvolvimento Municipal, considera-se que o Plano criou condições 

para implementar a estratégia definida, contudo, face à atual realidade e dinâmicas existentes, 

durante a vigência do plano não teve um nível de execução satisfatório. 

 Relativamente às Projeções Demográficas previstas pelo Plano, considera-se que apesar de 

estimar a redução da população do concelho, em todos os cenários, acabaram por ser um pouco 

mais otimistas do que o que efetivamente se verificou durante a vigência do Plano. 

 Da análise das Propostas de Ordenamento Territorial, salientam-se as seguintes questões: 

 Os perímetros urbanos definidos no PDM em vigor permitiram dar uma resposta satisfatória ao 

desenvolvimento urbano operado durante a sua vigência;  

 A tendência de expansão dos aglomerados nem sempre correspondeu à prevista nos perímetros 

urbanos, verificam-se alguns desajustes, face à realidade atual e às expectativas de desenvolvimento; 

 Verifica-se que grande parte dos espaços urbanizáveis não foi ocupada durante a vigência do PDM; 

 Apesar do Plano definir que a ocupação dos espaços urbanizáveis deveria processar-se mediante PU e 

PP, a maioria foi ocupada segundo a execução de obras de urbanização e operações de loteamento, no 

caso da Vila de Penamacor; 

 A intenção do PDM em desenvolver planos de pormenor de salvaguarda para todos os núcleos 

históricos, acabou por não ser implementada, tendo sido apenas elaborado para Penamacor (PP em 

vigor) e para a Aldeia de João Pires (PP não publicado); 

 No interior dos perímetros foram detetadas áreas de REN, em áreas classificadas como Espaços 

Urbanos; 

 O parâmetros definidos para os aglomerados de Nível V (sem perímetro urbano) e para o Solo Rural, 

permitiram a instalação de diversos edifícios ao longo das vias e na envolvente aos perímetros urbanos, 

resultando alguns em núcleos edificados com algum significado; 

 Os empreendimentos turísticos permitidos em solo rural resumem-se aos empreendimentos de turismo 

de habitação e de turismo em espaço rural; 

 O Plano é omisso à implantação de novos sistemas de redes de energia, é omisso, das quais se 

destacam a energia eólica, biomassas, entre outras. No âmbito da revisão do PDM esta situação deverá 

ser contemplada; 

 Equipamentos Coletivos – durante a vigência do Plano, o concelho ficou dotado de diversos novos 

equipamentos nas valências essenciais ao lazer e desporto da população, de modo a atrair 

população de concelhos envolventes ou mesmo de Espanha. Contudo algumas das propostas 
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acabaram por não ser concretizadas (apoio à infância) por falta de necessidade, em presença do 

decréscimo populacional verificado; 

 Rede Viária – Conclui-se que durante a vigência do Plano, a intenção de construir novas vias não 

foi implementada, tendo o investimento sido canalizado para a introdução de diversos 

melhoramentos na rede viária existente; 

 Infraestruturas Urbanas – As intervenções definidas para a vigência do Plano foram na maioria 

aplicadas, contudo após a integração no sistema Multimunicipal houve uma alteração de estratégia; 

 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - Das 13 UOPG definidas pelo Plano, apenas duas 

foram executadas (PORNSM e PP Aldeia de João Pires, mas não aprovado), encontrando-se outras 

em elaboração e 7 acabaram por não ser desenvolvidas; 

 Condicionantes Legais – de todas as condicionantes definidas na Planta de Condicionantes, a 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional, a desatualização da delimitação da Reserva Agrícola 

Nacional, a definição de servidão para zona do perímetro de rega da cova da Beira que ainda não 

foi implementado e a inexistência da delimitação das zonas de proteção ao património classificado 

foram as que geram maiores problemas na gestão do território durante estes últimos anos. 

De toda a análise efetuada, considera-se que os princípios de ordenamento delineados foram na generalidade 

aplicados. Contudo, face às dinâmicas existentes e à posição do concelho relativamente aos restantes centros, 

apesar das propostas de ordenamento terem procurado captar novos investimentos e promover a fixação de 

população, verificou-se que durante o período de vigência do PDM, o cenário esperado ou previsto acabou por 

não se verificar, tendo-se observado antes ao decréscimo populacional, associado ao esvaziamento dos núcleos 

existentes. Também neste período o concelho assistiu a uma fraca capacidade para atrair novos investimentos, 

visto que uma das zonas industriais definidas pelo Plano acabou por não ter desenvolvimento, e a outra, para a 

qual foi aprovado um plano de pormenor, assistiu a um incremento inicial, seguido de estagnação, motivada 

essencialmente pelo mau dimensionamento das áreas de lotes e implantação face às necessidades dos 

investidores locais. 

Relativamente às peças desenhadas do Plano foram detetadas diversas situações que dificultaram a gestão da 

Autarquia, das quais se destacam:  

 dificuldade de leitura nas simbologias e tramas utilizadas,  

 a inexistência de escalas gráficas nas plantas,  

 a falta de correspondência correta entre as cartas (a delimitação da RAN, difere significativamente 

da categoria “Espaços Agrícolas de Produção”),  
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 existência de descontinuidade na junção de plantas e existência de espaços sem qualquer tipo de 

classificação e contorno.  

Outros aspetos que durante a vigência do Plano geraram dúvidas de interpretação, consistiu na grande 

espessura do contorno do perímetro urbano na planta de ordenamento, que causou dúvidas de inserção de 

determinados terrenos; e ao facto do plano ter sido elaborado com base na Carta Militar em papel, de 1978, 

complementada por cartografia cadastral à escala 1:5.000, para os aglomerados urbanos, também em suporte 

analógico.  

Relativamente à política do património, houve realmente uma preocupação de preservação patente, 

essencialmente, no seguimento dos planos de pormenor de salvaguarda desenvolvidos para o núcleo antigo da 

Vila de Penamacor, onde o plano se encontra aprovado, e para o núcleo antigo da Aldeia de João Pires, que 

acabou por não ser publicado. Também a existência de um normativo específico definido para os núcleos 

antigos definidos na Planta de Ordenamento, orientou de certa forma as diversas intervenções introduzidas ao 

edificado existente. 

Outro aspeto que interessa salientar como dificuldade de compatibilizar a aplicação do PDM refere-se à nova 

legislação que tem sido publicada no campo da gestão urbanística ao longo dos anos, bem como ao 

aparecimento de “novos” tipos de intervenções que surgiram, tais como parques eólicos e/ou antenas de 

telecomunicações. 

Conclui-se que o Plano Diretor Municipal de Penamacor em vigor, enquanto Plano de primeira geração, 

possibilitou definir um instrumento capaz de gerir o território concelhio de forma bem satisfatória, devendo a 

revisão agora corrigir os erros e constrangimentos detetados, bem como ajustar o Plano à realidade local e ao 

novo quadro normativo nacional e regional sobre matéria de ordenamento do território. 
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3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE HIERARQUIA SUPERIOR 

Neste capítulo pretende-se fazer um enquadramento do concelho de Penamacor nos Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) de âmbito supra-municipal, com incidência no seu território. Assim, será efetuada uma síntese 

dos planos que se encontram eficazes, focando os seus principais objetivos e opções, bem como uma breve 

referência àqueles que se encontram em elaboração, com o intuito de agilizar a articulação do PDM, na sua 1ª 

revisão, com os referidos IGT. 

No território concelhio existem seis instrumentos de gestão territorial, de âmbito supra-muncipal, eficazes: 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo; 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

 Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Serra da Malcata; 

 Plano de Ordenamento da Albufeira do Sabugal; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul. 

No que se refere a planos em elaboração há a referir o Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, 

já sujeito a Discussão Pública, que se reveste de uma fulcral importância no atual panorama de planeamento e 

desenvolvimento regional, e que por isso, apesar de não ter sido ainda publicado, se encontra igualmente 

sistematizado. Relativamente à Bacia Hidrográfica do Tejo interessa referir que encontra-se em elaboração o 

respetivo Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica, que corresponde a um instrumento de planeamento das 

águas, que visa a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas desta bacia 

hidrográfica. 

3.1 PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

No quadro vigente do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o “Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território”, aprovado pela Lei nº 58/2007 de 4 de Setembro e corrigido pela Declaração de 

Rectificação nº 80-A/2007, constitui um instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de 

âmbito nacional. 

De acordo com o disposto no RJIGT, o PNPOT “ estabelece as grandes opções com relevância para a 

organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 

instrumentos de gestão territorial (PROT e PDM) e constitui um instrumento de cooperação com os demais 

estados-membros para a organização do território da União Europeia” e “ estabelece as opções e diretrizes 

relativas à conformação do sistema urbano, das redes, das infra-estruturas e equipamentos de interesse 
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nacional, bem como a salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, 

patrimoniais e de desenvolvimento rural”. 

A linha de rumo que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território pretende imprimir ao País, 

para o Portugal 2025, sistematiza-se em seis Objetivos Estratégicos, que se complementam e reforçam 

reciprocamente: 

1. “Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos; 

2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e 

global; 

3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais; 

4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

5. Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e 

responsável dos cidadãos e das instituições.” 

Para cada objetivo estratégico, enunciaram-se diferentes linhas de intervenção polarizadas pelos respectivos 

Objetivos Específicos, sendo que cada um destes objetivos se corporiza num conjunto de Medidas. 

O PNPOT, no capítulo das orientações estratégicas para as Regiões consubstancia, para as sub-regiões do 

Centro um vasto conjunto de opções para o desenvolvimento do território que deverão estar presentes aquando 

da definição do modelo de desenvolvimento para o concelho de Penamacor. 

3.2 PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TEJO 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBH do Tejo) foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 

de Dezembro. O Plano de acordo com o previsto teria um prazo de vigência de oito anos e deveria ter sido 

revisto após seis anos em vigor, não tendo até ao momento ocorrido nenhum dos procedimentos. 

O PBH do Tejo apresenta um diagnóstico da situação existente nesta bacia hidrográfica, define os objetivos 

ambientais de curto, médio e longo prazo, delineia propostas de medidas e ações e estabelece a programação 

física, financeira e institucional das medidas e ações selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma 

política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos. Finalmente, define normas de orientação com vista 

ao cumprimento dos objetivos enunciados. 
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A Bacia Hidrográfica do Rio Tejo cobre um total de mais de 80 500 km2, dos quais 24 650 km2 (excluída a área 

do estuário) são em Portugal, o que representa cerca de 28% da superfície do continente português. Por ela são 

totalmente abrangidos os distritos de Santarém e Castelo Branco, e uma parte significativa dos distritos de 

Lisboa, Leiria, Portalegre, Guarda, Évora, Setúbal e Coimbra. 

O PBH do Tejo caracteriza os Principais Problemas Identificados relativamente à articulação do Ordenamento do 

Território com o Ordenamento do Domínio Hídrico, que são os seguintes: 

Principais Problemas Identificados 

 Na área abrangida pelo PBH do Tejo verificam-se diversas situações de conflito entre usos do 

solo, designadamente entre as atividades existentes e previstas, e a preservação e valorização 

dos recursos hídricos; 

 Existem planos municipais e especiais de ordenamento do território em que as medidas relativas 

à prevenção e valorização dos recursos hídricos se encontram desajustadas; 

 Constata-se a ausência de definição de perímetros de proteção das captações da águas 

subterrâneas para abastecimento público. 

 

De acordo com os principais problemas identificados relativamente à articulação do Ordenamento do Território 

com o Ordenamento do Domínio Hídrico, e de forma a agir para solucionar esses problemas, foram delineados, 

no PBH do Tejo, Objetivos Estratégicos, que se apresentam de seguida: 

Objetivos Estratégicos 

 Definir as condições de ocupação e utilização do domínio hídrico e elaborar recomendações a 

serem integradas nos planos municipais e especiais de Ordenamento do Território e nos planos 

sectoriais com incidência nos recursos hídricos; 

 Delimitar os perímetros de proteção de todas as captações de água subterrâneas destinadas a 

abastecimento público; 

 Uniformizar a tipologia e critérios de delimitação das áreas de proteção dos recursos hídricos. 

 

3.3 PLANOS DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA 

A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e o Decreto -Lei n.º 77/2006, de 30 de 

Março, transpuseram para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Outubro, que estabeleceu um quadro de ação comunitário no domínio da política da 

água, consubstanciando uma significativa evolução no sistema de planeamento de recursos hídricos, o qual, no 

essencial, se encontrava definido no Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro. 
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O Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro — entretanto revogado com a entrada em vigor dos atos legislativos 

previstos nos n.º 1 e 2 do artigo 102º da Lei da Água — consagrou um modelo de planeamento então julgado 

apropriado à proteção e ao aproveitamento eficiente dos recursos hídricos e, para esse efeito adotou, como 

instrumentos normativos, o Plano Nacional da Água e os Planos de Bacia Hidrográfica. Sucede, porém, que a 

evolução dos conhecimentos, bem como a experiência adquirida, na última década e os novos desafios 

ambientais e socioeconómicos que surgiram, a par dos sucessivos diagnósticos sobre os constrangimentos 

colocados à efetiva aplicação das orientações apontadas no mencionado Decreto-Lei, impuseram uma 

readequação do sistema de planeamento.  

Deste modo, em sede de instrumentos de planeamento dos recursos hídricos, a Lei da Água prevê a existência 

de três tipos de planos: o Plano Nacional da Água (PNA), os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) e 

os Planos Específicos de Gestão das Águas (PEGA), nos quais se incluem medidas de proteção e valorização 

dos recursos hídricos. 

A este respeito, importa salientar que no n.º 2 do artigo 3.º da Lei da Água, é estabelecida a região hidrográfica 

como a unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica, motivo pelo 

qual, os planos de gestão de bacia hidrográfica no âmbito de cada região hidrográfica, são elaborados numa 

perspetiva integrada, que tem por base a região hidrográfica.  

Esta opção de planeamento dos recursos hídricos, para além de ir ao encontro do disposto na Diretiva 

n.º2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro — a qual prevê a elaboração, pelos 

Estados membros, de um plano para cada região hidrográfica — e de ser conforme com a matriz de 

planeamento e gestão das águas, prevista na Lei da Água, permite, ainda, que os planos de gestão de bacia 

hidrográfica a elaborar em cada região hidrográfica estejam plenamente articulados entre si, alcançando-se, 

deste modo, uma desejável harmonia no planeamento e gestão das águas ao nível de cada uma das regiões 

hidrográficas. 

De acordo com a Lei da Água, os Planos de Gestão de Região Hidrográfica são instrumentos de planeamento 

das águas que, visando a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível 

da bacia hidrográfica. 

Os objetivos destes Planos são os seguintes: 

 Identificação e caracterização das massas de água; 

 Identificação das pressões e impactes significativos sobre o estado das águas; 

 Análise económica das utilizações da água; 

 Definição dos objetivos ambientais para as massas de água; 

 Reconhecimento, especificação e justificação de prorrogações e derrogações; 
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 Identificação das redes de monitorização; 

 Definição dos programas de medidas para cumprimento de objetivos ambientais; 

 Processo de Participação Pública. 

O concelho de Penamacor integra o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que abrange a Região 

Hidrográfica do Tejo (RH 5). Presentemente este Plano encontra-se em elaboração, aguardando-se a sua 

publicação para a inserção dos programas de medidas relevantes para o ordenamento do território no âmbito do 

PDM. 

3.4 PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA 2000 

A criação da Rede Natura 2000 resulta de duas diretivas comunitárias: a Diretiva 79/409/CEE, relativa à 

proteção das aves selvagens – Diretiva das Aves, e a Diretiva n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio, relativa à 

preservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens – Diretiva Habitats. Em Portugal, a transposição 

para a ordem jurídica interna foi inicialmente efetuada pelo Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto, que 

estabelecia a criação de ZEC – Zonas Especiais de Conservação (baseado nos sítios de importância 

comunitária – SIC) e as ZPE – Zonas de Proteção Especial. Seguidamente, procedeu-se à aprovação da Lista 

Nacional de Sítios (1ª fase – SIC), através da resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto. 

Posteriormente, com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, essa transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva das Aves e da Diretiva Habitats foi revista, visando a regulamentação, num único diploma, das 

disposições emergentes dessas diretivas. 

Por fim, surgiu a 2ª lista nacional de sítios, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 

Julho, e o estabelecimento de Zonas de Proteção Especial - ZPE para o Continente com o Decreto-Lei n.º 384-

B/99, de 23 de Setembro. Uma vez que o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, não transpõe na íntegra as 

disposições das Diretivas para o ordenamento jurídico português, tornou-se necessário proceder a ajustes e 

alterações através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 49/2005, os instrumentos de gestão territorial aplicáveis nas ZEC e nas ZPE devem 

garantir a conservação dos habitats e das populações das espécies em função dos quais as referidas zonas 

foram classificadas. Porém, quando a totalidade ou parte das ZEC e ZPE se localizam dentro dos limites de 

áreas protegidas, classificadas nos termos da lei, o objetivo previsto no número anterior é assegurado através de 

planos especiais de ordenamento das áreas protegidas (art. 8º, ponto 2), neste caso como foi mencionado no 

sub-capítulo do POPNTI. 

A Rede Natura 2000 é objeto de um plano sectorial, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho, aprovado pela Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, 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 habitats. 

No âmbito da Rede Natura 2000 é classificada como Zona de Proteção Especial Serra da Malcata, com o código 

PTZPE0007- Malcata, pelo Decreto-Lei nº 384-B/99 de 23 de Setembro e ainda como Sítio de Importância 

Comunitário Malcata, com o código: PTCON0004 - Serra da Malcata, pela Resolução de Conselho de Ministros 

nº 142/97 de 28 de Agosto. A nível europeu, a Serra da Malcata é classificada como Reserva Biogenética pelo 

Conselho da Europa. 

