
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1ª REVISÃO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

DE PENAMACOR 

 

 
ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 

Volume I 

 

MARÇO de 2003  

NOVEMBRO de 2005 

(corrigido em MAIO de 2011 e JULHO de 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 
 

 





 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª REVISÃO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

DE PENAMACOR 

 

 
ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 

Volume I 

 

MARÇO de 2003 e 

NOVEMBRO de 2005 

(corrigido em MAIO de 2011 e JULHO de 2015) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na capa: (1) Casa Jacinto Cândido (Penamacor), (2) Conjunto 

(Aldeia de João Pires), (3) Ponte Medieval (Meimoa), (4) Torre de 

vigia (Penamacor), (5) Picotas (Aranhas), (6) Rio Bazágueda 

(Serra da Malcata), (7) Alameda dos Balcões (Vale de N. Sr.ª da 

Póvoa), (8) Albufeira da Meimoa, (9) Pelourinho (Penamacor), 

(10) Conjunto (Penamacor) 

 

 

 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 
 

 





 
 
 

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

INDICE 

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO ______________________________________________________ 1 

1.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL ________________________________ 1 
1.2 ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRUTURA DO PLANO ______________________________________________________ 2 

2. PENAMACOR E O CONTEXTO REGIONAL __________________________________________________ 6 

2.1 CONTEXTO TERRITORIAL _________________________________________________________________________ 6 
2.2 O CONCELHO DE PENAMACOR – CONSIDERAÇÕES GERAIS ________________________________________________ 8 

2.2.1 Enquadramento Demográfico e Sócio-Económico _______________________________________________ 10 
2.2.2 Povoamento e Estrutura Urbana ____________________________________________________________ 14 
2.2.3 Quadro de Acessibilidades _________________________________________________________________ 14 
2.2.4 Mobilidade e Complementaridades Económicas ________________________________________________ 15 

3. CONDIÇÕES ECONÓMICAS E SOCIAIS ___________________________________________________ 19 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA __________________________________________________________________ 19 
3.1.1 Introdução ______________________________________________________________________________ 19 
3.1.2 Ocupação do Território – Distribuição Geográfica da População ____________________________________ 19 
3.1.3 Evolução da População Residente ___________________________________________________________ 22 
3.1.4 Componentes do Crescimento: Crescimento Natural e Crescimento Migratório ________________________ 25 
3.1.5 Estrutura Etária da População: Grupos Funcionais e Índices Resumo _______________________________ 28 
3.1.6 Síntese Conclusiva _______________________________________________________________________ 32 

3.2 ESTRUTURA ECONÓMICA ________________________________________________________________________ 34 
3.2.1 Introdução ______________________________________________________________________________ 34 
3.2.2 Condição perante a Actividade Económica, Ocupação dos Activos, Emprego e Desemprego _____________ 35 
3.2.3 Nível de instrução, qualificação do emprego e oferta de formação __________________________________ 39 
3.2.4 Estrutura Económica e Empresarial __________________________________________________________ 43 

3.2.4.1 Traços Gerais .................................................................................................................................................................... 43 
3.2.4.2 Sectores de Actividade Económica ................................................................................................................................... 47 

3.2.5 Evolução Recente do Investimento Público ____________________________________________________ 54 

4. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA __________________________________________________________ 58 

4.1 BREVE ENQUADRAMENTO BIOFÍSICO _______________________________________________________________ 58 
4.2 OCUPAÇÃO DO SOLO ___________________________________________________________________________ 66 

4.2.1 Ocupação agrícola _______________________________________________________________________ 68 
4.2.2 Ocupação florestal _______________________________________________________________________ 71 
4.2.3 Outras ocupações do solo _________________________________________________________________ 71 

4.3 VALORES NATURAIS ___________________________________________________________________________ 72 
4.3.1 Flora __________________________________________________________________________________ 72 
4.3.2 Fauna _________________________________________________________________________________ 73 
4.3.3 Reserva Natural da Serra da Malcata ________________________________________________________ 74 

4.3.3.1 Flora ................................................................................................................................................................................... 75 
4.3.3.2 Fauna ................................................................................................................................................................................. 77 

4.3.4 Rede Natura 2000 _______________________________________________________________________ 80 
4.3.4.1 SIC Malcata ....................................................................................................................................................................... 80 
4.3.4.2 ZPE da Serra da Malcata .................................................................................................................................................. 81 

4.3.5 Outros Valores Naturais ___________________________________________________________________ 83 
4.4 UNIDADES DE PAISAGEM ________________________________________________________________________ 84 
4.5 AMEAÇAS AMBIENTAIS __________________________________________________________________________ 90 

4.5.1 Poluição em espaço urbano ________________________________________________________________ 90 
4.5.2 Poluição em espaço agrícola _______________________________________________________________ 90 



 
 
 

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

4.5.3 Poluição Industrial _______________________________________________________________________ 92 

5. HISTÓRIA E PATRIMÓNIO ______________________________________________________________ 94 

5.1 BREVE PANORÂMICA HISTÓRICA ___________________________________________________________________ 94 
5.2 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO ___________________________________________________________________ 96 

5.2.1 Considerações Gerais ____________________________________________________________________ 96 
5.2.2 Património Classificado ___________________________________________________________________ 98 
5.2.3 Imóveis em vias de classificação ___________________________________________________________ 100 
5.2.4 Outros Imóveis com Interesse _____________________________________________________________ 101 

5.3 SÍTIOS E CONJUNTOS COM INTERESSE _____________________________________________________________ 112 
5.4 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO ____________________________________________________________________ 114 
5.5 SÍNTESE CONCLUSIVA _________________________________________________________________________ 116 

6. REDE URBANA ______________________________________________________________________ 117 

6.1 SISTEMA URBANO ____________________________________________________________________________ 117 
6.1.1 Sistema Urbano Municipal ________________________________________________________________ 118 

6.1.1.1 Metodologia ..................................................................................................................................................................... 118 
6.1.1.2 Dimensão demográfica .................................................................................................................................................... 119 
6.1.1.3 Funções Centrais do Sector Privado ............................................................................................................................... 121 
6.1.1.4 Funções Centrais do Sector Público ............................................................................................................................... 124 
6.1.1.5 Definição do Sistema Urbano .......................................................................................................................................... 126 