Figura 2: Limites da ZPE Serra da Malcata, do SIC Malcata e da Reserva Natural da Serra da Malcata 

 

Fonte: www.icnb.pt 

3.4.1 ZPE da Serra da Malcata  

A Zona de Proteção Especial (ZPE) da Serra da Malcata foi instituída ao abrigo da Diretiva 79/409/CEE (Diretiva 

Aves), através do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro. A ZPE da Serra da Malcata abrange o concelho 

de Penamacor, com uma área total de 12.116, 6 ha, 74% no concelho de Penamacor, está integrada na região 
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biogeográfica Mediterrânica e atinge altitudes mínimas de 520m e máximas de 1072m. Esta ZPE caracteriza-se 

por ter uma grande diversidade florística com núcleos de matagais mediterrânicos muito bem preservados, 

possibilitando a ocorrência de um leque variado de espécies de aves, sendo que é o único local conhecido onde 

ocorre a nidificação do abutre-preto em anos recentes. 

Nesta ZPE inserem-se as seguintes classes de habitats: 

 Charnecas, matos, maquis, garrigues, Phrygana; 

 Culturas extensivas de cereal (incluindo culturas de rotação em pousio regular); 

 Florestas caducifólias; 

 Florestas coníferas; 

 Monoculturas florestais artificiais (por exemplo plantações de choupos e exóticas); 

 Outras terras (incluindo zonas urbanizadas e industriais, estradas, lixeiras, minas); 

 Prados húmidos, Prados mesofilos; 

 Turfeiras, pauis, vegetação ribeirinha, pântanos; 

 Águas não costeiras (águas paradas, águas correntes): 

 Áreas não-florestais cultivadas com plantas lenhosas (incluindo pomares, olivais, vinhas, 

montados). 

A Diretiva 79/409/CEE (Diretiva das Aves) tem por objetivo a proteção, a gestão e o controlo das aves que vivem 

no estado selvagem no território da União Europeia por se verificar uma diminuição das populações de espécies 

de aves (especialmente migradoras) associada à degradação dos seus habitats e ao tipo de exploração de que 

são alvo.  

Nesta ZPE algumas das aves presentes estão abrangidas pelo Anexo I do referido diploma, não só por poderem 

constituir espécies raras ou ameaçadas de extinção ou por constituírem espécies vulneráveis a modificações dos 

seus habitats, mas também por os seus habitats poderem necessitar de atenção especial devido à sua 

especificidade. São listadas as seguintes espécies de Aves presentes na ZPE: 

Abutre-preto (Aegypius monachus); Guarda-rios (Alcedo atthis); 

Águia-real (Aquila chrysaetos); Bufo-real (Bubo bubo); 

Calhandrinha (Calandrella brachydactyla), Cegonha-branca (Ciconia ciconia); 

Cegonha-preta (Ciconia nigra); Águia-cobreira (Circaetus gallicus); 

Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus);  Tartaranhão-caçador (Circus pygargus); 

Rolieiro (Coracias garrulus); Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus); 

Sombria (Emberiza hortulana); Cotovia-do-monte (Galerida theklae); 

Águia-calçada (Hieraaetus pennatus); Cotovia-pequena (Lullula arborea); 
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Milhafre-preto (Milvus migrans); Falcão-abelheiro (Pernis apivorus), 

Felosa-do-mato (Sylvia undata).  

Das Aves migradoras, que ocorrem na ZPE, aquelas que não são englobadas pelo Anexo I da Diretiva 

79/409/CEE são: 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) 

Lugre (Carduelis spinus) Rouxinol-do-mato (Cercotrichas galactotes) 

Cuco-rabilongo (Clamator glandarius) Codorniz (Cotunix coturnix) 

Cuco (Cuculus canorus) Picanço-barreteiro (Lanius senator) 

Abelharuco (Merops apiaster)  Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica); 

Papa-figos (Oriolus oriolus); Felosa de Bonelli (Phylloscopus bonelli); 

Andorinha-das-barreiras (Riparia riparia) Toutinegra-carrasqueira (Sylvia cantillans); 

Tordo-comum (Turdus philomelos)  

3.4.2 SIC Malcata 

O Sítio da Malcata foi instituído ao abrigo da Diretiva 92/43/CEE (conservação dos habitats naturais e da flora e 

fauna selvagens), através da RCM n.º 142/97, de 28 de Agosto. O SIC Malcata tem uma área total de 79.079ha 

e abrange os concelhos de Almeida (14%), Penamacor (24%) e Sabugal (62%). 

No que se refere às suas características podem ser observados no Sítio exemplos bem conservados de 

manchas arbóreas. Nas zonas setentrionais, de natureza supra-mediterrânica, dominam os bosques de carvalhal 

(9230), enquanto que em áreas caracteristicamente meso e termo-mediterrânicas surgem pequenos núcleos de 

azinhal (9340) e de sobreiral (9330). Importantes são também as zonas de montado (6310) e de freixiais não 

ripícolas (91B0). Ao longo das linhas de água merecem referência as formações ripícolas dominadas por 

amieiros (91E0*), um habitat prioritário. 

Deve ser ainda assinalada a ocorrência de charcos temporários mediterrânicos (3170*), de lameiros meso-

higrófilos de feno (6510) e de comunidades de caldoneira (4090), um endemismo ibérico. 

O Sítio é de ocorrência histórica de lince-ibérico (Lynx pardinus) (sobretudo na zona sul, no concelho de 

Penamacor) e mantém as características adequadas para a sua presença ou suscetíveis de serem otimizadas, 

de forma a promover a recuperação da espécie ou permitir a sua reintrodução a médio/longo prazo. Esta área 

constitui o limite sul da distribuição do lobo (Canis lupus) em Portugal.  

Ocorre também a boga (Chondrostoma polylepis), a boga-do-Guadiana (Chondrostoma willkommii)  sendo este 

um dos poucos Sítios onde estão representadas as duas espécies e também a boga-de-boca-arqueada (Rutilus 

lemmingii). É ainda um Sítio importante para a lontra (Lutra lutra). 

De seguida apresenta-se os habitats naturais, a flora, a fauna, os fatores de ameaça e as orientações de gestão 

para o Sítio Malcata. 
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Quadro 14: Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005 

 3170* Charcos temporários mediterrânicos 

 3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 

Callitricho-Batrachion 

 3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba; 

 3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

 4030 - Charnecas secas europeias; 

 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

 6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 

 6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae); 

 6510 – Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

 8230 -Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo-albi-Veronicion dillenii 

 91B0 - Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

 91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 

 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica; 

 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

 9330 - Florestas de Quercus suber. 

 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

A negrito: habitats prioritários 

Fonte: http://www.icn.pt/psrn2000 

http://www.icn.pt/psrn2000
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Quadro 15: Espécies da flora, fauna e outras espécies do anexo B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02 

Código Espécies da Flora constantes do anexo B-II  Anexos 

1793 Centaurea micrantha ssp. herminii II, IV 

Código Espécies da Fauna constantes do anexo B-II  Anexos 

1032 Unio crassus II, IV 

1116 Chondrostoma polylepis II 

1123 Rutilus alburnoides II 

1125 Rutilus lemmingii II 

1259 Lacerta schreiberi II, IV 

1221 Mauremys leprosa II, IV 

1352 Canis lupus II, IV 

1355 Lutra lutra II, IV 

1362 Lynx pardinus II, IV 

1338 Microtus cabrerae II, IV 

1304 Rhinolophus ferrumequinum II, IV 

1303 Rhinolophus hipposideros II, IV 

 Outras Espécies dos Anexos B-IV e B-V  Anexos 

FLORA 

Narcissus bulbocodium V 

Narcissus triandrus IV 

Ruscus aculeatus V 

Scilla beirana IV 

FAUNA 

Alytes cisternasii IV 

Alytes obstetricans IV 

Bufo calamita IV 

Discoglossus galganoi IV 

Hyla arborea IV 

Hyla meridionalis V 

Pelobates cultripes IV 

Rana iberica IV 

Triturus marmoratus IV 

Felis silvestris IV 

Genetta genetta v 

Mustela putorius v 

Plecotus auritus IV 

Chalcides bedriagai IV 

Coronella austriaca IV 

Nyctalus leisleri ssp .leisleri IV 

Fonte: http://www.icn.pt/psrn2000 

Os fatores de ameaça para o SIC Malcata são os seguintes: 

 Florestação e gestão das florestas de produção 

 Fogos florestais 

 Caça e furtivismo; 

 Sobrepastoreio, a agricultura e instalação de povoamentos de resinosas e eucaliptos 

No Sítio da Malcata deverá ser assegurada a manutenção do mosaico característico desta paisagem, pelo que 

as orientações de gestão deverão ser especialmente dirigidas para a conservação e recuperação de bosques e 

matagais mediterrâneos, pastagens, povoamentos florestais autóctones, bem como das galerias ripícolas. 

Também deverá ser proporcionada a reconversão dos povoamentos de resinosas e de eucaliptos que ocupem 

http://www.icn.pt/psrn2000
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grandes extensões e as novas arborizações deverão ser compatibilizadas, em todas as fases que as compõem, 

com os valores naturais presentes. 

Quadro 16: Orientações de gestão gerais para o SIC Malcata 

Orientações de Gestão Habitats e espécie alvo das orientações de gestão 

Agricultura e 
Pastorícia 

Adoptar práticas de pastoreio específicas 

3170*; 5330; 6310; 6410; 6510; 91B0;  

Microtus cabrerae 

Centaurea micrantha ssp herminii (pastoreio de percurso) 

Canis lupus (cercas eléctricas, rebanhos de menores dimensões, cães de 
gado) 

Mauremys leprosa (salvaguardar do pastoreio os locais mais sensíveis) 

Manter práticas de pastoreio extensivo 
3280; 3290; 4030; 6220*; 6310; 6410;  

Lynx pardinus; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus ferrumequinum 

Assegurar mosaico de habitats 

Canis lupus (promover a existência de bosquetes em alternância com  
zonas mais abertas de matos e prados) 

Lynx pardinus (promover matagais e bosques mediterrânicos,intercalados 
com áreas abertas de pastos e zonas agrícolas) 

Microtus cabrerae (intercalar vegetação alta e rasteira, com arbustos 
espinhosos. Zonas de pastoreio e áreas agrícolas extensivos, em  
associação com diferentes classes sucessionais de floresta, com  
abundante estrato herbáceo) 

Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros (promover  
bosquetes, sebes e matos, intercalados com zonas mais abertas de 
pastagens e zonas agrícolas) 

Condicionar a intensificação agrícola 
3280; Microtus cabrerae; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus  
hipposideros 

Condicionar mobilização do solo 3170*; 5330; 6220* 

Conservar / promover sebes, bosquetes e 
arbustos 

Canis lupus; Microtus cabrerae; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus  
hipposideros (em áreas mais abertas, com o objetivo de criar locais de  
refúgio e reprodução) Lutra lutra (promover a manutenção/criação de sebes 
e bordaduras de vegetação natural na periferia das zonas húmidas) 

Outros condicionamentos específicos a 
práticas agrícolas 

6510 

Outros condicionamentos específicos a 
práticas agrícolas em áreas contíguas 

ao habitat 

3260; 3280; 3290 

Condicionar expansão do uso agrícola 5330; 6410; 9330; 9340 

Condicionar uso de agro-químicos /adoptar 
técnicas alternativas 

6510;  

Lacerta schreiberi; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros 

Condicionar uso de agro-químicos /adoptar 
técnicas alternativas em áreas 

contíguas ao habitat 

3170*; 3260; 3280; 3290; 6410; 

Chondrostoma polylepis; Lacerta schreiberi;Lutra lutra; Mauremys leprosa; 
Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; Unio crassus 

Silvicultura 

Adoptar práticas silvícolas específicas 
6310; 91B0; 91E0*; 9230; 92A0; 9330; 9340; 5330 (condicionar operações 
de desmatação) 

Condicionar a florestação 

5330; 6510; 8220; 9330; 9340  

Microtus cabrerae (condicionar a conversão do uso do solo para florestação 
em áreas com colónias identificadas) 

Canis lupus; Lynx pardinus (em áreas mais sensíveis) 

Conservar / recuperar povoamentos florestais 
autóctones 

Canis lupus; Lynx pardinus; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus  
hipposideros (com um subcoberto diversificado) 

Conservar / recuperar vegetação dos estratos 
herbáceo e arbustivo 

Canis lupus; Lynx pardinus; Microtus cabrerae; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros 

Proibir a florestação 4090; 91B0 

Promover áreas de matagal mediterrânico 
9330; 9340; Lynx pardinus; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus  
hipposideros 

Promover a regeneração natural 6310; 91B0; 91E0*; 9230; 9330; 9340 

Reduzir risco de incêndio 

5330; 91E0*; 9230; 9330; 9340 

 Canis lupus; Chondrostoma polylepis; Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Lynx 
pardinus; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rutilus alburnoides; Rutilus 
lemmingii; Unio crassus 
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Orientações de Gestão Habitats e espécie alvo das orientações de gestão 

Construção e Infra-
estruturas 

Apoiar tecnicamente o alargamento de 
estradas e a limpeza de taludes 

6410 

Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias nestas 
situações) 

Assegurar caudal ecológico 
Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilusalburnoides; 
Rutilus lemmingii; Unio crassus 

Condicionar a construção de infra-estruturas 

4030; 5330; 6220*; 8220; 9330; 9340 

Canis lupus (condicionar a construção de grandes infra-estruturas em áreas 
sensíveis. Garantir a livre circulação da espécie e das suas presas) Lynx 
pardinus (condicionar a construção de grandes infra-estruturas em  áreas 
prioritárias) Lacerta schreiberi (na construção de novas estradas ou 
alargamento das  existentes, evitar que estas passem demasiado próximo 
das linhas de  água) 

Condicionar expansão urbano-turística 

4030; 5330; 8220; 8230; 9330; 9340 

Lutra lutra; Lynx pardinus; Mauremys leprosa (ordenar expansão 
urbanoturística de forma a não afetar as áreas mais sensíveis) 

Condicionar transvases Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii 

Melhorar transposição de barragens /açudes 
Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii (colocação 
de passagens adequadas para peixes) 

Reduzir mortalidade acidental 

Canis lupus (vedações efectivas, passagens para fauna e sinalizadores  em 
rodovias) Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias; 
implementar dispositivos dissuasores da passagem e entrada da espécie 
nas pisciculturas) Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros 
(evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame farpado) 

Condicionar construção de açudes em zonas 
sensíveis 

3260; 3290; 91E0*;  

Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus  lemmingii; Unio 
crassus 

Outros usos e 
Atividades 

Condicionar captação de água 

3170*; 3260 

Chondrostoma polylepis; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides; Unio crassus (nas zonas mais sensíveis e durante os meses 
de menor pluviosidade) 

Rutilus lemmingii (nas zonas mais sensíveis e durante os meses de menor 
pluviosidade. Dar particular atenção aos pegos, tomando medidas para a 
sua permanência) 

Condicionar drenagem 
3170*; 6410; 91E0* 

Microtus cabrerae; Mauremys leprosa (em zonas mais sensíveis) 

Condicionar intervenções nas margens e leito 
de linhas de água 

3170*; 3260; 3280; 3290; 91E0*; 9230; 92A0; Chondrostoma polylepis; 
Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; 
Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; Unio crassus 

Conservar / recuperar vegetação ribeirinha 
autóctone 

Chondrostoma polylepis; Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Lynx 
pardinus;Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Rhinolophus 
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rutilus alburnoides; Rutilus 
lemmingii 

Incrementar sustentabilidade económica de 
atividades com interesse para 

a conservação 

6220*; 6310; 9230; 9330; 9340; 

Canis lupus; Lynx pardinus 

Implementar gestão cinegética compatível 
com conservação espécie 

Canis lupus; Lynx pardinus (correcta exploração cinegética das suas  
presas, nomeadamente pelo estabelecimento de áreas de caça/não caça, 
condicionantes ao número de efectivos a abater e às épocas de caça) 

Interditar deposições de dragados ou outros 
aterros 

Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii (em áreas  
mais sensíveis) 

Monitorizar, manter / melhorar qualidade da 
água 

3170*; 3260; 3280; 3290; 6410; Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys 
leprosa; Unio crassus  Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
hipposideros (conservação das suas áreas de alimentação) Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii (considerando como 
valores de referência os limites previstos para as “águas de ciprinídeos”, de 
acordo com o disposto no Dec.-Lei nº 236/98,de 1 de Agosto) 

Ordenar acessibilidades 

9330; 9340 

Canis lupus; Lynx pardinus (condicionar a utilização/abertura de acessos 
em áreas sensíveis) 

Ordenar atividades de recreio e lazer 
Mauremys leprosa (em áreas mais sensíveis, associadas às zonas 
húmidas)  Canis lupus (condicionar atividades motorizadas de todo-o-
terreno, restringindo o acesso às áreas mais sensíveis) 

Ordenar prática de desporto da natureza 
Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii (desportos 
associados aos cursos de água) Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 
ferrumequinum (espeleologia) 

Reduzir mortalidade acidental Lutra lutra (utilização de grelhas metálicas em artes de pesca, que 
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Orientações de Gestão Habitats e espécie alvo das orientações de gestão 

impossibilitam o acesso da lontra ao interior do engenho) 

Regular dragagens e extração de inertes 

Mauremys leprosa (interditar a extração de inertes nas zonas coincidentes 
com áreas de reprodução) Unio crassus (interditar extração de inertes em 
toda a área de ocorrência da espécie, em qualquer época do ano) 
Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii (interditar 
extração de inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer 
época do ano. Nos restantes locais, condicionar durante a Primavera) 

Regular uso de açudes e charcas 

3170*;  

Mauremys leprosa (salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar a 
mobilização dos charcos temporários localizados em terrenos agrícolas) 

Fonte: http://www.icn.pt/psrn2000 

No concelho de Penamacor, o SIC Malcata inclui os seguintes habitats: 3150 (Lagos eutróficos naturais da 

Magnopotamion ou da Hydrocharition), 4030 (Charnecas secas europeias), 6310 (Montados  da Quercus spp de 

folha perene), 8220 (Vertentes rochosos siliciosas com vegetação casmofítícas), 9230 (Carvalhais ibéricos de 

Quercus faginea e Quercus canariensis), 9330 (Florestas de Quercus suber) e 9340 (Florestas de Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia). 

Figura 3: Habitats do SIC Malcata presentes no concelho de Penamacor 

 

Fonte: http://www.icn.pt/psrn2000 

http://www.icn.pt/psrn2000
http://www.icn.pt/psrn2000
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3.5 PLANO DE ORDENAMENTO DA RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA 

O Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Serra da Malcata (PORNSM) foi ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 80/2005, 29 de Março, estabelece os regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais, assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável da área de 

intervenção e fixando regras com vista à harmonização e compatibilização das atividades humanas com a 

manutenção e valorização das características das paisagens naturais e seminaturais e a diversidade ecológica. 

O PORNSM tem como objetivos gerais: 

a) “Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e culturais, concentrando o 

esforço nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da natureza;  

b) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 

monitorização de espécies, habitats e ecossistemas;  

c) Promover a valorização da área protegida, assegurando a conservação do seu património natural;  

d) Desenvolver ações específicas de conservação e gestão de espécies e habitats prioritários;  

e) Promover a educação e a formação em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade;  

f) Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais, com vista 

a promover simultaneamente o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações de 

forma sustentada;  

g) Corrigir os processos que podem conduzir à degradação dos valores naturais em presença, 

criando condições para a sua manutenção e valorização;  

h) O estabelecimento de áreas de regras de utilização do território que garantam a boa qualidade 

ambiental e paisagística da zona de intervenção;  

i) O fomento da qualidade dos biótopos, otimizando a sua adequabilidade para as espécies de 

conservação prioritária;  

j) A aplicação de disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista da 

conservação da natureza, quer do ponto de vista do ordenamento do território;  

l) A articulação com planos e programas de interesse local, regional e nacional, com vista à gestão 

racional dos recursos naturais e paisagísticos caracterizadores da região.”  

E como objetivos específicos: 

a) Estabelecimento de áreas de proteção total, com manchas significativas de matagal mediterrânico 

e outros habitats prioritários;  
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b) Estabelecimento de áreas de proteção parcial e de áreas de proteção complementar do tipo I e do 

tipo II, como zonas de minimização de impactes exteriores, onde se promove a adequação das 

práticas agro-silvo-pastoris à gestão sustentável dos recursos e conservação dos habitats;  

c) Estabelecimento de condições que assegurem a longo prazo a presença de uma população viável 

de lince ibérico.” 

A área de intervenção do PORNSM integra as seguintes tipologias, assinaladas na planta de síntese, ordenadas 

por ordem decrescente do nível de proteção das áreas onde se aplicam e cujos objetivos, atividades e restrições 

de uso se encontram previstos em secção própria: 

 Áreas de proteção total; 

 Áreas de proteção parcial; 

 Áreas de proteção complementar: 

 Áreas de proteção complementar de tipo I; 

 Áreas de proteção complementar de tipo II 

 Áreas de intervenção específica. 

Quadro 17: Tipologias das Áreas de Proteção do PORNSM 

Áreas de 
Proteção do 

PORNSM 
Objetivos e aplicabilidade 

Disposições específicas (principais regras de 
edificabilidade) 

Área de 
Proteção Total 

1. Destinam-se a garantir a manutenção dos processos 
naturais em estado tendencialmente imperturbável, a 
preservação de exemplos ecologicamente representativos 
num estado dinâmico e evolutivo. 

2. Consistem em áreas com manchas significativas de 
matagal mediterrânico e outros habitats prioritários, 
caracterizam-se por serem áreas de nidificação de 
espécies prioritárias, nomeadamente abutre-preto, e 
cruciais para o processo de reintrodução de lince ibérico. 

3. Na área de intervenção do PORNSM as áreas de 
proteção total integram biótopos com as seguintes 
formações: 

a) Bosques dominados por azinheira e medronheiro; 

b) Bosques ripícolas de caducifólias. 

Áreas não edificáveis e onde a presença humana só é 
admitida em situações excecionais 

Área de 
Proteção 
Parcial 

1. Espaços que se destinam a garantir a conservação dos 
recursos biocenóticos e habitats mais relevantes na área 
da RNSM, nomeadamente os que abrigam espécies 
faunísticas e florísticas de maior importância 
conservacionista. 

2. Compreendem os espaços que contêm valores naturais 
e paisagísticos com significado e importância relevante ou 
excecional do ponto de vista da conservação da natureza, 
bem como sensibilidade ecológica moderada. 

3. São áreas onde se verificam usos humanos temporários 
ou esporádicos do solo e da água compatíveis com os 
objetivos de conservação e potenciadores dos valores 
naturais em presença. 

Áreas não edificáveis onde devem manter-se os usos do 
solo ocorrentes à data da entrada em vigor do PORNSM 
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Áreas de 
Proteção do 

PORNSM 
Objetivos e aplicabilidade 

Disposições específicas (principais regras de 
edificabilidade) 

Área de 
Proteção 

Complementar 
do tipo I 

1. Integram espaços de enquadramento, transição ou 
amortecimento de impactes, necessários à proteção das 
áreas em que foram aplicados os níveis anteriores de 
proteção e ainda áreas rurais onde é praticada agricultura 
permanente ou temporária, silvicultura, silvo-pastorícia e 
pastorícia, em proporções e intensidade de que resultam 
habitats importantes no seu conjunto para a conservação 
da natureza e onde a estrutura e as componentes da 
paisagem devem ser mantidas ou valorizadas. 

2. São áreas com características agro-silvo-pastoris, 
integradas na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva 
Agrícola Nacional. 

Áreas não edificáveis com exceção das seguintes 
situações, que ficam sujeitas a autorização prévia da 
comissão diretiva da Reserva Natural: 

a) Reconstrução, ampliação, alteração ou 
conservação de imóveis fins turísticos e 
recreativos; 

b) Obras de construção, conservação e de 
reconstrução, necessárias às atividades agro-
pecuárias e as de apoio das atividades agrícolas, 
florestais ou turísticas, desde que sejam 
salvaguardadas as características locais 
respeitantes à fachada, volumetria e cores; 

c) Instalação de redes, infra-estruturas e 
equipamentos, nomeadamente hidráulicos, 
mecânicos e radioeléctricos, de telecomunicações 
ou de produção, armazenamento ou transporte de 
combustíveis ou de energia. 

Área de 
Proteção 

Complementar 
do tipo II 

1. Integram espaços de enquadramento, transição ou 
amortecimento de impactes, necessários à proteção das 
áreas em que foram aplicados os níveis anteriores de 
proteção e ainda áreas rurais, onde é praticada agricultura 
permanente ou temporária, silvicultura, silvo-pastorícia e 
pastorícia, em proporções e intensidade, de que resultam 
habitats importantes 

no seu conjunto para a conservação da natureza e onde a 
estrutura e as componentes da paisagem devem ser 
mantidas ou valorizadas. 

2. São áreas com características agro-silvo-pastoris, não 
integradas na Reserva Ecológica Nacional nem na 
Reserva Agrícola Nacional. 

Áreas edificáveis  

a) Reconstrução, ampliação, alteração ou 
conservação de imóveis fins turísticos e 
recreativos; 

b) Obras de construção, conservação e de 
reconstrução, necessárias às atividades agro-
pecuárias e as de apoio das atividades agrícolas, 
florestais ou turísticas, desde que sejam 
salvaguardadas as características locais 
respeitantes à fachada, volumetria e cores (as 
ampliações não podem exceder 30% da área de 
construção existente, ou até 120 m2, com vista a 
permitir condições normais de habitabilidade, 
excetuam-se as ampliações em edificações 
destinadas a instalações de turismo de natureza; 

c) Instalação de redes, infra-estruturas e 
equipamentos, nomeadamente hidráulicos, 
mecânicos e radioeléctricos, de telecomunicações 
ou de produção, armazenamento ou transporte de 
combustíveis ou de energia. 

Áreas de 
intervenção 
específica 

1. Albufeiras classificadas da Meimoa e Sabugal e 
respetivas zonas de proteção; 

2. A conservação dos valores biocenóticos:  

a) Áreas florestadas da PORTUCEL cuja 
propriedade se transferiu para o Instituto da 
Conservação da Natureza; 

b) Áreas florestadas da PORTUCEL não abrangidas 
pelo regime de transição; 

c) Áreas florestadas do Instituto da Conservação da 
Natureza. 

1. Até à aprovação dos Planos de Ordenamento das 
respetivas Albufeiras, todas as propostas de uso do solo 
na área de sobreposição entre a zona de intervenção 
dos mesmos e do PORNSM estão sujeitas a parecer 
prévio vinculativo ou autorização da comissão diretiva 
da RNSM e do Instituto da Água. 

2. As restantes áreas são não edificáveis. 

Fonte: PORNSM, 2005 

O concelho de Penamacor abrange todos os níveis de proteção tal como se pode verificar pela seguinte figura. 
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Figura 4: Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Serra Malcata 

 

Fonte: PORNSM, 2005 

3.6 PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO SABUGAL 

A barragem do Sabugal foi concluída em 2000, estando integrada no projeto hidroagrícola da Cova da Beira. 

Dessa barragem resultou uma albufeira que funcionará como reservatório de água, permitindo a transferência da 

água, por bombagem, para a albufeira da Meimoa. A albufeira do Sabugal tem como finalidades principal a rega 

e a produção de água para consumo humano, mas permite também a produção de energia elétrica, através do 

aproveitamento do desnível que se verifica na transferência de água interbarregens. 

A albufeira do Sabugal localiza-se num troço do rio Côa, estando parcialmente inserida na Reserva Natural da 

Serra da Malcata. Dispõe de uma capacidade total de armazenamento de cerca de 114.300 (103 m3) e uma 

superfície inundável, ao pleno de armazenamento, de 732 ha. 

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Sabugal (POAS) incide sobre o plano de água e respetiva zona de 

proteção com uma largura de 500m contada a partir do nível de pleno armazenamento (cota 790m) e medida na 

horizontal, integrando-se no concelho do Sabugal, abrangendo uma pequena área do concelho de Penamacor 

(11,7ha), classificada como Espaços de Proteção Parcial (Figura 5). 
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Figura 5: Limite do Plano de Ordenamento da Albufeira do Sabugal 

 

 

Encontra-se classificada, pelo Decreto Regulamentar n.º 25/99, de 27 de Outubro, de acordo com o Decreto 

Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, como albufeira protegida. 

O Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2008, de 21 de 

Novembro. Para além dos objetivos gerais dos planos especiais de ordenamento do território, o POAS tem por 

objetivos específicos:  

 “Salvaguardar a defesa e qualidade dos recurso naturais, em especial os hídricos, definindo regras 

de utilização do plano de água e da zona envolvente da albufeira; 

 Definir as cargas para uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objeto de plano, numa 

perspetiva dinâmica e interligada; 

 Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista do ordenamento do 

território; 

 Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira; 

 Compatibilizar os diferentes usos e atividades existentes e ou serem criados, coma proteção e 

valorização ambiental e finalidades principais da albufeira; 

 Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para 

atividades secundárias, prevendo as compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano 

de água e as margens da albufeira; 

 Recuperar a qualidade de água da albufeira, visando, designadamente, garantir o abastecimento 

público à população; 
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 Estabelecer as regras tendentes à harmonização e compatibilização das atividades secundárias 

potenciadas pela albufeira do Sabugal, com as finalidades primárias de abastecimento de água para 

consumo público, produção de energia elétrica e rega que justificaram a sua criação, numa 

perspetiva de valorização e salvaguarda dos recursos e valores naturais em presença.” 

De seguida apresenta-se o zonamento previsto no POAS com as respetivas características, atividades e regime 

de edificabilidade, no que se refere à área coincidente com o concelho de Penamacor. 

Quadro 18: Zonamento do Plano de Ordenamento da Albufeira do Sabugal – Concelho de Penamacor 

Zonamento Características, Atividades permitidas, Edificabilidade 

Espaço de 
Proteção Parcial 

Corresponde à área ocupada pelo Sítio da Malcata. Os objetivos de ordenamento visam a manutenção e valorização da 
vegetação existente e preservação do seu valor ecológico 

São espaços compatíveis com: Turismo em Espaço Rural; Atividades de Educação Ambiental, Instalação de parques de 
merendas e percursos pedestres. É interdita a instalação de unidades pecuárias intensivas 

Nas construções existentes são permitidas obras de conservação, reconstrução e de ampliação até 40% da área de 
implantação, ou até 200m2, excepto nos edifícios que se destinem a Empreendimentos de Turismo em Espaço Rural. Para 
estes são permitidas obras de conservação e ampliação até ao limite máximo de 50% sem aumento de cércea. Pode 
construir-se um Hotel Rural. 

Nas áreas junto ao Gravato, à Cabeça de São Domingos e junto ao Moinho do Rubino são permitidos: parque de merendas, 
estacionamentos, zona de instalação de pontões flutuantes ou embarcadouros. Na área junto ao Relengo são permitidas a 
instalação de: espaço de recreio balnear, parque de merendas, estacionamento; zona de instalação de pontões flutuantes ou 
embarcadouros 

Fonte: POAS, 2008 

3.7 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DA BEIRA INTERIOR SUL 

Atendendo às orientações da Lei de Bases da Política Florestal, o ordenamento e gestão florestal serão feitos 

através dos planos regionais de ordenamento florestal, que deverão explicitar as práticas de gestão a aplicar aos 

espaços florestais. A adoção destes instrumentos constitui o contributo do sector florestal para os instrumentos 

de gestão territorial, em geral, e para os planos municipais de ordenamento do território, em particular, no que 

concerne à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, uma vez que, de acordo com a 

hierarquia destes instrumentos, as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles planos. 

Constituem objetivos gerais dos PROF: 

 a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos dominantes; 

 a definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do património 

florestal; 

 a identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados; 

 a definição das 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 nestes espaços. 
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O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF-BIS), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 10/2006, de 20 de Julho, é um plano sectorial de ordenamento do território que vigora por um 

período máximo de vinte anos, podendo ser sujeito a alterações periódicas, a efetuar de cinco em cinco anos, ou 

a alterações intermédias, sempre que a ocorrência de um facto relevante o justifique. 

O PROF-BIS apresenta um diagnóstico da situação existente na sub-região e efetua uma análise estratégica que 

permite definir objetivos gerais e específicos, delinear propostas de medidas e ações, assim como definir normas 

de intervenção para os espaços florestais e modelos de silvicultura aplicáveis a povoamentos tipo. 

Princípios Orientadores 

 Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais; 

 Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas 

funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e 

culturais; 

 Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal da região; 

 Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas diversas 

utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável; 

 Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos e programas 

de relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à luta contra a 

desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à estratégia nacional de conservação da natureza e da 

biodiversidade; 

 Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo com as suas 

potencialidades e restrições; 

 Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural. 

 

A concretização dos princípios orientadores expostos acima estabelece como objetivos gerais do PROF-BIS: 

 Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades; 

 Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas; 

 Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais. 
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Figura 6:Sub-Regiões do PROF-BIS 

 

Fonte: PROF-BIS, 2006 

O Plano divide a sua área de intervenção em seis sub-regiões homogéneas que correspondem a territórios com 

elevado grau de homogeneidade no que respeita ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas 

características. O concelho de Penamacor abrange as sub-regiões Raia Sul e Malcata. 

O PROF-BIS estabelece um conjunto de Objetivos Específicos Comuns a todas as sub-regiões, estabelecendo 

depois para cada uma delas uma hierarquização de funções de acordo com as suas potencialidades e 

constrangimentos, particularizando um conjunto de Objetivos Específicos de acordo com as especificidades 

inerentes a cada território. 

Objetivos Específicos comuns 

 Diminuir o número de ocorrências de incêndios florestais; 

 Diminuir a área queimada; 

 Promover o redimensionamento das explorações florestais de forma a otimizar a sua gestão; 

 Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

 Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do Plano. 

 

Concelho de Penamacor 
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Quadro 19: Funções principais das Sub-regiões do PROF Beira Interior Sul que abrangem Penamacor 

Sub-região 
Homogénea 

Funções Objetivos Específicos 

Raia Sul 

1ª função: Silvopastorícia, caça e 
pesca nas águas interiores 

2ª função: Proteção 

3ª função: Recreio, enquadramento 
e estética da paisagem 

 Aumentar a atividade associada à caça; 

 Desenvolver a atividade silvo-pastoril; 

 Desenvolver a atividade associada à pesca nas águas interiores 

 Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

 Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

 Aumentar e adequar a totalidade dos espaços florestais com valor 
paisagístico e potencial para recreio ao seu uso para atividades de 
recreio e lazer ligadas à natureza; 

 Converter os povoamentos de eucalipto em povoamentos de 
espécies com elevado potencial produtivo na sub-região; 

 Reduzir a continuidade horizontal da vegetação para minimizar a 
propagação do fogo; 

 Promover a produção de produtos não lenhosos, nomeadamente 
os cogumelos, o medronho, o mel e as ervas aromáticas, 
condimentares e medicinais. 