6.2 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS _________________________________________________ 127 
6.2.1 Considerações Gerais ___________________________________________________________________ 127 
6.2.2 Dinâmica Construtiva e Estado de Conservação _______________________________________________ 129 
6.2.3 Evolução Urbanística dos Aglomerados e Tipologias Arquitectónicas _______________________________ 133 

6.2.3.1 Freguesia de Águas ......................................................................................................................................................... 136 
6.2.3.2 Freguesia de Aldeia de João Pires .................................................................................................................................. 137 
6.2.3.3 Freguesia de Aldeia do Bispo .......................................................................................................................................... 138 
6.2.3.4 Freguesia de Aranhas ..................................................................................................................................................... 139 
6.2.3.5 Freguesia da Bemposta ................................................................................................................................................... 139 
6.2.3.6 Freguesia de Benquerença ............................................................................................................................................. 140 
6.2.3.7 Freguesia de Meimão ...................................................................................................................................................... 141 
6.2.3.8 Freguesia de Meimoa ...................................................................................................................................................... 142 
6.2.3.9 Freguesia de Pedrógão de São Pedro ............................................................................................................................ 143 
6.2.3.10 Freguesia de Penamacor .............................................................................................................................................. 144 
6.2.3.11 Freguesia de Salvador ................................................................................................................................................... 145 
6.2.3.12 Freguesia do Vale da Senhora da Póvoa ...................................................................................................................... 146 

6.3 SÍNTESE CONCLUSIVA _________________________________________________________________________ 147 

7. PLANOS MUNICIPAIS, INTENÇÕES E PRETENSÕES _______________________________________ 149 

7.1 PLANOS E ESTUDOS NO CONCELHO DE PENAMACOR ___________________________________________________ 149 
7.1.1 Plano Director Municipal de Penamacor _____________________________________________________ 149 
7.1.2 Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Histórico de Penamacor _________________ 151 
7.1.3 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor ___________________________________________ 151 
7.1.4 Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Histórico da Aldeia de João Pires __________ 151 
7.1.5 Plano de Pormenor das Termas de Águas ____________________________________________________ 152 
7.1.6 Plano Estratégico de Penamacor ___________________________________________________________ 152 

7.2 INTENÇÕES _________________________________________________________________________________ 153 
7.3 PRETENSÕES RESULTANTES DA PRÉVIA CONSULTA PÚBLICA _____________________________________________ 154 

8. HABITAÇÃO _________________________________________________________________________ 157 

8.1 O PARQUE HABITACIONAL: INDICADORES FUNDAMENTAIS DE DIAGNÓSTICO __________________________________ 158 
8.1.1 População, alojamentos, famílias, edifícios e indicadores médios de ocupação _______________________ 158 



  
 

  

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

8.1.2 Épocas de construção e dinâmicas de crescimento _____________________________________________ 163 
8.1.3 Tipo de alojamentos, formas de ocupação e edifícios segundo o número de pisos ____________________ 164 
8.1.4 Condições de habitabilidade _______________________________________________________________ 167 

8.2 AVALIAÇÃO DAS CARÊNCIAS HABITACIONAIS _________________________________________________________ 170 
8.3 SÍNTESE CONCLUSIVA _________________________________________________________________________ 173 

9. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS _________________________________________________________ 175 

9.1 INTRODUÇÃO ________________________________________________________________________________ 175 
9.1.1 Enquadramento geral ____________________________________________________________________ 175 
9.1.2 Metodologia ___________________________________________________________________________ 175 
9.1.3 Considerações de destaque _______________________________________________________________ 177 

9.2 EQUIPAMENTO ESCOLAR _______________________________________________________________________ 178 
9.2.1 Introdução _____________________________________________________________________________ 178 
9.2.2 Educação pré-escolar ____________________________________________________________________ 179 
9.2.3 Ensino Básico Integrado __________________________________________________________________ 180 

9.3 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL_____________________________________________________________ 182 
9.3.1 Introdução _____________________________________________________________________________ 182 
9.3.2 Creches ______________________________________________________________________________ 182 
9.3.3 Actividades de Tempos Livres _____________________________________________________________ 183 
9.3.4 Lares de Infância e Juventude _____________________________________________________________ 183 
9.3.5 Lares, Centros de Dia e Centros de Convívio _________________________________________________ 183 
9.3.6 Apoio domiciliário _______________________________________________________________________ 185 

9.4 EQUIPAMENTO DE SAÚDE _______________________________________________________________________ 186 
9.4.1 Introdução _____________________________________________________________________________ 186 
9.4.2 Centros de Saúde e Extensões ____________________________________________________________ 186 
9.4.3 Farmácias _____________________________________________________________________________ 187 

9.5 EQUIPAMENTO DESPORTIVO ____________________________________________________________________ 188 
9.6 EQUIPAMENTO CULTURAL E RECREATIVO ___________________________________________________________ 189 
9.7 PREVENÇÃO E SEGURANÇA _____________________________________________________________________ 190 
9.8 SÍNTESE CONCLUSIVA _________________________________________________________________________ 192 

10. REDE VIÁRIA E TRANSPORTES _______________________________________________________ 194 

10.1 PRINCIPIOS GENÉRICOS _______________________________________________________________________ 194 
10.2 REDE VIÁRIA _______________________________________________________________________________ 195 

10.2.1 Inserção Nacional, Regional e Local _______________________________________________________ 195 
10.2.1.1 Principais Ligações à Rede Exterior .............................................................................................................................. 195 
10.2.1.2 Análise das Acessibilidades Externas ........................................................................................................................... 197 

10.2.2 Rede Viária Concelhia __________________________________________________________________ 199 
10.2.2.1 Estrutura e Hierarquização Actual ................................................................................................................................. 199 
10.2.2.2 Caracterização Física .................................................................................................................................................... 201 
10.2.2.3 Análise das Acessibilidades Internas ............................................................................................................................ 207 

10.3 TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS __________________________________________________________ 209 