Malcata 

1ª função: Recreio, enquadramento 
e estética da paisagem 

2ª função: conservação dos 
habitats, de espécies de fauna e 
flora e de geomonumentos 

3ª função: conservação dos 
habitats, de espécies de fauna e 
flora e de geomonumentos 

 Adequar os espaços florestais com valor paisagístico e potencial 
para recreio ao seu uso para atividades de recreio e lazer ligadas 
à natureza de forma equilibrada e em consonância com os 
objetivos de conservação da área; 

 Adequar a gestão dos espaços florestais aos objetivos de 
conservação; 

 Favorecer e expandir os habitats com elevado valor ecológico e de 
suporte à fauna e flora protegida, em especial os habitats de 
suporte ao lince e abutre-preto; 

 Desenvolver a atividade silvo-pastoril; 

 Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o 
conhecimento sobre a atividade apícola e integrar a atividade na 
cadeia de produção de produtos certificados; 

 Reduzir a continuidade horizontal da vegetação para minimizar a 
propagação do fogo; 

 Promover a produção de produtos não lenhosos, nomeadamente o 
medronho, os cogumelos, o mel e as ervas aromáticas, 
condimentares e medicinais. 

Fonte: PROF-BIS  

A concretização destes objetivos é alcançada através da implementação de um conjunto de medidas de 

intervenção comuns à Beira Interior Sul e de medidas de intervenção específicas para cada uma das sub-regiões 

homogéneas, expressas no relatório do PROF-BIS.  

No domínio da defesa da floresta contra incêndios o Plano identifica, demarca e procede ao planeamento próprio 

das zonas críticas. É na sequência das orientações do PROF-BIS relativamente a esta temática que surge o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta. Este Plano é elaborado pela Câmara Municipal de Penamacor, a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios emite parecer e posteriormente é enviado para o 

ICNF para aprovação. 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico - Adenda 58 

3.8 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO CENTRO 

A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro) foi determinada pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março. Aguarda-se ainda a publicação do Plano, 

tendo-se assumido a versão do documento que data de Setembro de 2010 (submetida a Discussão Pública).  

Apesar de constituir um instrumento de hierarquia superior, que pretende enquadrar a política de 

desenvolvimento territorial da região, o sucesso e a implementação do PROT encontram-se fortemente 

condicionados pela forma como se venham a desenvolver os PMOT, e em particular os PDM (e a gestão 

urbanística decorrente da sua aplicação). Do ponto de vista do PROT é fundamental que os planos municipais 

“quantifiquem o uso e ocupação do território em termos de limites mínimos e máximos - entre os mínimos que 

viabilizam infraestruturas, equipamentos, funções centrais de polos urbanos e os máximos que não 

comprometem os recursos naturais disponíveis e mobilizáveis (designadamente o sistema ecológico 

metropolitano), nem sejam desajustados à procura real de espaços adaptados aos diversos usos e atividades.”. 

Tratando-se o PROT de um plano bastante exaustivo e detalhado, do qual se faz em seguida apenas uma muito 

breve súmula, frisa-se que as suas orientações estarão sempre subjacentes ao desenvolvimento dos princípios e 

propostas de intervenção a apresentar no âmbito do processo de Revisão do PDM de Penamacor, 

independentemente do facto de a elas se fazer referência ou não no presente documento. 

Uma vez que o PROT Centro se encontra ainda em elaboração, é de realçar que a Proposta de Modelo 

Territorial, bem como as normas e diretrizes estabelecidas, são passíveis de sofrer alterações, decorrentes, da 

necessidade de estabelecer consensos ou mesmo da eventual mutação da realidade em presença, ao longo do 

procedimento de elaboração do Plano. 

A proposta do PROT Centro teve por base uma visão estratégica desenvolvida com base nas seguintes 

problemáticas: 

 Enquadramento estratégico do QRE-Centro; 

 Proposta de geo-estratégia territorial; 

 Valorizar estrategicamente os ativos específicos de internacionalização da Região; 

 Viabilizar a transição sustentada na região para a Sociedade Inclusiva do Conhecimento; 

 Visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural; 

 Valorizar complementaridades e sinergias entre recursos turísticos suscetíveis de reconhecimento de 

procura; 

 Valorizar os recursos culturais e patrimoniais como ativos específicos de afirmação; 

 Valorizar o potencial de energias renováveis da Região como fator de diferenciação competitiva; 
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 Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo; 

 Potenciar a biodiversidade e as suas mais valias ambientais; 

 Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos; 

 Uma estratégia para os territórios de baixa densidade. 

A concretização desta visão para a Região é explicitada na Proposta de Modelo Territorial, através da 

territorialização das principais orientações estratégicas.  

A construção do Modelo Territorial para a região Centro foi desenvolvida com a seguinte abordagem: 

A. Texturas e estruturas do modelo territorial - análise do território com base numa reflexão em torno das 

texturas e estruturas territoriais, sendo que: 

  a “textura” enfatiza os indicadores físicos associados às características naturais (relevo, rede 

hidrográfica, climas), de paisagem, dos principais usos agrícolas e florestais, e das áreas sujeitas a 

regimes de proteção ambiental e/ ou de perigosidade natural ou tecnológica, integrando ainda a 

análise as variáveis demográficas. Esta divide-se em: “textura” biofísica e “textura” demográfica e de 

povoamento.  

 a “estrutura” aborda aspetos relacionados com as variáveis económicas (emprego), polaridades 

urbanas, infraestruturas arteriais de mobilidade e parâmetros de vulnerabilidade social e de exposição 

ao risco. Esta divide-se em: concentrações residenciais e de emprego e rede viária e nucleações 

urbanas, relações funcionais e redes. 

A este nível Penamacor está localizado na Beira Interior, na zona de fronteira com Espanha, num território 

caracterizado pela rarefação do povoamento e pelo processo de “desruralização”, onde os aglomerados 

apresentam relativa fragilidade regional de especialização funcional e base económica. Em termos de 

interação e cooperação inter-institucional, Penamacor encontra-se polarizado para o eixo urbano Covilhã/ 

Fundão (Cova da Beira), situado a poente, e tem relações com Castelo Branco, situado a sul. 

B. Sistemas estruturantes do modelo territorial - constituem plataformas de integração de conhecimento 

consideradas necessárias para a formulação das representações síntese do modelo, que assentam em: 

Sistemas produtivos 

- Prospetiva económica e inovação – a estratégia de desenvolvimento territorial preconizada alicerça-se em 

3 grupos territoriais distintos mas complementares: 

 Territórios com forte capacidade de produção e vocação, para disseminação de conhecimento e de 

novas tecnologias (Baixo Vouga, Baixo Mondego e Cova da Beira); 
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 Territórios com vocação para apropriação de conhecimento e de novas tecnologias (Pinhal Litoral, 

Dão-Lafões e o Eixo Interior); 

 Territórios de baixa densidade cujas características requerem políticas públicas que reforcem a 

articulação com os principais núcleos de desenvolvimento. 

O desenvolvimento da região Centro deverá basear-se na articulação diferenciada dos papéis destes 

territórios diferenciados partindo das suas especificidades. 

Neste contexto, o PROT considera que as áreas de baixa densidade “não possuem representatividade 

significativa em termos regionais, em nenhuma das principais fileiras económicas da região” para além do 

potencial em termos turísticos, energéticos e florestal, devendo por isso assumir “o desígnio estratégico de 

se estruturarem como palco para a articulação com os principais núcleos de desenvolvimento 

(principalmente no acesso a serviços) e para a amarração da estratégia de desenvolvimento regional, com 

particular realce para os centros urbanos que, embora de pequena dimensão, revelam potencial de 

amarração do território”.  

É contudo reconhecida alguma dinâmica ao eixo Leiria/Pombal-Castelo Branco, que poderá vir a constituir-

se como uma unidade experimental “para o desenvolvimento de ações integradas e implantação de 

projetos-piloto” com destaque para domínios como a floresta, energia, novas soluções de mobilidade e 

transportes públicos, telemedicina e formação em TIC.  

O desenvolvimento da região Centro deve basear-se na articulação diferenciada dos papéis destes 

territórios partindo das suas especificidades. Penamacor posiciona-se numa zona de articulação entre 

Espanha e o Eixo da Beira Interior (Guarda – Covilhã/Fundão – Castelo Branco), um eixo de 

desenvolvimento fundamental na estruturação e amarração das políticas de desenvolvimento territorial do 

interior da Região Centro.  

Penamacor carece assim de uma política que reforce esta articulação, o que requer um conhecimento 

específico sob a forma de bens públicos. Além do potencial em termos turísticos, energéticos e florestal, o 

concelho não possui representatividade significativa em termos regionais, em nenhuma das principais 

fileiras económicas da Região Centro. Assim, deve-se assumir a articulação com os principais núcleos de 

desenvolvimento (principalmente no acesso a serviços) e para a amarração da estratégia de 

desenvolvimento regional, com particular realce para os centros urbanos que, embora de pequena 

dimensão, revelam potencial de amarração do território. 

Desenvolvimento rural e atividades agro-florestais – numa perspetiva global, o espaço agrícola ou florestal 

deve ser classificado em três grandes grupos: produção agrícola, produção florestal e outras áreas 

parcialmente ocupadas com atividades não direcionadas para o mercado, sendo que estas últimas devem 
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classificar-se consoante a principal vertente da sua utilização dominante – produção florestal, reserva 

ambiental e conservação da natureza (floresta de conservação e proteção ou outros espaços naturais), e 

outras atividades territoriais (caça, pesca, iniciativas desportivas e ambientais, turismo, entre outras). A 

valorização da produção agrícola e florestal obriga a passar da perspectiva de uma agricultura indiferenciada 

para a noção de produto-marca-território, criando assim espaços agrícolas competitivos e que contribuam 

para o desenvolvimento rural. 

A este nível Penamacor integra-se na “Área Agrícola e Florestal Interior” que integra a área de mais valia 

ambiental da Reserva da Malcata e ainda parte do aproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira , sendo 

uma área de desenvolvimento do olival, pequenos ruminantes e floresta multifuncional, tendo como 

subáreas específicas os produtos de qualidade reconhecida. 

Turismo – a proposta de modelo territorial para o desenvolvimento turístico da Região Centro assenta num 

conjunto de pressupostos orientadores, que importa explicitar para compreender o alcance do modelo 

proposto: 

 A transversalidade do desenvolvimento turístico e a sua transformação como instrumento de reconversão produtiva e 

socioeconómica de territórios em perda demográfica e produtiva requer: i) a existência de fatores de atratividade e de 

competências de gestão; ii) a definição rigorosa de segmentos de mercado; iii) a garantia de condições de 

acessibilidade e mobilidade; iv) a consolidação de produtos turísticos suscetíveis de assegurar a sustentabilidade dos 

fatores de atratividade; v) a disseminação de práticas de hospitalidade entre a população local; 

 Os efeitos multiplicadores de rendimento e de emprego que tendem a alargar a influência da atividade turística, para 

além dos espaços que apresentam fatores de atratividade, devem ser tidos em conta;  

 O reforço da capacidade empresarial no sector é fundamental, assim como assegurar a essa capacidade empresarial 

uma maior intervenção no desenho de estratégias de organização de oferta, de valorização de recursos e de captação 

de mercados. 

O PROT Centro reforça a criação e consolidação de rotas regionais e o desenvolvimento de atividades de 

animação, que associem o recreio e o lazer com o património cultural e ambiental (natural), como forma de 

potenciar os produtos estratégicos definidos no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). 

Na perspetiva de turismo multi-temático e em função da qualidade dos produtos turísticos regionais, o 

modelo territorial de desenvolvimento do PROT-C evolui em torno de quatro áreas de ordenamento da 

atividade turística, onde se podem criar sinergias e integrar recursos e produtos turísticos: Centro Litoral, 

Dão-Lafões, Pinhal e Beira Interior. Relativamente ao território concelhio destaque para a presença da 

Reserva Natural da Malcata, enquanto destino turístico de natureza, e para a sua proximidade ao Pólo 

Turístico da Serra da Estrela (identificado no PENT). 

Património Cultural - constitui um importante recurso de afirmação e desenvolvimento do território da Região 

Centro, sendo um eixo estruturante da memória coletiva que é, por isso mesmo, urgente promover a 
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qualificação das condições do seu conhecimento, estudo e valorização, bem como formas que fomentem a 

sua proteção e divulgação. O desenvolvimento urbano e rural deverá ter em conta esta realidade, 

estabelecendo políticas e estratégias de desenvolvimento que ampliem as suas potencialidades, enquanto 

elemento de elevada relevância económica. De facto, é a especificidade do património local, composto por 

bens materiais e imateriais, que permite ao mesmo tempo a diferenciação e diversificação dos destinos 

turísticos, incrementando a competitividade do turismo regional e nacional. O território concelhio registam 

diversos exemplares interessante de património edificado, cultural, natural e arqueológico, encontrando-se 

alguns classificados e outros em vias de classificação. 

Sistema urbano 

As apostas estratégicas e a construção do modelo territorial baseiam-se num conjunto de fundamentos que 

devem constituir-se como referencial para o desenvolvimento do Sistema Urbano da Região Centro: 

 O sistema urbano está polarizado por um pequeno núcleo de cidades. Em torno de cada cidade há um 

território onde gravitam outras aglomerações urbanas e espaços rurais, definindo territórios 

polarizados, que se organizam em torno de mobilidades para o trabalho e usufruto de comércio e 

serviços estruturando subsistemas urbanos; 

 Os subsistemas urbanos não são estruturas fechadas, mas espaços de articulação de geometria 

variável, havendo um potencial de concertação estratégica regional e com as regiões adjacentes que 

deve ser dinamizado; 

 Os subsistemas urbanos lideram as redes de internacionalização regional. Dominantemente 

organizadas a partir da base económica e das redes de conhecimento (redes tecnológicas e de 

investigação e formação avançada); 

 Os subsistemas urbanos estabelecem um contexto apropriado para conceber projetos estruturantes, 

para consolidar estratégias concertadas e para contratualizar as diferentes realizações sectoriais. 

O subsistema urbano da Beira Interior desenvolve-se em torno do corredor do IP2/A23, abrangendo as 

aglomerações da Guarda, Belmonte, Covilhã/Fundão e Castelo Branco, que polarizam os territórios de baixa 

densidade envolventes.  

Penamacor embora não se encontre abrangido por nenhum dos subsistemas urbanos identificados para a 

região, corresponde a um centros urbanos complementar que beneficia da proximidade a Castelo Branco, 

com o qual tem uma relação inter-urbana de nível 3, cuja rede de concertação constitui uma oportunidade a 

desenvolver. Os centros urbanos complementares têm uma função dominantemente municipal, garantindo 

uma oferta urbana essencial para a coesão territorial. 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico - Adenda 63 

Sistema de acessibilidades e transportes 

As opções estratégicas de atuação sobre o sistema de transportes e logística da região procuram responder 

às necessidades de reorientação do atual modelo territorial que passam por: 

 Consolidar a rede de infraestruturas de transporte e logística de suporte à afirmação externa dos 

principais sistemas urbanos regionais; 

 Concluir a rede básica de infraestruturas de transporte de suporte à melhoria da acessibilidade intra-

regional; 

 Reorganizar a oferta de serviços de transporte público de âmbito sub-regional e local de modo a 

ganhar eficácia e eficiência das necessidades de mobilidade da população. 

Em termos de consolidação e otimização, o modelo territorial preconizado pelo PROT-Centro assenta em 

quatro corredores estruturantes (Corredor do Litoral; Corredor do Interior (incluindo IC31); Corredor Aveiro-

Vilar Formoso; Corredor Figueira da Foz-Castro Daire), todos eles de cariz rodo-ferroviário, os quais devem 

desempenhar um papel fundamental na realização do potencial de desenvolvimento e internacionalização 

da base económica regional e, inclusivamente, na própria conectividade entre os principais sistemas 

urbanos da Região. 

Em matéria de construção e qualificação, o modelo territorial preconizado pelo PROTC define quatro Eixos 

Prioritários de Coesão (Tomar/ Coimbra - IC34; Covilhã/ Coimbra - IC6; Oliveira do Hospital/ Fornos de 

Algodres (Guarda) - IC7; Castelo Branco/ Pombal - IC8; Covilhã/ Viseu - IC6-IC7-IC37), todos eles de cariz 

rodoviário, os quais se revelam absolutamente necessários para mitigar os défices de integração espacial, 

económica e social que ainda se verificam em vastas parcelas do território regional. A materialização dos 

Eixos Prioritários de Coesão deverá assentar na concretização dos Itinerários Complementares previstos no 

âmbito do Plano Rodoviário Nacional, admitindo otimizações no traçado aí sugerido por este instrumento 

que contribuam para a racionalização dos custos de construção e para a minimização de impactes 

ambientais  

Referência ainda para a via-férrea que assume na estratégia de acessibilidades e transportes da região um 

papel relevante na criação de condições de mobilidade intra-região e da sua articulação com o exterior. As 

opções fundamentais passam por: maximizar as condições de ancoragem do TGV na região; por minimizar 

impactes ambientais do atravessamento do cordão litoral pelo traçado do TGV; eletrificar a Linha da Beira 

Baixa; reforçar as condições e modelo de funcionamento da Linha da Beira Alta; entre outras. 

Neste âmbito, Penamacor não é atravessado por nenhum corredor estruturante, contudo beneficia da 

proximidade relativa ao IP2/A23, que permitiu uma melhor acessibilidade ao concelho.  

                                                      
4 Transformando-se, em Coimbra, como variante sul-nascente (ou seja, o PRN deve contemplar à volta de Coimbra uma Circular Regional Envolvente de Coimbra). 
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Sistema de Proteção e Valorização Ambiental 

A região Centro integra um importante conjunto de áreas de elevado valor ecológico/ambiental/hidrológico, 

apresentando contudo fatores de degradação e poluição ambiental que afetam de forma significativa os 

recursos e valores naturais. 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) é parte integrante do modelo territorial e 

consiste no conjunto de áreas com valores naturais e sistemas fundamentais para a proteção e valorização 

ambiental, tanto na ótica do suporte à vida natural como às atividades humanas. É, no essencial, constituída 

por áreas nucleares, nas quais se integram as áreas classificadas (Áreas Protegidas, ZPE e SIC da Rede 

Natura 2000, IBAs, etc.) e outras áreas sensíveis (povoamentos de folhosas autóctones, zonas húmidas, 

sistemas dunares e arribas costeiras, entre outras) e corredores ecológicos, classificados em estruturantes 

(linhas de água principais e zona costeira) e secundários (corredores ecológicos dos PROF). 

A implementação do modelo territorial deverá também ser acompanhada da promoção de um vasto conjunto 

de medidas específicas, de entre as quais se destacam: 

 Dar prioridade à construção de infra-estruturas ligadas ao saneamento e ao tratamento de águas 

residuais nas áreas identificadas como problemáticas/conflituosas; 

 Salvaguardar as áreas onde a qualidade da água é superior impedindo assim a sua contaminação;  

 Perceber a paisagem como um recurso de suporte da atividade do homem, promotor da qualidade de 

vida das populações e do desenvolvimento; 

 Reconhecer e inverter a descaracterização e degradação da paisagem, proporcionada pela extração 

de recursos não ordenada, escombreiras, escavações, lixeiras, vazadouros, desenho e manutenção 

desadequada das estradas municipais e caminhos vicinais, cursos de água descontínuos e 

degradados; 

 Reconhecer e inverter os padrões de paisagem pobres, resultantes da ineficiência no ordenamento 

das matas de suporte e florestas de produção; do espaço agrícola desordenado e sebes de 

compartimentação descontinuadas; do uso ineficiente dos solos agrícolas; do crescimento 

desordenado dos perímetros urbanos e urbanização difusa ao longo das vias de comunicação, 

resultando na perda de unidade dos aglomerados; 

 Aceitar e aproveitar as oportunidades referentes às paisagens, como o valor da identidade das suas 

várias unidades, que é elementar para a sustentabilidade dos povoamentos; a diversidade e qualidade; 

o valor cénico das paisagens ordenadas; a valorização da paisagem como fator de melhoria da 

qualidade do ambiente, do nível de vida e das condições de vida das populações, promovendo o 

desenvolvimento do recreio, da saúde, da economia locais; 
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 Promover o ordenamento e organização das paisagens do centro do país, valorizando a sua 

diversidade; 

 Desenvolver o turismo de natureza/interior; 

 Promover na Serra da Malcata as espécies autóctones e a gestão florestal compatível com a 

conservação da biodiversidade, promover a reintrodução do lince e a recuperação do Habitat, inverter 

a tendência de despovoamento das áreas rurais e criar infra-estruturas de apoio ao turismo (turismo 

em espaço rural, natureza); 

 Promover a instalação/conservação da galeria ripícola, promover o tratamento das águas residuais 

antes do lançamento ao meio hídrico e promover condições que permitam a migração/circulação das 

espécies ao longo das linhas de água. 

A ERPVA presente no concelho de Penamacor é constituída por uma zona de mais valia ambiental de 

intervenção prioritária de nível 2, na área abrangida pela Reserva Natural da Serra da Malcata e pelo SIC 

Malcata, e integra dois corredores secundários, delimitados no PROF.  

Sistema de riscos naturais e tecnológicos 

Foram identificados cinco espaços de risco (Litoral, interface Litoral/Interior, Alto Vouga e do Médio e Alto 

Mondego, Maciço Central e Beira Serra Sul e Raiano) que representam espaços de associação tipológica e 

de grau de incidência, com incidência na análise, gestão e operacionalização dos riscos. Penamacor integra 

o Espaço Maciço Central e Beira Serra Sul, num espaço que apresenta uma elevada incidência dos 

processos climáticos e meteorológicos extremos, que determinam uma elevada suscetibilidade à seca, às 

ondas de calor e de frio, e a incêndios florestais.  

Da observação da cartografia dos riscos do PROT Centro “Expressão territorial da perigosidade relacionada 

com os processos naturais e tecnológicos”, Penamacor encontra-se sujeito a alguns riscos, nomeadamente: 

 Suscetibilidade a movimentos de massas de vertentes muito elevada, zona da Reserva Natural da 

Malcata, a nordeste; 

 Suscetibilidade a ondas de calor, na vertente sudoeste; 

 Suscetibilidade à seca, em todo o concelho; 

 Suscetibilidade a incêndios florestais muito elevada em todo o concelho. 

Da integração dos diversos sistemas apresentados resulta o Modelo Territorial do PROTC ilustrado na figura 

seguinte. 

Figura 7: Modelo Territorial 
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Fonte: Proposta do PROT Centro - CCDR-C, Setembro de 2010 

A região Centro caracteriza-se pela sua diversidade de âmbitos geográficos e também por uma dicotomia litoral/ 

interior que, genericamente, é reconhecida por todos. Esta opõe as Terras Baixas do Litoral – grosso modo o 

Baixo Vouga, Baixo Mondego e Pinhal Litoral – às montanhas e planaltos da Cordilheira Central e das Beiras 

Alta e Baixa. Estas diferenças levam à necessidade de serem definidas Unidades Territoriais (UT), como 

espaços geográficos relevantes para a definição de políticas públicas de base territorial enquadráveis nos IGT e 

para a formulação de orientações estratégicas de suporte à territorialização de políticas não enquadráveis em 

IGT, que, ao nível sub-regional contribuem para a operacionalização dos objetivos contidos no PROT Centro. 

As Unidades Territoriais definidas são: Centro Litoral; Dão-Lafões e Planalto Beirão; Beira Interior; e, Pinhal 

Interior e Serra da Estrela. 

Penamacor encontra-se na unidade Beira Interior, que se pode considerar dividida em três sub-regiões 

marcadas por características biofísicas diferenciadas, a Beira Interior Norte, a Beira Interior Sul (na qual se 

integra o território concelhio) e numa área de depressão entre estas, a Cova da Beira. 

A rede urbana desta unidade é caracterizada por duas realidades distintas: por um lado a presença de uma 

“armadura urbana de nível regional” que integra as aglomerações da Guarda, eixo Covilhã/Fundão, e Castelo 

Branco, e por outro lado “uma constelação de pequenos centros”, onde se regista uma tendência acentuada de 

quebra demográfica e envelhecimento. 
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Atendendo a estas assimetrias e à necessidade de consolidação de um modelo territorial de âmbito regional, 

destacam-se as seguintes prioridades de intervenção nesta unidade: 

 O fecho das redes arteriais rodoviárias, procurando melhorar as ligações nacionais entre as principais 

cidades e pólos económicos, e as ligações inter-regionais e transfronteiriças; 

 O reforço funcional das principais cidades a par da fixação da rede de pequenos aglomerados; 

 A gestão das políticas para a baixa densidade e para a rarefação, sobretudo em relação à rede de 

equipamentos e de serviços de proximidade; 

 O reforço funcional das sedes de concelho, assegurando um “pacote mínimo” de funções, 

equipamentos e serviços; 

 Possibilidade de trabalhar lógicas de fileira. 

Atendendo ao Modelo Territorial e à definição das Unidades Territoriais, o PROTC estabelece um quadro 

orientador, que “assume uma natureza indicativa e estratégica, propondo um modelo de organização e 

estruturação do território”. É neste sentido que o Plano enfatiza que “as normas orientadoras do PROTC, embora 

não assuma uma natureza regulamentar, constituem orientações com incidência nos diferentes domínios do 

ordenamento territorial e urbano. Assim, os critérios de ordenamento e gestão territorial tendentes a estabelecer 

padrões de contenção, polaridade, mobilidade e sustentabilidade, têm em conta os diferentes modelos de 

afirmação da urbanidade na região, de forma a que as orientações e recomendações sejam incorporados nos 

PMOT que determinam em exclusivo o uso do solo”. Estas normas são subdivididas em: 

 Normas gerais, que identificam os princípios gerais de enquadramento que consubstanciam a filosofia 

de regulação e de gestão territorial que suporta a proposta de modelo territorial; 

 Normas específicas por domínio de intervenção, que definem o conjunto de orientações a respeitar 

pelas diferentes entidades públicas cuja intervenção é considerada necessária para a concretização do 

modelo territorial, com aplicação generalizada a todo a Região; 

 Normas de base territorial, que sistematizam as orientações que devem preferencialmente aplicar-se 

nas diferentes Unidades Territoriais consignadas na proposta de modelo territorial; 

 Orientações de Política Sectorial, definidas para alguns domínios e consideradas necessárias para 

assegurar a viabilização da proposta de modelo territorial. 

Na generalidade, e atendendo ao seu conteúdo, estas normas assumem particular relevância na definição do 

modelo de desenvolvimento e proposta de ordenamento a estabelecer no âmbito da revisão do PDM de 

Penamacor, pelo que serão explanadas em maior detalhe em fase posterior do Plano. 
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4. RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

A temática dos riscos e da proteção civil tem vindo a adquirir ao longo dos anos mais recentes uma relevância 

crescente. A ocorrência de determinado tipo de fenómenos, de origem natural ou humana, encontra-se 

intrinsecamente associada à questão da ocupação do espaço e dos danos inerentes à ocorrência desses 

fenómenos, tendo por isso toda a pertinência que esta temática seja abordada no âmbito da disciplina das 

intervenções no território. 

Conforme refere o Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a criação de SIG 

de base municipal “a identificação, a caracterização e a avaliação metódica dos riscos naturais, tecnológicos e 

mistos que condicionam a segurança das comunidades são passos fundamentais no adequado desenvolvimento 

dos procedimentos de planeamento de emergência e de ordenamento do território”. 

A reforçar esta ideia a Lei de Bases do Ordenamento do Território considera que “acautelar a proteção civil da 

população, prevenindo os efeitos decorrentes de catástrofes naturais ou da ação humana”, constitui uma das 

finalidades da política de ordenamento do território e de urbanismo. 

Consequentemente, os IGT são conduzidos no sentido de respeitar todo este enquadramento, traduzindo as 

disposições e orientações emanadas da legislação. 

O PNPOT estabelece como medida prioritária definir para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e 

tecnológicos, em sede de PMOT, e atendendo aos objetivos e critérios de cada tipo de plano, as áreas de 

perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas e as medidas de prevenção e mitigação dos riscos 

identificados. 

Também os PROT, em respeito às disposições do RJIGT e em consonância com as orientações do PNPOT, nos 

seus modelos de organização do território regional, identificam e estabelecem diretrizes relativamente às zonas 

de risco. A caracterização dos riscos ao nível da região Centro encontra-se sistematizada no subcapítulo 3.8. 

De acordo com as orientações do PROT – Centro, os Planos Municipais de Ordenamento do Território “devem 

identificar as áreas sujeitas a risco sísmico, radioatividade natural, movimentos de massas de vertentes e cheias, 

inundações e galgamentos marinhos”, e, no que respeita ao conteúdo material, “devem incorporar a análise dos 

diversos riscos, cartografando a escalas adequadas as áreas de risco identificadas e, em função da tipologia de 

risco regulamentar os usos e a ocupação compatíveis, designadamente através do seu condicionamento ou 

proibição”. 

Regista-se ainda a figura de planos de proteção civil que podem ser planos de emergência de nível nacional, 

regional, supra distrital, distrital, supra municipal ou municipal, gerais ou especiais, e que necessitam de 

cartografia de riscos para a sua elaboração. 
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No presente contexto, assume particular importância a articulação do PDM com o Plano Municipal de 

Emergência de Penamacor (PMEP), documento fundamental para a identificação e gestão dos riscos a nível 

municipal. O Plano Municipal de Emergência de Penamacor foi elaborado em 2004 e permite ao Município 

dispor de um instrumento para desencadear as operações de proteção civil, com vista a possibilitar uma unidade 

de direção e controlo, para coordenação das ações a desenvolver e gestão de meios e recursos mobilizáveis, 

face a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, tendo em vista minimizar os prejuízos e perdas de vidas e o 

restabelecimento da normalidade. 

Apesar do PMEP não possuir cartografia de risco à escala municipal, identifica e define estratégias para a 

mitigação dos diversos riscos de origem natural e tecnológica detetados. Assim, de acordo com a informação 

disponibilizada, e com as áreas de risco identificadas no PROT Centro e PMEPC de Penamacor, na peça 

desenhada n.º 13 foram cartografados os Riscos Naturais e Tecnológicos com relevância no contexto da revisão 

do PDM e identificados os Equipamentos de Segurança e Proteção Civil existentes no concelho, nomeadamente 

o Quartel dos Bombeiros, o posto da Guarda Nacional Republicana e os Serviços Municipais de Proteção Civil, 

todos eles localizados na Vila de Penamacor. 

Em sede de Proposta de Plano serão identificadas as possíveis situações de conflito entre os riscos presentes e 

as propostas de ordenamento, a eventual introdução ou agravamento de riscos e a conformidade do PDM com 

os normativos do PROT Centro nesta temática. Serão também, se necessário, definidas medidas restritivas e/ou 

mitigadoras de riscos e conflitos, bem como identificadas restrições e condicionantes ao uso do solo para cada 

tipo de risco. 

4.1 RISCOS NATURAIS 

O PMEPC de Penamacor identifica um conjunto de fenómenos de origem natural suscetíveis de 

desencadearem, no território concelhio, catástrofes capazes de afetarem o sistema social, nomeadamente: 

 Tempestades e Ciclones – no concelho por vezes verifica-se a ocorrência de circulações ciclónicas 

de escala variável, como tornados e ventos fortes, que podem originar mortos, feridos e prejuízos 

enormes no território. Não podem ser minimizadas as consequências de destruição eventual de 

estruturas básicas, sobretudo de eletricidade e telefones, coberturas de edifícios e arranque de 

árvores. A possibilidade de deteção e previsão destes fenómenos centram-se na Observação 

Meteorológica e Deteção Remota Via Satélite. 

 Incêndios Florestais – correspondem a uma catástrofe que se tem vindo a acentuar nos últimos 

anos, originando elevados prejuízos materiais e humanos, obrigando a elevados custos nas ações 

de prevenção e combate. Em grande parte do concelho de Penamacor este risco é sensível, em 

consequência da deficiente compartimentação entre folhosas e resinosas e de estruturas de corta-

fogo. Na Reserva Natural da Serra da Malcata existem duas zonas de grande risco de incêndio, 
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com incidência nas Plantações da Portucel, constituídas por pinheiro negro, pseudotsugas, pinheiro 

bravo e eucalipto formam uma mancha florestal de grande risco de incêndio, e na Bacia do Rio 

Bazágueda, devido à sensibilidade ecológica e topografia acentuada, que acentua a secura estival, 

tem elevada inflamabilidade das formações arbustiva e reduzida acessibilidade, o que dificulta o 

combate. A Reserva Natural da Serra da Malcata possui já um Plano Prévio de Intervenção em 

Fogos Florestais. A delimitação das áreas de perigosidade elevada e muito elevada de incêndio 

identificadas na peça desenhadas correspondem às definidas no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios (2010). 

 Cheias / Inundações - o caudal dos rios e ribeiras existentes no concelho é pequeno, chegando a 

secar nos meses de Verão, pelo que a probabilidade de ocorrência de cheias ou inundações é 

praticamente nula. No entanto a Ribeira da Bazágueda tem uma situação de risco na sua margem 

direita, junto ao Parque de Campismo do Freixial e numa pequena albufeira a montante do Parque. 

As águas pluviais resultantes de precipitações elevadas e repentinas ou inundações por temporais 

poderão causar cheias/inundações por incapacidade de encaixe hídrico. O mesmo acontece junto à 

Barragem da Meimoa (ribeira da Meimoa), que serve o regadio da Cova da Beira. Tendo em conta a 

sua localização e drenagem, o concelho de Penamacor poderá ser considerado de grau médio. Na 

peça desenhada foi introduzida a delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias constante na 

proposta da Reserva Ecológica Nacional elaborada pela CCDR Centro, e a localização a Barragem 

da Meimoa, pelo risco que pode causar em caso de rutura. 

 Sismos - Penamacor está situado no denominado Maciço Hespérico, que proporciona alguma 

condutibilidade energética, pelo que o fator risco não pode ser menosprezado, nem podem ser 

menosprezadas as consequências de destruição de estruturas básicas como redes de águas e 

saneamento, com reflexos sanitários por enquinamentos, bem como problemas causados ao nível 

de eletricidade e telefones. Contudo, não existem ainda meios de previsão com rigor da ocorrência 

de sismos, por isso deve-se apenas definir medidas preventivas quanto a regras construtivas. 

 Deslizamentos - O concelho não é muito acidentado, contudo, em determinadas zonas essas 

características assumem especial relevo. O sistema preventivo destes fenómenos, resultantes da 

ação do homem ou de causas naturais, inclui o acompanhamento geológico destas áreas sensíveis, 

pelo que é necessário equipamento de pesquisa de soterrados, complementado com material de 

remoção rápida. 