11. INFRAESTRUTURAS URBANAS _______________________________________________________ 212 

11.1 INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ____________________________________________________ 213 
11.1.1 Subsistema da Meimoa _________________________________________________________________ 214 

11.2 DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS ____________________________________________________ 215 
11.3 RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ____________________________________________________ 219 
11.4 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS, DE COMUNICAÇÃO E GASISTAS _________________________________________ 220 

11.4.1 Infraestruturas Eléctricas ________________________________________________________________ 221 
11.4.2 Infraestruturas de Comunicação ___________________________________________________________ 222 
11.4.3 Infraestruturas Gasistas _________________________________________________________________ 222 



 
 
 

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

ANEXOS: _____________________________________________________________________________ 224 

ANEXO 1 – PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO ______________________________________________________________ 225 
ANEXO 2 - PRETENSÕES E SUGESTÕES APRESENTADAS DURANTE A PRÉVIA CONSULTA PÚBLICA ______________________ 230 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: O concelho de Penamacor no Distrito de Castelo Branco ________________________________________________________ 6 
Figura 2: Sub-região da Beira Interior Sul ____________________________________________________________________________ 7 
Figura 3: Freguesias do concelho de Penamacor ______________________________________________________________________ 8 
Figura 4: Densidade Populacional por concelho na Região Centro, em 2001 _______________________________________________ 11 
Figura 5: Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000) _________________________________________________________________ 15 
Figura 6: Hipsometria e principais festos e talvegues do concelho de Penamacor ____________________________________________ 62 
Figura 7: Modelo Digital do Terreno e a sua relação com as unidades morfo-estruturais ______________________________________ 63 
Figura 8: Rede hidrográfica ______________________________________________________________________________________ 64 
Figura 9: Ocupação do solo da CCLC06, agregada pelos principais tipos de ocupação _______________________________________ 67 
Figura 10 ZPE Serra da Malcata e SIC Malcata ______________________________________________________________________ 80 
Figura 11: Unidades de Paisagem do concelho de Penamacor – Cova da Beira _____________________________________________ 85 
Figura 12: Unidades de Paisagem do concelho de Penamacor - Penha Garcia e Serra da Malcata ______________________________ 87 
Figura 13: Unidades de Paisagem do concelho de Penamacor – Castelo Branco/Penamacor/Idanha ____________________________ 89 
Figura 14: Ocupação no concelho de Penamacor ____________________________________________________________________ 128 
Figura 15: Sistema de Abastecimento de Água da AdZC, no concelho de Penamacor _______________________________________ 214 
Figura 16: Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AdZC, no concelho de Penamacor ______________________ 216 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS 

Fotografia 1: Cabeço granítico, em Águas ___________________________________________________________________________ 59 
Fotografia 2: Serra de Santa Marta ________________________________________________________________________________ 61 
Fotografia 3: Ribeira da Meimoa, um dos principais talvegues do concelho _________________________________________________ 63 
Fotografia 4: Olival com culturas anuais em sub-coberto, ao longo da ribeira da Meimoa ______________________________________ 69 
Fotografia 5: Exemplar de Quercus pyrenaica, em Águas ______________________________________________________________ 72 
Fotografia 6: Albufeira da Meimoa, proporciona locais de abrigo á fauna ___________________________________________________ 73 
Fotografia 7: Galeria rípicola do Rio Bazágueda, na Reserva Natural _____________________________________________________ 75 
Fotografia 8: Cegonha-negra (Ciconia nigra), espécie presente na Reserva Natural __________________________________________ 78 
Fotografia 9: Lince-ibérico (Lynx pardinus), espécie em vias de extinção___________________________________________________ 79 
Fotografia 10: Abertura de clareiras para a reconstituição do habitat do coelho bravo, presa do lince-ibérico ______________________ 79 
Fotografia 11: Vista panorâmica da EM 562 para a barragem da Meimoa __________________________________________________ 83 
Fotografia 12: Galeria ripícola do Rio Bazágueda _____________________________________________________________________ 84 
Fotografia 13: Vale da Senhora da Póvoa ___________________________________________________________________________ 86 
Fotografia 14: Vista para a Serra da Malcata _________________________________________________________________________ 88 
Fotografia 15: Vista a Sul de Penamacor ____________________________________________________________________________ 89 
Fotografia 16: Vacaria com lagoa de depuração ______________________________________________________________________ 91 
Fotografia 17: Sucateira ilegal nas proximidades de Aranhas ____________________________________________________________ 92 
Fotografia 18: Casa da Câmara (Domus Municipalis) e Torre de Vigia, em Penamacor _______________________________________ 98 
Fotografia 19: Torre do Relógio, em Penamacor ______________________________________________________________________ 98 
Fotografia 20: Casa do Teatro, em Pedrógão de S. Pedro ______________________________________________________________ 99 
Fotografia 21: Pelourinho da Bemposta _____________________________________________________________________________ 99 
Fotografia 22: Pelourinho de Penamacor ____________________________________________________________________________ 99 
Fotografia 23: Ponte da Ribeira da Meimoa_________________________________________________________________________ 100 
Fotografia 24: Igreja e Claustro de Santo António, em Penamacor_______________________________________________________ 100 
Fotografia 25: Igreja de Nossa Senhora de Fátima ___________________________________________________________________ 101 
Fotografia 26: Capela Mortuária de Águas _________________________________________________________________________ 101 



  
 

  