Relembra-se que de acordo com a cartografia de risco que consta do PROT Centro, o concelho de Penamacor 

encontra-se sujeito aos seguintes riscos naturais: 

 Suscetibilidade a movimentos de massas de vertentes muito elevada; 

 Suscetibilidade a ondas de calor, na vertente sudoeste; 
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 Suscetibilidade à seca, em todo o concelho; 

 Suscetibilidade a Incêndios florestais muito elevada em todo o concelho. 

Na peça desenhada foram apenas identificados os riscos naturais passíveis de serem cartografados, de acordo 

com a informação disponibilizada, e delimitados à escala municipal, nomeadamente os relativos a cheias e 

inundações e a incêndios florestais.  

4.2 RISCOS TECNOLÓGICOS 

A evolução da ação do Homem, nomeadamente em termos de evolução tecnológica e industrial, veio introduzir a 

ocorrência de um outro tipo de catástrofe, que decorre diretamente da atividade humana, o acidente tecnológico.  

O PMEPC de Penamacor identifica neste domínio os seguintes riscos suscetíveis de originar uma catástrofe de 

origem tecnológica: 

 Acidentes Industriais – resultam de acontecimentos súbitos e não planeados de um processo 

industrial em espaço geográfico reduzido, causador de consequências graves no homem ou no 

meio ambiente. Até ao momento, não foram registados no concelho acidentes, nomeadamente 

libertação de nuvens tóxicas, incêndios ou explosões. 

 Acidentes de Tráfego 

 Acidentes rodoviários - O número de acidentes rodoviários no concelho não é elevado, no entanto a 

sua ocorrência pode causar danos materiais e humanos. Os acidentes que podem causar situações 

graves são os que envolvem transportes coletivos ou viaturas de transporte de matérias perigosa. As 

causas prováveis dos acidentes são essencialmente velocidade excessiva, desrespeito da regra da 

prioridade, ultrapassagens irregulares e excesso de álcool. 

 Acidentes Aéreos - Diversas rotas comerciais aéreas atravessam o concelho, existindo por este motivo 

alguma probabilidade de acontecer algum tipo de acidente desta natureza. A especificidade que 

normalmente envolve a atuação das diversas forças nestes acidentes carece de conhecimentos prévios 

adequados. 

 Colapso de Estruturas - Este tipo de ocorrência tem causando por vezes um elevado número de 

vítimas e resultam normalmente de erros de projeto ou de construção e, eventualmente, da falta de 

verificação e/ou conservação de estruturas mais antigas, como obras de arte rodoviárias, em função 

da idade e cargas a que estão sujeitas, ou mesmo por efeito de causas naturais que os afetam. A 

ação preventiva passa pelo rigor da fiscalização e verificação e consequente ação de conservação 

ou demolição de estruturas que o imponham.  

 Incêndios Urbanos - Os incêndios urbanos são sempre de grande relevância, podendo verificar-se 

em equipamentos de utilização pública, como centro de saúde; estabelecimentos de ensino; 

estabelecimentos de solidariedade social; instalações de serviços públicos genéricos; 
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estabelecimentos comerciais; edifícios de habitação; áreas de património histórico/cultural e 

bombas de combustível. Merecem particular atenção os estabelecimentos de solidariedade social 

pelo estrato etário dos seus utentes, dada a sua menor mobilidade. As escolas, designadamente a 

Escola Ribeiro Sanches pela concentração de população juvenil merecem também destaque. Em 

ambos os casos deverão os respetivos órgãos de gestão, em articulação com as entidades de 

proteção civil, elaborar planos de evacuação bem como testes periódicos de operacionalidade dos 

meios de socorro.  

 Poluição ambiental - Poluição é toda a alteração qualitativa do ambiente suscetível de inibir ou 

prejudicar o equilíbrio biofísico das espécies naturais, o desenvolvimento sócio-económico das 

comunidades e, em especial, a vida, a saúde e o bem-estar das populações. A poluição pode ser de 

natureza diversa: física, química e biológica, sendo os fatores ambientais sujeitos a poluição os 

seguintes:  

 Água - A poluição da água pode ser provocada por descargas urbanas e industriais, hidrocarbonetos 

residuais, pesticidas e detritos. A poluição aquática afeta a vida das espécies de fauna e flora que vivem 

no meio hídrico e, tratando-se de água para utilização humana, pode também afetar a saúde das 

pessoas. Indiretamente a poluição hídrica poderá afetar negativamente as atividades económicas, as 

pescas ou o turismo, por exemplo. 

 Ar - A poluição atmosférica é provocada por derrames e/ou fugas tóxicas de produtos químicos e 

emanações de teor constante na atmosfera devida às industrias, lixeiras e circulação automóvel 

existentes, sendo uma preocupação ambiental na área. 

 Solo - A poluição dos solos por acumulação de detritos, embora menos sensível, tem vindo a merecer 

uma especial atenção pelos efeitos nefastos geradores de focos de insalubridade e desnaturando as 

áreas de vivência. 

 Zonas urbanas - A vigilância sanitária e as obras de saneamento de ambiente, através da construção 

de centrais depuradoras, estações de tratamento e de purificação de efluentes gasosos, drenagens e 

instalações de transformação de lixos, são medidas preventivas. 

 Contaminações e Epidemias - Podem acontecer diversas contaminações químicas, biológicas ou 

bacteriológicas, embora com baixo risco dadas as ausências de potenciais fontes no concelho. 

Epidemias e intoxicações alimentares coletivas podem suceder, requerendo a intervenção principal 

das forças de intervenção e prevenção sanitária e autoridades de saúde. 

Segundo o PROT Centro, não são identificados riscos de cariz tecnológico para o concelho de Penamacor. 

Na peça desenhada n.º 13 foram, então, cartografados os riscos tecnológicos suscetíveis a maior risco de 

Acidentes Industriais (Parque Industrial de Penamacor) e Acidentes de Tráfego Rodoviário (ER346, EN346, 

EN233 e ant.EN233). 
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ANEXO - ANÁLISE DO NÍVEL DE OCUPAÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS 

Para a análise do nível de ocupação dos perímetros urbanos definidos no PDM de Penamacor, recorreu-se à sua 

comparação com a situação atual, com base no conhecimento do território, apoiado em cartografia relativamente atualizada 

(2007) do Instituto Geográfico do Exército, em ortofotos, que constam da plataforma de dados abertos, "www.igeo.pt" com a 

designação "ORTOS_DGRF_2004_06", e em dados de licenciamento disponibilizados pela Autarquia.  

Esta análise é acompanhada de figuras que ilustram os perímetros urbanos em vigor, onde são identificadas as diferentes 

categorias de espaço, onde consta a identificação das áreas destinadas à expansão dos aglomerados que durante a 

vigência do PDM foram ocupadas e a localização dos processos de licenciamento ocorridos desde 2005, ano a partir do 

qual a Autarquia dispõe deste tipo de informação georeferenciada. A acompanhar esta análise apresentam-se ainda os 

dados relativos às obras licenciadas na freguesia desde a vigência do PDM, com base na informação disponibilizada pelo 

Instituto Nacional de Estatística.  

As áreas identificadas no âmbito da presente análise como “Ocupadas” correspondem a espaços considerados 

urbanizados, pelo facto de já se encontrarem consolidados ou já se encontrarem comprometidos – por integrarem 

operações de loteamento com alvará ou plano de pormenor em vigor. Existem porém diversos espaços intersticiais por 

ocupar no interior destas zonas, que não foram identificados por não possuírem dimensão relevante face à escala da 

presente análise.  

Perímetro Urbano de Águas 

O perímetro urbano de Águas totaliza cerca de 39,8ha, está localizado na vertente sul do concelho e tem acesso principal a 

partir da EN233. O Quadro 20 sintetiza a informação relativa à ocupação das diversas categorias de espaço que constituem 

este perímetro urbano e quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 

Figura 8: Perímetro Urbano de Águas 

 

Fonte: CM Penamacor 
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Quadro 20: Perímetro Urbano de Águas – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior do 
perímetro urbano 

Área por ocupar no interior 
do perímetro urbano 

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 29,8 75,0% 29,8 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 8,3 20,9% 1,9 22,7% 6,4 77,3% 

Espaços Verdes Urbanos 1,6 4,1% - - - - 

TOTAL 39,8 100,0% 31,7 79,7% 6,4 16,2% 

 

Da análise do perímetro urbano de Águas, verifica-se que abrange a zona consolidada deste aglomerado e desenvolve-se 

ao longo dos principais arruamentos. É constituído por Espaços Urbanos (75%), nas áreas que já se encontram edificadas, 

por três bolsas de Espaços Urbanizáveis (20,9%), destinadas à expansão do aglomerado, e por Espaços Verdes (4,1%), 

numa área atravessada por uma linha de água e outra pertencente à RAN. 

Analisando o nível de ocupação deste perímetro urbano, conclui-se que apesar dos espaços urbanos se encontraram 

consolidados, dispõem ainda de diversos espaços intersticiais por ocupar, e que os espaços destinados à expansão do 

aglomerado, na generalidade não foram ocupados, ou seja, considera-se que durante a vigência do PDM apenas cerca de 

23% destes espaços foram ocupados, com maior expressão na bolsa localizada a sul. 

A análise do nível de ocupação verificado tem justificação na dinâmica urbanística ocorrida nos últimos anos em Águas, 

uma vez que de acordo com os dados disponibilizados pela Autarquia e INE, conclui-se que desde a aprovação do PDM 

foram emitidos apenas um total de 35 licenças, entre 1995 e 2009, com maior expressão nos primeiros anos, destinados 

essencialmente à construção de novos edifícios e a intervenções em edifícios de habitação unifamiliar, abrangendo estes 

cerca de 74,2% do total de licenciamentos emitidos pela Autarquia durante este período. 

Gráfico 5: Número de licenças emitidas pela Autarquia para 
a freguesia de Águas, por ano 

 

Gráfico 6: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas pela 
Autarquia na freguesia de Águas 

 

Fonte: INE 

Quando analisada a expressão territorial destes processos, verifica-se que nestes últimos anos surgiram um total de 9 

licenciamentos na freguesia de Águas, incidindo 7 destes no interior do perímetro urbano, uns no “núcleo histórico”, para 

intervenções em edifícios existentes, e outros no restante espaço urbano, na ocupação de espaços intersticiais por novas 

construções. Não surgiram pedidos com incidência nos espaços urbanizáveis. 
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Para além da analise do nível de ocupação do perímetro urbano, verificou-se que nestes últimos anos, face às regras 

definidas para os aglomerados de Nível V e para o Solo Rural, diversos edifícios foram-se instalando ao longo do acesso à 

EN233 e em torno desta. Estas situações devem ser analisadas no âmbito da revisão do PDM, visto algumas áreas 

constituírem núcleos edificados com algum significado, como acontece em torno da via de acesso ao aglomerado de Águas. 

Outra situação que deve ser tomada em consideração, com vista ao desenvolvimento turístico do concelho, é a promoção 

das Termas de Águas, um complexo termal situado a sul do aglomerado.  

Perímetro Urbano de Aldeia de João Pires 

O perímetro urbano da Aldeia de João Pires totaliza 37 ha e abrange a sede da freguesia, um aglomerado interessante do 

ponto de vista cultural e arquitetónico, pois possui um núcleo antigo em muito bom estado de conservação, na sequência da 

implementação das orientações do Plano de Pormenor de Salvaguarda elaborado no âmbito de um Gabinete Técnico Local, 

que acabou por não ser aprovado. O Quadro 21 sintetiza a informação relativa à ocupação das diversas categorias de 

espaço que constituem este perímetro urbano e quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 

Figura 9: Perímetro Urbano de Aldeia de João Pires 

 

Quadro 21: Perímetro Urbano de Aldeia de João Pires – Análise do nível de ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no interior 
do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 25,9 70,0% 25,9 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 11,1 30,0% 0,8 7,3% 10,3 92,7% 

TOTAL 37,0 100,0% 26,7 72,2% 10,3 27,8% 
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Da análise do perímetro urbano, verifica-se que os espaços urbanos definidos abrangem as áreas edificadas do aglomerado 

e abrangem as construções que se fixaram ao longo da EN332. Para contrariar esta tendência, o PDM definiu duas áreas 

destinadas à expansão, ambas situadas a norte do núcleo consolidado de Aldeia de João Pires. Apesar de estas assumirem 

alguma dimensão, representando cerca de 30% da área total do perímetro urbano, acabaram por não ser ocupadas durante 

a vigência do Plano, encontrando-se ainda 10,3 ha (93%) de espaços urbanizáveis por ocupar, tendo apenas sido ocupada 

uma pequena área. 

Verifica-se, assim, que a tendência nos últimos anos incidiu na colmatação dos espaços urbanos, com a ocupação de 

espaços intersticiais, e na recuperação do edificado existente, sob a orientação do plano de salvaguarda elaborado. Os 

espaços urbanizáveis definidos não têm registado qualquer pressão para a construção, tanto por questões cadastrais, como 

por falta de capacidade de fixar população, uma vez que na última ação censitária Aldeia de João Pires foi a freguesia que 

mais perdeu população, cerca de 38% dos seus habitantes. 

Considerando as diversas categorias de espaço consideradas como já ocupadas e os espaços urbanizáveis que ainda se 

encontram por ocupar, conclui-se, que os espaços que não foram ocupados permitem dar resposta à procura esperada nos 

próximos anos, não havendo necessidade de definir novas áreas de expansão. 

Contudo, apesar de não ter havido tendência para a ocupação das áreas de expansão e a população residente ter vindo a 

diminuir significativamente, desde a vigência do PDM foram emitidas diversas licenças, na maioria destinadas a 

intervenções em edifícios existentes (81%). De acordo com os dados disponibilizados pela Autarquia e INE, conclui-se que 

desde a aprovação do PDM foram emitidos apenas um total de 48 licenças, entre 1995 e 2009, com maior expressão entre 

1998 e 2001, destinadas essencialmente a obras de alteração, ampliação ou reconstrução em edifícios de habitação 

unifamiliar, abrangendo estes cerca de 77,1% do total dos licenciamentos nestes anos. 

Gráfico 7: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Aldeia de João Pires, por ano 

 

Gráfico 8: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas pela 
Autarquia na freguesia de Aldeia de João Pires 

 

Fonte: INE 

Na Figura 9 encontram-se localizados os processos de licenciamento que deram entrada na Autarquia após 2005, um total 

de 14 processos. Verifica-se que todas as licenças emitidas para a freguesia incidem no interior do perímetro urbano de 

Aldeia de João Pires, localizando-se 8 no interior do núcleo histórico e as restantes 6 no espaço urbano envolvente. Tal 

como já referido não foram emitidas licenças para os espaços urbanizáveis.  
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No âmbito da revisão do perímetro urbano de Aldeia de João Pires deve ser ponderada a redução dos espaços 

urbanizáveis em função da definição de áreas onde exista maior interesse para a expansão do aglomerado, o que se 

verifica essencialmente para sul.  

Perímetro Urbano de Aldeia do Bispo 

O perímetro urbano de Aldeia do Bispo totaliza 62,9 ha e possui um contorno bastante tentacular, em virtude do 

atravessamento de uma rede hidrológica complexa neste local, bem como de áreas de RAN. O Quadro 22 sintetiza a 

informação relativa à ocupação das diversas categorias de espaço que constituem o perímetro urbano e quantifica as áreas 

consideradas como ocupadas no seu interior. 

Figura 10: Perímetro Urbano de Aldeia do Bispo 

 

Quadro 22: Perímetro Urbano de Aldeia do Bispo – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 40,7 64,6% 40,7 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 15,6 24,7% 1,6 10,2% 14,0 89,8% 

Espaços Verdes Urbanos 6,7 10,6% - - - 

 TOTAL 62,9 100,0% 42,3 67,2% 14,0 22,2% 

 

Da análise deste perímetro urbano, verifica-se que os espaços urbanos integram o edificado existente, alternados com 

faixas verdes de proteção às linhas de água que atravessam o aglomerado, sendo definidas bolsas destinadas à expansão 

de Aldeia do Bispo nas áreas periféricas ao núcleo central. Efetivamente, os espaços verdes marcam presença neste 

perímetro urbano, representando cerca de 11% da sua área total, enquanto os espaços urbanizáveis representam cerca de 

25%. Da análise destes espaços, verifica-se que durante a vigência do Plano, apenas uma pequena parte dos espaços 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico - Adenda 78 

destinados à expansão de Aldeia do Bispo foi ocupada, existindo atualmente ainda cerca de 22% de espaços disponíveis no 

interior do perímetro urbano, que continuam por ocupar, bem como espaços intersticiais por colmatar. 

Durante a vigência do Plano, surgiram diversos pedidos de licenciamento, a maioria para efetuar intervenções em edifícios 

existentes em espaços urbanos. Efetivamente, entre 1995 e 2009, foram emitidos um total de 68 licenças, com maior 

expressão entre o ano de 2003 e 2005, destinadas essencialmente a obras de alteração, ampliação ou reconstrução em 

edifícios de habitação unifamiliar, abrangendo estas cerca de 73,5% do total de licenciamentos nestes anos. 

Gráfico 9: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Aldeia do Bispo, por ano 

 

Gráfico 10: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Aldeia do Bispo  

 

Fonte: INE 

Quando analisada a expressão territorial destes processos, de acordo com a informação disponibilizada pela Autarquia , 

verifica-se que desde 2005 surgiram um total de 17 licenciamentos na freguesia de Aldeia do Bispo, incidindo 15 destes no 

interior do perímetro urbano, a maioria em espaço urbanos para intervenções em edifícios existentes, e apenas 3 nos 

espaços urbanizáveis, para construção de novos edifícios. 