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

Fotografia 27: Igreja Matriz, em Aldeia de João Pires _________________________________________________________________ 102 
Fotografia 28: Capela de Espírito Santo, em Aldeia de João Pires _______________________________________________________ 102 
Fotografia 29: Igreja Matriz, em Aldeia do Bispo _____________________________________________________________________ 102 
Fotografia 30: Capela de Espírito Santo, em Aldeia do Bispo ___________________________________________________________ 102 
Fotografia 31: Capela de Espírito Santo, em Aranhas _________________________________________________________________ 103 
Fotografia 32: Cap. Espírito Stº, em Bemposta ______________________________________________________________________ 103 
Fotografia 33: Capela de S. Sebastião, em Bemposta ________________________________________________________________ 103 
Fotografia 34: Igreja Matriz, em Meimão ___________________________________________________________________________ 103 
Fotografia 35: Capela do Divino Espírito Santo, em Meimão ___________________________________________________________ 103 
Fotografia 36: Igreja Matriz, em Pedrógão de São Pedro ______________________________________________________________ 103 
Fotografia 37: Igreja de S. Tiago, em Penamacor ____________________________________________________________________ 104 
Fotografia 38: Igreja da Misericórdia, em Penamacor _________________________________________________________________ 104 
Fotografia 39: Capela de Santo Cristo,  em Penamacor _______________________________________________________________ 104 
Fotografia 40: Oratório de N. Sr.ª da Conceição,  em Penamacor _______________________________________________________ 104 
Fotografia 41: Cruzeiro de três cruzes, em Águas ____________________________________________________________________ 105 
Fotografia 42: Cruzeiro de três cruzes, em Aldeia de João Pires ________________________________________________________ 105 
Fotografia 43: Cruzeiro na Sr.ª Quebrada, em Benquerença ___________________________________________________________ 105 
Fotografia 44: Cruzeiro, em Vale da Sr.ª da Póvoa ___________________________________________________________________ 105 
Fotografia 45: Torre de Menagem do Castelo, em Bemposta ___________________________________________________________ 105 
Fotografia 46: Casa da Família Megre, Águas_______________________________________________________________________ 106 
Fotografia 47: Casa de apoio à feitura da Família Megre, em Águas _____________________________________________________ 106 
Fotografia 48: Casa do Pereiro, Aldeia de J. Pires ___________________________________________________________________ 106 
Fotografia 49: Casa Taborda, em Aldeia de João Pires _______________________________________________________________ 106 
Fotografia 50: Casa Franco Frazão, em Aldeia de João Pires __________________________________________________________ 106 
Fotografia 51: Casa Oliveira Monteiro, em Aldeia de João Pires ________________________________________________________ 106 
Fotografia 52: Casa Paroquial, em Aldeia de João Pires ______________________________________________________________ 107 
Fotografia 53: Lagar de Azeite da Família Franco Frazão, em Aldeia de João Pires _________________________________________ 107 
Fotografia 54: Casa da Família Lopes Dias (1), em Benquerença _______________________________________________________ 107 
Fotografia 55: Casa da Família Lopes Dias (2), em Benquerença _______________________________________________________ 107 
Fotografia 56: Solar da Família Marrocos, em Pedrógão de S. Pedro ____________________________________________________ 108 
Fotografia 57: Solar da Família Franco Falcão, em Pedrógão de S. Pedro ________________________________________________ 108 
Fotografia 58: Casa Elvas Leitão, em Penamacor ____________________________________________________________________ 108 
Fotografia 59: Casa Galhardo, em Penamacor ______________________________________________________________________ 108 
Fotografia 60: Casa Jacinto Cândido, em Penamacor ________________________________________________________________ 108 
Fotografia 61: Casa Osório, em Penamacor ________________________________________________________________________ 108 
Fotografia 62: Casa Pina Ferraz, em Penamacor ____________________________________________________________________ 109 
Fotografia 63: Solar dos Condes de Proença-a-Velha, em Penamacor ___________________________________________________ 109 
Fotografia 64: Casa Solarenga, em Vale da Sr.ª Póvoa _______________________________________________________________ 109 
Fotografia 65: Domus Municipalis, em Bemposta ____________________________________________________________________ 110 
Fotografia 66: Casa do Comendador, em Meimoa ___________________________________________________________________ 110 
Fotografia 67: Escola Primária Dr. Augusto Falcão, em Pedrógão de S. Pedro _____________________________________________ 110 
Fotografia 68: Casa do Teatro, em Penamacor ______________________________________________________________________ 110 
Fotografia 69: Edifício de Santo Estevão, em Penamacor _____________________________________________________________ 110 
Fotografia 70: Hospital da Misericórdia ____________________________________________________________________________ 110 
Fotografia 71: Instituto Pina Ferraz _______________________________________________________________________________ 110 
Fotografia 72: Centro de Saúde __________________________________________________________________________________ 110 
Fotografia 73: Fonte do poço Carvalho, em Penamacor _______________________________________________________________ 111 
Fotografia 74: Fonte do Frade, em Penamacor ______________________________________________________________________ 111 
Fotografia 75: Fonte das Pias, em Salvador ________________________________________________________________________ 111 
Fotografia 76: Fonte, em Vale Sr.ª da Póvoa ________________________________________________________________________ 111 
Fotografia 77: Fonte da Cavalara, em Penamacor ___________________________________________________________________ 111 
Fotografia 78: Fonte de Mergulho, em Bemposta ____________________________________________________________________ 111 
Fotografia 79: Fonte de Mergulho, em Benquerença__________________________________________________________________ 111 
Fotografia 80: Chafariz em João Pires _____________________________________________________________________________ 112 
Fotografia 81: Chafariz, em Salvador ______________________________________________________________________________ 112 



 
 
 