Considera-se que Aldeia do Bispo é um aglomerado com bastantes restrições para a construção, pela presença de diversas 

linhas de água, contudo, apesar da dinâmica urbanística incidir essencialmente nas construções existentes, verificam-se 

intervenções que desqualificaram o espaço urbano, com a introdução de linguagens dissonantes face ao contexto local. 

Neste sentido, considera-se que este aglomerado deverá ser objeto de uma intervenção de requalificação urbana e que 

devem ser definidas áreas de expansão adequadas às necessidades da população residente, considerando que muitos dos 

espaços urbanizáveis não foram ocupados na vigência do Plano por ausência de procura. 

Perímetro Urbano de Aranhas 

O perímetro urbano de Aranhas totaliza 27,3ha, está situado numa encosta orientada a norte e desenvolve-se ao longo da 

EM566, onde se fixaram edifícios mais recentes. O Quadro 23 sintetiza a informação relativa à ocupação das diversas 

categorias de espaço integradas neste perímetro urbano. 
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Figura 11: Perímetro Urbano de Aranhas 

 

Quadro 23: Perímetro Urbano de Aranhas – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 23,3 85,6% 23,3 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 3,4 12,3% 0,8 24,0% 2,6 76,0% 

Espaços Verdes Urbanos 0,6 2,1% - - -  

TOTAL 27,3 100,0% 24,1 88,6% 2,6 9,4% 

 

Da análise deste perímetro urbano, e do ocorrido nos últimos anos, verifica-se que a sua configuração, face à presença de 

áreas de RAN e REN, prejudicou o correto desenvolvimento do aglomerado, uma vez que promoveu a construção ao longo 

das vias. A área de expansão, definida a norte do núcleo central do aglomerado e com 3,4 ha, durante a vigência do plano 

foi parcialmente ocupada (24%). Verifica-se, assim, que a tendência nos últimos anos incidiu, essencialmente, na 

colmatação dos espaços urbanos, com a ocupação dos espaços intersticiais, e em intervenções no edificado existente. 

Considerando as diversas categorias de espaço consideradas como já ocupadas e os espaços urbanizáveis que ainda se 

encontram por ocupar, verifica-se que da área total do perímetro urbano, 9,4% destes espaços, ou seja, 2,6 ha, ainda se 

encontram por ocupar.  

O aglomerado de Aranhas tem sido um dos aglomerados do concelho que tem registado maior dinâmica urbanística, 

especialmente nos últimos anos. Durante a vigência do Plano, o aglomerado absorveu 9,3% dos licenciamentos emitidos 

para o concelho, concentradas nos espaços urbanos do perímetro urbano. Neste período a freguesia registou 74 

licenciamentos, tendo nos últimos anos, ou seja, a partir de 2005, registado a maior percentagem destes, localizados, 

essencialmente, no interior do núcleo histórico delimitado. 

Da análise do Gráfico 12, conclui-se que as licenças emitidas durante a vigência do PDM destinaram-se em grande parte a 

intervenções em edifícios de habitação existentes (67,6%), e que 30% dos processos de licenciamento se destinaram à 

construção de novos edifícios, especialmente para habitação. 
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Gráfico 11: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Aranhas, por ano 

 

Gráfico 12: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Aranhas 

 

Fonte: INE 

Aranhas é um aglomerado que se encontra bastante constrangido face à presença de áreas de RAN e REN, contudo este 

facto não impediu o desenvolvimento urbano nos últimos anos, uma vez que diversas construções surgiram nas imediações 

do núcleo central e do perímetro urbano, resultante de parâmetros urbanísticos de solo rural mais permissivos. Na 

redelimitação do perímetro urbano, no âmbito da revisão do PDM, esta situação deve ser corrigida, devendo este ser 

alargado para integrar as construções existentes e as áreas de expansão aferidas em função das necessidades efetivas. 

Perímetro Urbano de Bemposta 

O aglomerado de Bemposta está situado na freguesia mais a sul do concelho, sendo servido pela EM564, que liga Medelim 

à EN233, nas proximidades de Pedrógão S. Pedro. De pequena dimensão, o perímetro urbano abarca as construções 

existentes nesta aldeia e define três bolsas destinadas à expansão do aglomerado. Este perímetro totaliza 12,9 ha e é 

composto por Espaços Urbanos (72,7%) e Espaços Urbanizáveis (27,3%). 

Figura 12: Perímetro Urbano de Bemposta 
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Quadro 24: Perímetro Urbano de Bemposta – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 9,4 72,7% 9,4 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 3,5 27,3% 0,2 6,1% 3,3 93,9% 

TOTAL 12,9 100,0% 9,6 74,4% 3,3 25,6% 

 

A Bemposta é o aglomerado do concelho que menor dinâmica urbanística registou durante o período analisado, por este 

motivo os espaços destinados à expansão não foram ocupados durante a vigência do Plano, encontrando-se 

maioritariamente disponíveis. Verifica-se que da área total do perímetro, cerca de 25,6% encontra-se ainda por ocupar, 

existindo porém espaços urbanos consolidados que podem ser colmatados.  

Apesar da fraca dinâmica, verifica-se que dos poucos processos registados em Bemposta durante a vigência do PDM 

(apenas 27 licenciamentos), foi nos anos entre 2002 e 2004 que tiveram maior expressão, destinados especialmente a 

intervenções em edifícios de habitação existentes (70,4%). Analisados os processos emitidos desde 2005, conclui-se que 

nestes últimos anos apenas foram licenciadas 5 obras, incidindo 2 numa das bolsas destinadas à expansão de Bemposta. 

Gráfico 13: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Bemposta, por ano 

 

Gráfico 14: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Bemposta 

 

Fonte: INE 

Durante a vigência do PDM, algumas construções foram-se fixando nas imediações do perímetro urbano, resultante dos 

parâmetros algo permissivos em solo rural. Estas situações devem ser aferidas e as áreas destinadas à expansão do 

aglomerado devem ser revistas e definidas em locais mais adequados às necessidades e procura da população. 

Perímetro Urbano de Benquerença 

Na freguesia de Benquerença, o Plano em vigor define perímetro urbano para a sede de freguesia (Benquerença), e para 

Quintas de Anascer. O perímetro definido para Benquerença abarca as construções existentes implantadas na zona de 

planície da ribeira da Meimoa e totaliza 69,3 ha, sendo o de maior dimensão, a seguir ao da Vila de Penamacor, sede de 

concelho. O aglomerado desenvolve-se, essencialmente, a norte da EM570, onde o solo é mais apetecível à ocupação 

urbana, apesar de estar restringida pelo leito de cheia da Ribeira da Meimoa, que contorna esta área a norte.  
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O quadro seguinte sintetiza a informação relativa à ocupação das duas categorias de espaço que constituem o perímetro 

urbano e quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 

Figura 13: Perímetro Urbano de Benquerença 

 

Quadro 25: Perímetro Urbano de Benquerença – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 53,9 77,7% 53,9 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 15,4 22,3% 1,6 10,2% 13,9 89,8% 

TOTAL 69,3 100,0% 55,4 80,0% 13,9 20,0% 

 

Verifica-se que da área total do perímetro urbano, cerca de 78% dos espaços correspondem a espaços urbanos, 

destinando-se a restante área, 22,3%, a área de expansão, localizada a sul da área consolidada. Neste sentido, durante a 

vigência do Plano estas áreas não sofreram grande pressão, uma vez que cerca de 80% destes espaços continuam 

disponíveis para a ocupação.  

Contudo, apesar de a taxa de ocupação dos espaços urbanizáveis ter sido baixa, Benquerença foi uma das freguesias do 

concelho a registar maior número de processos de licenciamento. De acordo, com os dados disponíveis do INE, conclui-se 

que durante a vigência do PDM foram emitidos um total de 99 licenças, concentrando 12,4% do total de licenças emitido 

para o concelho, com expressão ao longo de todos os anos, sendo que nos anos de1996 e 2000, foi registado o maior 

número de licenciamentos. Verifica-se, contudo, que nos últimos anos a dinâmica baixou um pouco. 

A par desta dinâmica, verifica-se que há uma certa tendência para o preenchimento da malha urbana e para a renovação 

dos edifícios existentes, existindo porém novos edifícios um pouco por todo o aglomerado. Conclui-se também, que apesar 

de durante a vigência do PDM terem sido efetuadas diversas intervenções em edifícios existentes, houve também uma 

grande percentagem de novos edifícios, cerca de 33,3%. 
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Gráfico 15: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Benquerença, por ano 

 

Gráfico 16: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Benquerença 

 

Fonte: INE 

Analisando a expressão territorial dos processos de licenciamento emitidos nos últimos anos, desde 2005, verifica-se que 

estes incidiram em locais disseminados pelos espaços urbanos e ao longo da EM570, que atravessa o aglomerado de 

Benquerença. Efetivamente, os espaços urbanizáveis registaram pouca procura, uma vez que as maiores pressões incidem 

ao longo da estrada municipal e nos espaços urbanos a norte, embora se encontrem em zona de cheia da ribeira. 

Benquerença é, assim, um aglomerado que apesar de nas últimas ações censitárias ter visto a sua população decrescer 

tem assistido a algum desenvolvimento urbano, contudo no âmbito da revisão do perímetro urbano a área de expansão 

deve ser aferida em função das necessidades atuais, eliminando a área mais a sul onde não existe qualquer interesse em 

construir. 

Para além da freguesia contar com o perímetro urbano de Quintas de Anascer, o Plano classifica a Praia Fluvial dos 

Moinhos como área de vocação recreativa, para a qual está prevista a construção de um parque de campismo e outras 

áreas de lazer complementares. 

Perímetro Urbano de Quintas do Anascer 

O pequeno núcleo de Quintas do Anascer está localizado no extremo noroeste do concelho, junto ao limite do concelho com 

os do Sabugal e Fundão, e totaliza cerca de 5 ha. Este perímetro urbano integra um conjunto de construções relativamente 

recentes, que foram sendo construídas durante a vigência do plano, em espaços classificados como Espaços Urbanos.  

Nos últimos anos, ou seja, desde 2005 que não são registados licenciamentos nesta aldeia, devendo as construções atuais 

ser resultantes de anos anteriores. No âmbito da revisão do PDM o limite do perímetro deve ser aferido de modo a incluir as 

diversas construções existentes, podendo eventualmente ser ponderada a sua classificação como Aglomerado Rural. 

Perímetro Urbano de Meimão 

Meimão está situado na zona mais a norte do concelho, nas proximidades do concelho de Sabugal, na proximidade da 

interessante Barragem da Meimoa. O perímetro urbano definido para o aglomerado totaliza 16,8ha e integra as edificações 

que se implantaram no estreito vale agrícola e se desenvolveram ao longo da EM562, pelo facto de ser bastante 

condicionado pelo atravessamento da Ribeira do Arrebentão e pela topografia acidentada.  

O Quadro 26 sintetiza a informação relativa à ocupação das diversas categorias de espaço que constituem o perímetro 

urbano de Meimão e quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 
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Figura 14: Perímetro Urbano de Meimão 

 

 

Quadro 26: Perímetro Urbano de Meimão – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 15,3 70,2% 15,3 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 4,9 22,5% 1,5 30,1% 3,4 69,9% 

Espaços Verdes Urbanos 1,6 7,3% - - -   

TOTAL 21,8 100,0% 16,8 77,0% 3,4 15,7% 

 

Da análise deste perímetro urbano, verifica-se que os espaços urbanos abarcam o edificado existente, alternados com 

faixas verdes de proteção às linhas de água que atravessam o aglomerado. São definidas três bolsas destinadas à 

expansão do aglomerado, situadas em áreas periféricas ao núcleo central.  

Da análise do nível de ocupação das áreas de expansão de Meimão, conclui-se que durante a vigência do Plano, estes 

espaços foram parcialmente ocupados, ou seja tiveram um nível de ocupação na ordem dos 30%, ficando por ocupar cerca 

de 3,4ha do perímetro urbano do Meimão. 

Durante a vigência do Plano, surgiram diversos pedidos de licenciamento, tanto para efetuar intervenções em edifícios 

existentes em espaços urbanos, como para construir novos edifícios. Efetivamente, entre 1995 e 2009, foram emitidos um 

total de 24 licenças, com maior expressão nos anos de 1999 e 2000, destinados a obras de alteração, ampliação ou 

reconstrução em edifícios existentes (54,2%) e a novas construções (45,8%), de acordo com os dados disponibilizados pelo 

INE. 
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Gráfico 17: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Meimão, por ano 

 

Gráfico 18: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Meimão 

 

Fonte: INE 

Quando analisada a expressão territorial destes processos, verifica-se que nestes últimos anos surgiram um total de 13 

licenciamentos na freguesia de Meimão, incidindo a maioria no interior do perímetro urbano, uns no interior do “núcleo 

histórico”, para intervenções em edifícios existentes, e outras no espaço urbano, para ocupação de espaços intersticiais por 

novas construções. Não surgiram licenciamentos nos espaços urbanizáveis, apesar de existir uma operação de loteamento 

no espaço a noroeste, que entretanto foi cancelada. 

Para além da análise do nível de ocupação do perímetro urbano, refira-se que nestes últimos anos, face às regras definidas 

para os aglomerados de Nível V e para o Solo Rural, foram-se instalando diversos edifícios ao longo da via que se 

desenvolve para sul, que devem ser analisadas no âmbito da revisão do PDM, visto corresponderem a áreas edificadas 

com algum significado. Outra situação que deve ser tomada em consideração no âmbito da revisão, com vista ao 

desenvolvimento turístico do concelho, é a promoção da Albufeira da Meimoa e das atividades previstas para este local. 

Perímetro Urbano de Meimoa 

O perímetro urbano da Meimoa inclui as edificações existentes na sede de freguesia com o mesmo nome e tem uma área 

total de 25,2 ha. Este perímetro urbano tem uma localização relativamente privilegiada no concelho, uma vez que é 

atravessado pela EN233, a sua principal via de comunicação. O aglomerado desenvolve-se numa encosta orientada a Sul, 

sobre uma planície por onde corre a Ribeira da Meimoa, estando assim muito condicionado pelo atravessamento desta 

Ribeira. 

Este perímetro urbano é constituído maioritariamente por Espaços Urbanos, que representam 82% da área do perímetro e 

abrangem as diversas edificações existentes na zona antiga da Meimoa e a poente deste núcleo e ao longo da EN233, 

pelos Espaços Urbanizáveis, que representam 12% da área total e destinam-se à definição de uma bolsa para expansão 

urbana, situada nas imediações da capela, que pretende contrariar a tendência em se fixarem ao longo da EN233. O 

perímetro urbano da Meimoa conta ainda com a presença de uma área de espaços verdes urbanos (6%), numa área de 

transição entre espaços urbanos e espaços urbanizáveis. 
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Figura 15: Perímetro Urbano de Meimoa 

 

Quadro 27: Perímetro Urbano de Meimoa – Análise do nível de ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 20,6 81,7% 20,6 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 3,0 11,9% 0,5 17,4% 2,5 82,6% 

Espaços Verdes Urbanos 1,6 6,4% - - -   

TOTAL 25,2 100,0% 21,2 83,8% 2,5 9,8% 

 

Durante a vigência do PDM, conclui-se que os espaços destinados à expansão de Meimoa acabaram por não sofrer grande 

pressão, existindo ainda bastante espaço disponível para ocupar, cerca de 83%, pelo facto de a maior tendência para a 

construção ter incidido essencialmente ao longo da EN233, bem como em áreas periféricas ao perímetro urbano, onde os 

parâmetros do Solo Rural o permitiram. No entanto, verifica-se que no interior dos Espaços Urbanos definidos no perímetro 

urbano existem ainda espaços intersticiais que podem ainda ser colmatados, bem como diversas construções degradas que 

podem ser reabilitadas.  

Verifica-se que no interior do perímetro urbano 9,8% da sua área total ainda se encontra por ocupar, que acrescem aos 

espaços existentes no interior da malha urbana para colmatar. Efetivamente, a dinâmica urbana de Meimoa tem incidido 

essencialmente nos espaços urbanos propriamente ditos, uma vez que durante a vigência do Plano, e segundo os dados 

disponibilizados pelo INE, foram emitidos um total de 51 licenças para a freguesia (6,4% do total concelhio), com maior 

expressão entre os anos de 1999 e 2006, sendo que nos últimos anos estas operações tiveram pouco significado. Também 

durante este período, as intervenções registadas destinaram-se a intervenções em edifícios existentes (59%) e à construção 

de novos edifícios (41%), na grande maioria destinados a fins habitacionais. 
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Gráfico 19: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Meimoa, por ano 

 

Gráfico 20: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas pela 
Autarquia na freguesia de Meimoa 

 

Fonte: INE 

Analisando a expressão territorial dos processos de licenciamento, de acordo com os dados disponibilizados pela Autarquia 

a partir de 2005, verifica-se que nestes últimos anos houve registo de 11 licenciamentos, 6 com incidência na zona antiga, 3 

nos espaços urbanos e os restantes 2 em solo rural, nas proximidades da EN233. Efetivamente, os espaços urbanizáveis 

tiveram pouca procura, uma vez que as maiores pressões incidem ao longo da EN233 e em áreas atualmente exteriores ao 

perímetro. 

Apesar de Meimoa ser um aglomerado com efetivo populacional baixo, existem diversas novas construções, sobretudo no 

eixo viário que o atravessa e em solo rural. Considera-se que o desenvolvimento deste aglomerado é muito condicionado 

face ao atravessamento da ribeira da Meimoa que o contorna.  