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

Fotografia 82: Poço, em Penamacor ______________________________________________________________________________ 112 
Fotografia 83: Poço, em João Pires _______________________________________________________________________________ 112 
Fotografia 84: Picotas, em Aranhas _______________________________________________________________________________ 112 
Fotografia 85: Picotas, em Aldeia do Bispo _________________________________________________________________________ 112 
Fotografia 86: Coreto da N. Srª do Incenso, em Penamacor ____________________________________________________________ 112 
Fotografia 87: Senhora do Cabeço, em Aranhas _____________________________________________________________________ 113 
Fotografia 88: Ermida de Nossa Srª  da Quebrada ___________________________________________________________________ 113 
Fotografia 89: Ermida de N. Sr.ª do Incenso ________________________________________________________________________ 113 
Fotografia 90: Ermida de N. Sr.ª do Bom Sucesso ___________________________________________________________________ 113 
Fotografia 91: Capela de Santa Sofia e sua Envolvente _______________________________________________________________ 113 
Fotografia 92: João Pires _______________________________________________________________________________________ 114 
Fotografia 93: Bemposta _______________________________________________________________________________________ 114 
Fotografia 94: Benquerença _____________________________________________________________________________________ 114 
Fotografia 95: Penamacor ______________________________________________________________________________________ 114 
Fotografia 96: Vale da Sr.ª da Póvoa ______________________________________________________________________________ 114 
Fotografia 97: Edifícios em avançado estado de degradação (Vale da Sr.ª da Póvoa) _______________________________________ 130 
Fotografia 98: Edifício recuperado em Aldeia do João Pires ____________________________________________________________ 130 
Fotografia 99: Construções novas em Benquerença __________________________________________________________________ 130 
Fotografia 100: Bom exemplo de Restauro -  Alameda dos Balcões em Vale da Senhora da Póvoa ____________________________ 131 
Fotografia 101: Exemplos de casas tradicionais nos aglomerados da Bemposta, Aldeia de João Pires e Benquerença _____________ 134 
Fotografia 102: Moradias Unifamiliares (Aldeia do Bispo/Águas) ________________________________________________________ 135 
Fotografia 103: Habitação colectiva em construção - Penamacor ________________________________________________________ 135 
Fotografia 104: Solar da Família Marrocos (Pedrógão de S. Pedro)/ Solar Elvas Leitão (Penamacor) ___________________________ 135 
Fotografia 105: Igreja de Águas/ Capela de S. Sebastião na Bemposta/ Igreja Matriz de Benquerença __________________________ 136 
Fotografia 106: Rua característica da zona antiga de Águas ___________________________________________________________ 137 
Fotografia 107: Construções recentes na Praça Central de Águas _______________________________________________________ 137 
Fotografia 108: : Largo Cívico da Aldeia de João Pires ________________________________________________________________ 137 
Fotografia 109: Edifícios característicos da Aldeia de João Pires ________________________________________________________ 137 
Fotografia 110: Zona antiga da Aldeia do Bispo _____________________________________________________________________ 138 
Fotografia 111: Intervenções recentes junto ao largo da Igreja __________________________________________________________ 138 
Fotografia 112: Capela integrada no núcleo antigo das Aranhas ________________________________________________________ 139 
Fotografia 113: Zona antiga da Bemposta __________________________________________________________________________ 140 
Fotografia 114: Largo dos antigos Paços do Concelho de Bemposta _____________________________________________________ 140 
Fotografia 115: Construções resultantes do processo de renovação urbana, em Benquerença ________________________________ 141 
Fotografia 116: Edifícios característicos do aglomerado de Benquerença _________________________________________________ 141 
Fotografia 117: Conjunto de casas de Anascer ______________________________________________________________________ 141 
Fotografia 118: Escola primária, em Anascer _______________________________________________________________________ 141 
Fotografia 119: Vista sobre o aglomerado  de Meimão ________________________________________________________________ 142 
Fotografia 120: EM 562, que atravessa o aglomerado da Meimoa _______________________________________________________ 142 
Fotografia 121: Entrada Sul no aglomerado, sobre a Ribeira da Meimoa __________________________________________________ 143 
Fotografia 122: Zona antiga da Meimoa ___________________________________________________________________________ 143 
Fotografia 123: Zona antiga de Pedrógão de S. Pedro ________________________________________________________________ 143 
Fotografia 124: Construções em granito típicas do aglomerado de Pedrógão de S. Pedro ____________________________________ 143 
Fotografia 125: Vista do Castelo, sobre a Vila de Penamacor __________________________________________________________ 144 
Fotografia 126: Zona antiga de Penamacor _________________________________________________________________________ 145 
Fotografia 127: Edifícios de habitação social, Penamacor _____________________________________________________________ 145 
Fotografia 128: Conjunto de edifícios antigos de Salvador _____________________________________________________________ 146 
Fotografia 129: Ruas do conjunto urbano de Salvador ________________________________________________________________ 146 
Fotografia 130: Conjunto de edifícios da Zona antiga de Vale da Sr.ª da Póvoa ____________________________________________ 146 
Fotografia 131: Intervenção na recuperação da Alameda dos Balcões, em Vale da Sr.ª da Póvoa ______________________________ 147 
Fotografia 132: Albufeira da Meimoa ______________________________________________________________________________ 214 
Fotografia 133: Albufeira da Bazágueda ___________________________________________________________________________ 214 
Fotografia 134: ETA da Meimoa _________________________________________________________________________________ 215 
Fotografia 135: ETAR de Penamacor e Benquerença _________________________________________________________________ 217 



  
 

  

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

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Evolução da população residente por dimensão dos lugares entre 1991 e 2001_____________________________________ 14 
Gráfico 2: Principais fluxos pendulares com origem em Penamacor _______________________________________________________ 16 
Gráfico 3: Principais fluxos pendulares com destino ao concelho de Penamacor ____________________________________________ 17 
Gráfico 4: Movimentos pendulares em Penamacor ____________________________________________________________________ 18 
Gráfico 5: Evolução da população residente no concelho de Penamacor, entre 1950 e 2001 ___________________________________ 22 
Gráfico 6: Evolução da População por freguesias, no concelho de Penamacor, entre 1950 e 2001 ______________________________ 23 
Gráfico 7: Evolução da Estrutura Etária, do concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 ______________________________________ 29 
Gráfico 8: Evolução da população por sectores de actividade económica, entre 1991 e 2001 __________________________________ 37 
Gráfico 9: População Residente no concelho de Penamacor, segundo o nível de ensino atingido, em 2001 _______________________ 40 
Gráfico 10: Estabelecimentos por Sectores de Actividade, segundo CAE-Rev.2, em 1999 _____________________________________ 44 
Gráfico 11: Uso actual do solo na Beira Interior Sul ___________________________________________________________________ 66 
Gráfico 12: Uso do solo no concelho de Penamacor (IFN) ______________________________________________________________ 66 
Gráfico 13: Uso do solo no concelho de Penamacor (CCLC06) __________________________________________________________ 68 
Gráfico 14: Áreas ocupadas por culturas temporárias no concelho de Penamacor ___________________________________________ 68 
Gráfico 15: Áreas ocupadas por culturas permanentes no concelho de Penamacor __________________________________________ 69 
Gráfico 16: Evolução da área regada (ha) entre 1990 e 2000, pelo bloco da Meimoa _________________________________________ 70 
Gráfico 17: Evolução das principais culturas e áreas regadas (ha) entre 1999 e 2004 ________________________________________ 70 
Gráfico 18: Distribuição das espécies florestais na sub-região da Beira Interior Sul __________________________________________ 71 
Gráfico 19: Distribuição das espécies florestais no concelho de Penamacor ________________________________________________ 71 
Gráfico 20: Curva de Zipf - Escalonamento Urbano  (Dimensão demográfica dos centros urbanos do concelho de Penamacor, em 2001)

 _____________________________________________________________________________________________________ 120 
Gráfico 21: Hierarquia dos centros urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Privado, em 2002 ____________________ 123 
Gráfico 22: Hierarquia dos centros urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Público ____________________________ 126 
Gráfico 23: Licenças concedidas pela Câmara Municipal para Obras de Construção (1996-2000) ______________________________ 132 
Gráfico 24: Edifícios Concluídos, Construções e Obras de Conservação e Beneficiação _____________________________________ 132 
Gráfico 25: Evolução da população e dos alojamentos, por freguesia, entre 1981 e 1991 (%) _________________________________ 159 
Gráfico 26: Evolução da população e dos alojamentos, por freguesia, entre 1991 e 2001 (%) _________________________________ 159 
Gráfico 27: Evolução do número de edifícios, por freguesia, no concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 _____________________ 161 
Gráfico 28: Edifícios segundo a época de construção, no concelho de Penamacor, em 2001(%) _______________________________ 163 
Gráfico 29: Formas de Ocupação dos Alojamentos no Concelho de Penamacor, em 1991 e 2001 _____________________________ 166 
Gráfico 30: Alojamentos familiares ocupados como residência habitual por existência de infraestruturas urbanas, em 2001 _________ 168 
Gráfico 31: Carências habitacionais (em n.º de alojamentos), por freguesia, em 2001 _______________________________________ 172 
Gráfico 32: Distribuição da população por grupos etários entre 1981 e 2001 no Concelho de Penamacor e na Beira Interior Sul ______ 177 
Gráfico 33: Estrutura Administrativa da Rede Viária Concelhia __________________________________________________________ 202 
Gráfico 34: Estado de Conservação por Categoria Administrativa _______________________________________________________ 206 
Gráfico 35: Distâncias Entre a Sede de Concelho e os Principais Pólos Geradores _________________________________________ 208 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1: Área, População Residente e Densidade Populacional dos concelhos da Beira Interior Sul ____________________________ 7 
Quadro 2: Freguesias do concelho de Penamacor, 2001 ________________________________________________________________ 8 
Quadro 3: Evolução da População nas freguesias de Penamacor, entre 1981 e 2001 _________________________________________ 9 
Quadro 4: Densidade Populacional em 1981, 1991 e 2001 _____________________________________________________________ 11 
Quadro 5: Evolução da População na sub-região da Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001 _____________________________________ 12 
Quadro 6: Taxa de natalidade e mortalidade (2000); Índices de Envelhecimento (2000), de dependência de jovens e de dependência de 

idosos (1999) ___________________________________________________________________________________________ 13 
Quadro 7: Movimentos pendulares originados em Penamacor por concelhos e sub-região de destino ____________________________ 16 
Quadro 8: Movimentos pendulares com destino a Penamacor por concelhos e sub-região de origem ____________________________ 17 
Quadro 9: Evolução da densidade populacional na sub-região Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001 _____________________________ 20 



 
 
 

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

Quadro 10: Evolução da Densidade Populacional do concelho de Penamacor, por freguesias, entre 1950 e 2001 __________________ 20 
Quadro 11: Evolução da população residente por dimensão dos lugares, no concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 ____________ 21 
Quadro 12: Contribuição de cada freguesia para o total da população residente no concelho de Penamacor ______________________ 21 
Quadro 13: Evolução da população residente nos concelhos na Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001 ____________________________ 22 
Quadro 14: Evolução do peso demográfico do concelho de Penamacor na Beira Interior Sul ___________________________________ 23 
Quadro 15: Evolução da população residente no concelho de Penamacor, por freguesias, entre 1950 e 2001 _____________________ 24 
Quadro 16: Variação do número e da dimensão média das famílias, entre 1981 e 2001 _______________________________________ 25 
Quadro 17: Indicadores demográficos no concelho de Penamacor  e na Beira Interior Sul _____________________________________ 26 
Quadro 18: População Residente e Componentes do Crescimento Demográfico, 1981-2001 ___________________________________ 27 
Quadro 19: Variação da estrutura etária da população residente no Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001(%) ______________________ 30 
Quadro 20: Estrutura Etária da População do concelho de Penamacor, por freguesia, em 2001 ________________________________ 30 
Quadro 21: Índices de evolução da estrutura etária nos concelhos do Beira Interior Sul (1981, 1991 e 2001) ______________________ 31 
Quadro 22: Índices de evolução da estrutura etária por freguesias, em 2001 _______________________________________________ 32 
Quadro 23: População segundo a Condição perante a Actividade Económica, 1991 e 2001 ___________________________________ 36 
Quadro 24: Evolução dos Indicadores do mercado de trabalho, entre 1991 e 2001 ___________________________________________ 36 
Quadro 25: Evolução da Ocupação dos Activos por sectores de actividade económica, em 1991 e 2001 _________________________ 37 
Quadro 26: Evolução do Emprego (Pessoas ao serviço), no concelho, no período 1995-1999 __________________________________ 38 
Quadro 27: Características do Desemprego no concelho de Penamacor, em 2001 ___________________________________________ 39 
Quadro 28: Variação da Taxa de Analfabetismo, entre 1991 e 2001 ______________________________________________________ 39 
Quadro 29: Evolução das Habilitações Escolares do Pessoal ao Serviço no concelho de Penamacor, entre 1995 e 1999 ____________ 40 
Quadro 30: Nível de Qualificação do Pessoal ao Serviço no concelho de Penamacor, em 1999 ________________________________ 41 
Quadro 31: Evolução dos Níveis de Qualificação do Pessoal ao Serviço no concelho de Penamacor entre 1995 e 1999 _____________ 42 
Quadro 32: Evolução do Emprego e do número de estabelecimentos, no concelho de Penamacor, no período 1995-1999 ___________ 43 
Quadro 33: Evolução do número de estabelecimentos e do emprego no concelho de Penamacor, no período 1995-1999, por Actividades 