No âmbito da revisão do PDM o perímetro urbano deve ser aferido em função das preexistências e definir uma área de 

expansão que promova o correto desenvolvimento do aglomerado e a colmatação da malha urbana atual. Como as 

construções que se foram fixando ao longo da EN233, a nascente do perímetro urbano, já constituem um conjunto edificado 

com alguma expressão no contexto urbano da freguesia, devem ter um tratamento específico no âmbito da revisão do 

Plano. 

Interessa ainda salientar a existência da Praia Fluvial da Meimoa, a sul da ribeira, um ponto de referência local destinado ao 

lazer e recreio da população. 

Perímetro Urbano de Pedrógão de São Pedro 

Este perímetro urbano totaliza 40 ha e integra o aglomerado de Pedrógão de São Pedro, situado a sul da sede de concelho. 

É atravessado pela ant. EN233 e possui um interessante núcleo antigo e diversas novas construções, que se foram fixando 

a norte deste. Pedrógão é um dos aglomerados com maior efetivo populacional do concelho, onde se verifica alguma 

dinâmica urbanística.  

O Quadro 28 sintetiza a informação relativa à ocupação das duas categorias de espaço que constituem o perímetro urbano 

e quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 
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Figura 16: Perímetro Urbano de Pedrógão de São Pedro 

 

Quadro 28: Perímetro Urbano de Pedrógão de São Pedro – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 31,9 79,7% 31,9 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 8,1 20,3% 0,4 4,5% 7,8 95,5% 

TOTAL 40,0 100,0% 32,3 80,6% 7,8 19,4% 

 

Os Espaços Urbanos abrangem cerca de 80% do perímetro urbano, concentrando para além do núcleo antigo as diversas 

construções disseminadas, e os Espaços Urbanizáveis são constituídos por duas bolsas, uma a norte de grande dimensão 

e outra, mais pequena, integrada nos espaços urbanos. Durante a vigência do PDM, verifica-se que estas áreas 

mantiveram-se desocupadas, não tendo havido procura para a sua ocupação. Neste sentido, conclui-se que do total de 

áreas destinadas à expansão apenas uma pequena área (cerca de 5%) foi ocupada, resultando assim na existência de 

espaços ainda capazes de dar resposta a necessidades futuras. 

Apesar dos Espaços Urbanizáveis não terem sido ocupados, Pedrógão de São Pedro tem registado alguma dinâmica 

urbanística, tendo durante a vigência do Plano, e de acordo com os dados do INE, registado 58 licenciamentos (7,3% do 

total concelhio), com maior significado entre 2001 e 2007, e destinados, essencialmente, a intervenções em edificado 

existente. 
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Gráfico 21: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Pedrógão de São Pedro, por ano 

 

Gráfico 22: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Pedrógão de São Pedro 

 
Fonte: INE 

 

Neste aglomerado foram um total de 17 processos de licenciamento, após 2005. Verifica-se que grande parte destes, incide 

no interior do perímetro urbano de Pedrógão de São Pedro, 8 no interior do núcleo antigo e as restantes no espaço urbano 

envolvente. Não foram emitidas licenças com incidência nos Espaços Urbanizáveis, tendo sido no entanto verificadas 

algumas em solo rural, a poente do perímetro urbano e em locais periféricos.  

Na revisão do perímetro urbano de Pedrógão de São Pedro deve ser ponderada a delimitação dos Espaços Urbanizáveis, 

integrando áreas onde exista maior interesse em expandir do aglomerado, e as construções existentes na envolvente 

devem ser contempladas em espaço urbano. 

Perímetro Urbano de Penamacor 

O perímetro urbano de Penamacor integra a sede do concelho, sendo o de maior dimensão do concelho, concentrando 140 

ha, ou seja, 24,2% da área de solo urbano do concelho. A Vila está situada na zona central do concelho, na confluência de 

três importantes vias: a EN233, que o contorna e permitiu retirar o trânsito de atravessamento do seu interior; a EN332 que 

estabelece a ligação entre Penamacor, a Aldeia do Bispo e a Aldeia de João Pires; e a ER345, que estabelece o acesso à 

fronteira com Espanha.  

Este perímetro urbano identifica como Espaços Urbanos o núcleo histórico, com origem na encosta do antigo castelo, e as 

zonas edificadas que se desenvolveram ao longo dos arruamentos, representando estes cerca de 46% da área total do 

perímetro urbano, e como Espaços Urbanizáveis três bolsas distintas (25,4%), sendo a situada a poente de maior 

dimensão.  

Este perímetro conta ainda com a presença de uma percentagem elevada de espaços verdes (18,4%), concentrados na 

zona envolvente ao castelo, por possuir declive acentuado e não ser adequada à edificação, bem como de uma zona 

industrial (10%), destinada à fixação de novas empresas numa área destacada do perímetro, a sul da EN346. 

À semelhança dos restantes aglomerados, o crescimento tem sido pouco expressivo, verificando-se no entanto alguma 

tendência para recuperar o edificado existente, sob orientação do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização em 

vigor, e para o preenchimento de áreas que ainda se encontravam disponíveis.  
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O Quadro 29 sintetiza a informação relativa à ocupação das diversas categorias de espaço que constituem o perímetro 

urbano de Penamacor e quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 

Figura 17: Perímetro Urbano de Penamacor 

 
 

 

Quadro 29: Perímetro Urbano de Penamacor – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 64,7 46,2% 64,7 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 35,6 25,4% 22,7 63,8% 12,9 36,2% 

Espaços Industriais 14,1 10,0% 0,0 0,0% 14,1 100,0% 

Espaços Verdes 25,8 18,4% - - -   

TOTAL 140,1 100,0% 87,4 62,4% 26,9 19,2% 

 

Durante vigência do Plano, Penamacor foi sem dúvida, e tal como seria de esperar, o aglomerado com maior nível de 

ocupação e dinâmica do concelho. Dos 22,7 ha de espaços urbanizáveis definidos no perímetro urbano, apenas 36,2% 

destes se encontram ainda por ocupar. Foram implementados alguns loteamentos nestes espaços, encontrando-se a bolsa 

a nascente praticamente ocupada, por habitação unifamiliar, e a situada a poente, parcialmente ocupada, por edifícios 

multifamiliares e pelo pólo de equipamentos de Penamacor. Dos restantes Espaços Urbanizáveis, verifica-se que a bolsa a 
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norte de espaço urbanizável não foi ocupada, à semelhança do espaço industrial proposto a sul, uma vez que o 

investimento industrial foi canalizado para a Zona Industrial de Penamacor, situada um pouco mais a sul. Conclui-se, então, 

que do total das áreas de expansão definidas, ainda existem 12,9 ha por ocupar, capazes de dar resposta a uma futura 

procura. 

Face a esta realidade, e de acordo com os dados disponibilizados pelo INE, verifica-se que durante a vigência do PDM 

foram emitidos um total de 226 licenças, concentrando a freguesia de Penamacor 28,3% dos processos registados para o 

concelho, sendo que destes 53% se destinaram a intervenções no edificado existente e os restantes 47% a novas 

construções, com maior ocorrência entre 1998 e 2003. Verifica-se ainda que nos últimos anos os licenciamentos têm tido 

menor expressão. Outro aspeto a salientar desta análise, é que 30% destes processos se destinou a outros usos, que não 

habitacionais, concentrando nesta fatia as atividades económicas entretanto instaladas na Zona Industrial de Penamacor, 

bem como novos estabelecimentos comerciais, de serviços e equipamentos instalados na Vila. 

Gráfico 23: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Penamacor, por ano 

 

Gráfico 24: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Penamacor 

 

Fonte: INE 

Quando analisada a expressão territorial destes processos, de acordo com a informação disponibilizada pela Autarquia·, 

verifica-se que desde 2005, até atualidade, surgiu um total de 110 licenciamentos na freguesia de Penamacor, incidindo 54 

destes no interior do perímetro urbano, a maioria em Espaço Urbanos, destinados a intervenções em edifícios existentes (9 

sob orientação do Plano de Pormenor de Salvaguarda em vigor) e apenas 6 em Espaços Urbanizáveis, para construção de 

novos edifícios. Verifica-se que em torno do perímetro urbano, especialmente numa zona de vale a nascente e numa zona a 

sul da EN233, surgiram também diversos pedidos, resultantes em parte dos parâmetros algo permissivos em solo rural, 

bem como da definição de aglomerados de nível V. 

Conclui-se, que a vila de Penamacor tem ainda diversos espaços disponíveis que permitem dar resposta a futuras 

necessidades, bem como um parque edificado com interesse patrimonial que urge preservar. Contudo, a par da situação 

demográfica do concelho e face ao contexto regional, Penamacor registou um decréscimo populacional assinalável na 

última ação censitária (-26%), no entanto, nos últimos têm surgido pedidos de licenciamento, associados por vezes a 

situações de 2ª habitação. Quando analisados os espaços verdes, verifica-se se mantiveram na maioria salvaguardados, à 

exceção de uma faixa ao longo do arruamento que o atravessa. 

0

5

10

15

20

25

30

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

Penamacor

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Habitacção Outros usos Habitacao Outros usos

Novas construçoes Obras de alteração, ampliação e 
reconstrução

25,7% 21,2%

45,6%

7,5%

Penamacor



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico - Adenda 92 

No âmbito da revisão, devem então ser incentivadas as ações de recuperação do edificado existente e as diversas 

construções que se foram fixando, que constituem conjuntos edificados com expressão, em áreas exteriores do perímetro 

urbano, devem ter um tratamento específico em solo rural. 

Zona Industrial de Penamacor 

A Zona Industrial de Penamacor está classificada no PDM em vigor como Espaço Industrial Proposto, abrange 24,9 ha e 

integra um plano de pormenor aprovado, elaborado na sequência do disposto no PDM. Durante a vigência de Plano, e 

desde a provação do Plano de Pormenor, que esta área teve um nível de ocupação bastante satisfatório, havendo no 

entanto ainda lotes por ocupar.  

Perímetro Urbano de Salvador 

O perímetro urbano de Salvador totaliza 44,7 ha e está situado no extremo sudeste do concelho, afastado das vias mais 

utilizadas a nível concelhio, sendo atravessado pela EM566, que estabelece a ligação entre a EN332 e o concelho de 

Idanha-a-Nova, nas proximidades de Monsanto. Salvador desenvolveu-se pela encosta, algo condicionada pela presença 

de linhas de água, principalmente ao longo da estrada e de forma tentacular. 

O Quadro 30 sintetiza a informação relativa à ocupação das diversas categorias de espaço integradas neste perímetro 

urbano, compostas pelos Espaços Urbanos (76%), Espaços Urbanizáveis (18%) e Espaços Verdes Urbanos (6%), e 

quantifica as áreas ocupadas no seu interior. 

Figura 18: Perímetro Urbano de Salvador 
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Quadro 30: Perímetro Urbano de Salvador – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 33,9 75,9% 33,9 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 8,2 18,3% 0,0 0,0% 8,2 100,0% 

Espaços Verdes Urbanos 2,6 5,8% - - -   

TOTAL 44,7 100,0% 33,9 75,9% 8,2 18,3% 

 

Da análise do perímetro urbano de Salvador, e do ocorrido nos últimos anos, verifica-se que a sua configuração, face à 

presença de áreas de RAN e REN, prejudicou o correto desenvolvimento do aglomerado e fomentou a construção ao longo 

das vias. O PDM em vigor define como área de expansão, quatro bolsas distintas que perfazem um total de 8,2 hectares, 

que durante a vigência do Plano não foram ocupadas, encontrando-se totalmente disponíveis, à exceção de um 

polidesportivo construído a sul. Verifica-se, assim, que a tendência nos últimos anos incidiu, essencialmente, na colmatação 

dos espaços urbanos, através da ocupação de espaços intersticiais, e em intervenções no edificado existente. 

Considerando as diversas categorias de espaço entendidas como já ocupadas e os Espaços Urbanizáveis que ainda se 

encontram por ocupar, verifica-se que da área total do perímetro urbano, 18,3% ainda se encontra disponível por ocupar.  

Salvador tem sido um dos aglomerados do concelho com menor dinâmica urbanística, essencialmente nos últimos anos. 

Durante a vigência do Plano, o aglomerado registou 52 pedidos de licenciamento - absorveu 6,5% das licenças emitidas 

para o concelho, todas elas concentradas nos Espaços Urbanos do perímetro urbano. Nos últimos anos, ou seja, desde 

2005, registou apenas 17 pedidos de licenciamento, maior parte localizados no interior do núcleo histórico delimitado. 

Conclui-se que os processos emitidos durante a vigência do PDM destinaram-se, essencialmente, a intervenções em 

edifícios de habitação existentes (65,4%), e que 23% dos processos de licenciamento se destinaram à construção de novos 

edifícios, especialmente para habitação. 

Gráfico 25: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Salvador, por ano 

 

Gráfico 26: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas pela 
Autarquia na freguesia de Salvador 

 

Fonte: INE 

Considera-se assim que Salvador encontra-se algo constrangido pela presença de áreas de RAN e REN, e apresenta fraca 

dinâmica urbanística por se encontrar bastante desenquadrado da rede urbana concelhia, contudo no âmbito da revisão do 
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PDM o contorno do perímetro deve ser corrigido, tanto para integrar construções existentes, como para definir uma área de 

expansão mais adequadas às necessidades locais. 

Perímetro Urbano de Vale da Senhora da Póvoa 

A freguesia de Vale da Senhora da Póvoa integra dois perímetros urbanos em vigor distintos, um definido para o 

aglomerado sede de freguesia e outro para incluir um pequeno conjunto de edificações situadas a sul, junto à via que 

possibilita o acesso ao Santuário de Nossa Senhora do Incenso. Face à grande proximidade, a análise considera ambos 

como fazendo parte do aglomerado de Vale da Senhora da Póvoa, totalizando estes cerca de 26 ha. Este aglomerado é 

atravessado pela EN233 e contornado a norte por uma vala do sistema de rega da Cova da Beira. 

O Quadro 31 sintetiza a informação relativa à ocupação das três categorias de espaço que constituem o perímetro urbano e 

quantifica as áreas consideradas como ocupadas no seu interior. 

Figura 19: Perímetro Urbano de Vale da Senhora da Póvoa 

 

 

Quadro 31: Perímetro Urbano de Vale da Senhora da Póvoa – Análise do nível de Ocupação, por categorias de Espaço 

Categorias de Espaço 
Área 

Área Ocupada no interior 
do perímetro 

Área por ocupar no 
interior do perímetro  

ha % ha % ha % 

Espaços Urbanos 29,9 79,5% 29,9 100,0% 0,0 - 

Espaços Urbanizáveis 4,7 17,1% 1,8 38,3% 2,9 61,7% 

Espaços Verdes Urbanos 0,9 3,4% - - - 
 

TOTAL 27,5 100,0% 23,7 86% 2,9 10,5% 
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Verifica-se que da área total do perímetro urbano, 79,5% correspondem a Espaços Urbanos, ou seja, que já estão 

urbanizados, 17% destina-se à definição de Espaços Urbanizáveis e 3,4% a Espaços Verdes de proteção à vala que 

atravessa a norte. Os Espaços Urbanizáveis são constituídos por uma zona “encravada” entre o espaço consolidado de 

Vale da Senhora da Póvoa e a vala de rega, que passa a noroeste. Durante a vigência do Plano, estas áreas foram sendo 

ocupadas, essencialmente, na continuidade de pré-existências, registando um nível de ocupação na ordem dos 38%, o que 

manifesta ser positivo. 

Contudo, apesar de a taxa de ocupação dos espaços urbanizáveis ser positiva, Vale da Senhora da Póvoa foi uma das 

freguesias do concelho que registou menor número de processos de licenciamento. De acordo, com os dados do INE, 

durante a vigência do PDM foram emitidos um total de 38 licenças, concentrando apenas 4,8% do total de licenças emitido 

para o concelho. Ao longo dos anos, Vale da Senhora da Póvoa tem registado uma dinâmica constante, com exceção de 

alguns anos. A par desta dinâmica, verifica-se que houve uma certa tendência para a reabilitação de edifícios existentes, 

existindo porém novos edifícios, essencialmente em zonas periféricas ao núcleo antigo, bem como na área de expansão. 

Gráfico 27: N.º de licenças emitidas pela Autarquia para a 
freguesia de Vale da Senhora da Póvoa, por ano 

 

Gráfico 28: Usos e tipo de intervenção das licenças emitidas 
pela Autarquia na freguesia de Vale da Senhora da Póvoa 

 

Fonte: INE 

Analisando a expressão territorial dos processos de licenciamento emitidos desde 2005, verifica-se que dos 12 processos 

registados para a freguesia, 9 incidem no interior do perímetro urbano, sendo que 2 destes destinam-se à construção de 

novos edifícios em Espaços Urbanizáveis. Efetivamente, em Vale da Senhora da Póvoa há uma certa tendência para a 

recuperação do edificado existente, patente no número de licenciamentos localizados no interior do núcleo antigo 

delimitado, ou seja, cerca de 65% do total dos processos registados para o perímetro urbano. 

Conclui-se, que Vale da Senhora da Póvoa apesar de ter registado perda de população, com menor expressão do que a 

maioria das freguesias, e pouca dinâmica patente no número de processos, apresenta diversos novos edifícios, bem como 

diversos edifícios recuperados. Verifica-se que nos últimos anos surgiram diversas construções ao longo da EN233, para 

sul, e no troço que estabelece a ligação ao Santuário, que no âmbito da revisão do PDM devem ser consideradas. 
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