(CAE-Rev.2) ____________________________________________________________________________________________ 44 
Quadro 34: Número de Empresas com sede na Região Centro, segundo CAE – Rev. 2, em 31.12.2000 _________________________ 45 
Quadro 35: N.º de Pessoas segundo a dimensão do Estabelecimento, por actividade, em 1999 ________________________________ 46 
Quadro 36: Variação do N.º de Pessoas segundo a dimensão do Estabelecimento, no período 1995-1999 _______________________ 47 
Quadro 37: Evolução do número de estabelecimentos e do emprego na agricultura e produção animal __________________________ 48 
Quadro 38: Culturas permanentes, no concelho de Penamacor, em 1999 __________________________________________________ 48 
Quadro 39: Culturas Temporárias, no concelho de Penamacor, em 1999 __________________________________________________ 49 
Quadro 40: Efectivo Animal, no concelho de Penamacor, em 1999 _______________________________________________________ 49 
Quadro 41: Evolução do número de estabelecimentos e do emprego, segundo a CAE Rev. 2, entre 1995 e 1999 – Sector Secundário _ 50 
Quadro 42: Empresas instaladas na Zona Industrial de Penamacor _______________________________________________________ 50 
Quadro 43: Evolução do número de Estabelecimentos e do Pessoal ao Serviço, segundo a CAE Rev.2, entre 1995 e 1999 – Sector 

Terciário _______________________________________________________________________________________________ 52 
Quadro 44: Projectos realizados no concelho de Penamacor no âmbito DO I QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO - Projectos aprovados 

e apoiados pelo FEDER e INTERREG _______________________________________________________________________ 54 
Quadro 45: Projectos realizados no concelho de Penamacor, no âmbito do II QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO (1994/1999) - 

Projectos aprovados e apoioados pelo FEDER, INTERREG II, PPDR, ADRACES, LEADER II, PAMAF, FEOGA _____________ 55 
Quadro 46: Projectos com incidência no concelho de Penamacor, concluídos, em execução em fase de candidatura no âmbito do III 

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO (2000/2006) _____________________________________________________________ 56 
Quadro 47: Sistematização da rede hidrográfica principal do concelho de Penamacor ________________________________________ 65 
Quadro 48: Espécies Alvo de Orientações de gestão – Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e migradoras não incluídas no Anexo I82 
Quadro 49: Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I ____________________________ 82 
Quadro 50: Evolução da População, por centro urbano, entre 1991 e 2001 ________________________________________________ 120 
Quadro 51: Número de Ordem dos Centros Urbanos, de acordo com a sua Dimensão Demográfica, em 2001 ____________________ 121 
Quadro 52: Número de Unidades Funcionais por Função Central do sector privado, por centro urbano, em 2002 __________________ 122 
Quadro 53: N.º de Ordem dos Centros Urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Privado, em 2002 ________________ 123 
Quadro 54: Funções Centrais do Sector Público, por centro urbano _____________________________________________________ 124 
Quadro 55: N.º de ordem dos centros urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Público, em 2002 _________________ 125 
Quadro 56: Licenças de Obras (com projecto) emitidas entre 1993 e 2002 pela Câmara Municipal _____________________________ 130 
Quadro 57: Licenças emitidas pela Câmara por tipo de intervenção – 1996/2000 ___________________________________________ 131 
Quadro 58: Edifícios Concluídos, Construções e Obras de Conservação e Beneficiação _____________________________________ 132 
Quadro 59: Espaços do PDM em vigor ____________________________________________________________________________ 150 



  
 

  

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

Quadro 60: População e Alojamentos por freguesia, em 1981, 1991 e 2001 _______________________________________________ 160 
Quadro 61: Variação da Dimensão Média das Famílias, por freguesia, no concelho de Penamacor, 1981 a 2001 _________________ 160 
Quadro 62: Evolução dos Edifícios, por freguesia, no concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 _____________________________ 162 
Quadro 63: Evolução dos Indicadores Médios de Ocupação, entre 1991 e 2001 ____________________________________________ 162 
Quadro 64: Edifícios segundo a época de construção, por freguesia, no concelho de Penamacor (em %) ________________________ 163 
Quadro 65: Média de Edifícios por ano em Penamacor e na Beira Interior Sul, entre 1919 e 2000 ______________________________ 164 
Quadro 66: Tipo de Alojamentos, 1991 e 2001 ______________________________________________________________________ 165 
Quadro 67: Formas de Ocupação dos Alojamentos Clássicos, 1991 e 2001 (em %) _________________________________________ 166 
Quadro 68: Edifícios segundo o número de pavimentos, 2001 __________________________________________________________ 167 
Quadro 69: Alojamentos Familiares de Residência Habitual sem Infraestruturas Urbanas, entre 1981 e 2001 (%) _________________ 168 
Quadro 70: Alojamentos familiares ocupados como residência habitual segundo a dotação infraestruturas urbanas (%), por  freguesia, em 

2001 _________________________________________________________________________________________________ 168 
Quadro 71: Famílias que partilham o alojamento e alojamentos sobrelotados, em 2001 ______________________________________ 169 
Quadro 72: Carências habitacionais, por freguesia, no concelho de Penamacor, em 2001 ____________________________________ 173 
Quadro 73: Evolução da População entre 1991 e 2001, por grupo etário, em função da tipologia do equipamento ou nível de ensino __ 178 
Quadro 74: Educação pré-escolar (Jardins de Infância ) no ano lectivo 2006/2007 __________________________________________ 179 
Quadro 75: 1º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007 ________________________________________________________ 180 
Quadro 76: 2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (Ano lectivo 2006/2007) _____________________________________ 181 
Quadro 77: Lares e Centros de Dia, no concelho de Penamacor, em 2011 ________________________________________________ 184 
Quadro 78: Apoio domiciliário no concelho de Penamacor, em 2011 _____________________________________________________ 185 
Quadro 79: Centro de Saúde e Extensões em 2003 __________________________________________________________________ 187 
Quadro 80: Número e área (m2) das instalações desportivas, por freguesia, em 2003 _______________________________________ 188 
Quadro 81 Área desportiva útil recomendada e existente no concelho de Penamacor em 2002, de acordo com tipologia____________ 189 
Quadro 82: Equipamento Cultural e de Recreio em 2002 ______________________________________________________________ 189 
Quadro 83: Associações culturais, recreativas e desportivas ___________________________________________________________ 190 
Quadro 84: Equipamento de Prevenção e Segurança ________________________________________________________________ 191 
Quadro 85: Principais ligações à rede exterior ______________________________________________________________________ 196 
Quadro 86: Distâncias da Sede de Concelho aos Principais Pólos Geradores _____________________________________________ 198 
Quadro 87: Extensões Viárias por Categoria Administrativa ____________________________________________________________ 202 
Quadro 88: Rede Viária Concelhia – Inventário Físico e Acessibilidades __________________________________________________ 204 
Quadro 89: Evolução do n.º de consumidores e do consumo de electricidade, entre 2007 e 2009 ______________________________ 222 

 





 
 
 

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

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

1.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

Na sequência da metodologia de revisão do Plano Director Municipal de Penamacor, este relatório é elaborado 

no âmbito dos estudos de Análise e Diagnóstico. 

Decorridos, aproximadamente, dezassete anos após a entrada em vigor do actual Plano Director Municipal 

(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) a Câmara Municipal de Penamacor entendeu ser necessário proceder à sua revisão. Essencialmente, 

este processo terá por finalidade a supressão de deficiências e o agilizar da gestão do Plano, de modo a garantir 

um ordenamento do território mais adequado à realidade actual do concelho, em observação do art.º 5º do 

Regulamento do PDM que prevê que a implementação do Plano, com a validade de 10 anos, seja objecto de 

avaliação bienal, podendo ser determinada a necessidade de se proceder à sua revisão antecipadamente se se 

considerar que as disposições nele contidas se tornaram inadequadas. Um outro factor de extrema importância 

consiste na necessidade de digitalização dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, em especial dos 

PDM. 

A 1ª revisão do PDM de Penamacor terá, então, por objectivos: 

 Ajustar o Plano à realidade do concelho, nomeadamente através da correcção de situações 

desadequadas às necessidades e anseios da população; 

 Agilizar a gestão do Plano Director Municipal e proceder à sua articulação com outros Planos 

Municipais de Ordenamento do Território em elaboração; 

 Proceder à articulação do PDM, nesta sua 1ª revisão, com o Plano de Ordenamento da Reserva 

Natural da Serra da Malcata, em elaboração; 

 Corrigir possíveis incongruências entre o Regulamento e as Peças Desenhadas; 

 Suprimir as deficiências e as desactualizações, ao nível da representação, na Planta de 

Ordenamento e na Planta de Condicionantes; 

 Proceder à Revisão do Regulamento; 

 Verificar e actualizar a base cartográfica; 

 Especificar um modelo estratégico de actuação que estabeleça acções distintas para a promoção 

de um desenvolvimento equilibrado do concelho, tendo sempre em atenção a perda de população 

verificada nos últimos anos; 
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 Definir e disponibilizar um quadro normativo e um programa de investimentos públicos municipais e 

estatais, adequados ao desenvolvimento do concelho; 

 Proceder à reestruturação da Rede Viária (PRN 2000); 

 Promover a requalificação de alguns aglomerados, através da criação de espaços verdes e da 

implantação de equipamentos colectivos; 

 Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja articulado com os concelhos 

vizinhos evitando descontinuidades territoriais. 

A 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Penamacor deverá constituir, acima de tudo, uma oportunidade 

para pensar o concelho a longo prazo, de uma forma integrada e global face ao contexto regional. O processo de 

revisão deverá ser pautado por uma atitude participativa por parte dos intervenientes no processo de 

planeamento, permitindo que a procura de soluções, alicerçada em estudos de caracterização, seja, antes de 

mais, o estabelecimento de um compromisso entre as diversas visões sobre as realidades-problema do 

concelho. 

1.2 ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRUTURA DO PLANO 

O procedimento de Revisão do PDM de Penamacor é enquadrado pelo disposto no RJIGT estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, que tem como objecto desenvolver “as 

bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, definido o regime de coordenação dos âmbitos 

nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de 

elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial”. 

Refira-se contudo que o referido Regime Jurídico foi objecto de quatro alterações ao longo dos últimos anos, 

sistematizando-se em seguida as principais matérias sobre as quais incidiram: 

 O Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, veio introduzir no domínio da elaboração e 

aprovação dos PMOT “alguns ajustamentos pontuais com o objectivo de conferir maior celeridade aos 

procedimentos, no reforço dos princípios enunciados pela mencionada lei de bases e com vista a 

assegurar o efectivo cumprimento do dever de ordenar o território”; 

 O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, introduz alterações mais profundas no articulado do 

RJIGT, procurando alcançar de forma mais eficaz “a simplificação e a eficiência dos procedimentos de 

elaboração, alteração e revisão dos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal que se 

afiguram necessárias em função da dinâmica dos processos económicos, sociais e ambientais de 

desenvolvimento territorial e da operatividade que se pretende conferir ao sistema de gestão territorial.” 

Note-se que com este diploma se procura um incremento da responsabilização dos municípios em 
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matéria de ordenamento do território e urbanismo, passando a ratificação dos PDM pelo Governo a 

possuir carácter excepcional; 

 O Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, altera a necessidade de prever intervenção 

governamental em matéria de suspensão de PMOT e de estabelecimentos de medidas preventivas, 

introduzindo ainda a figura de correcções materiais dos IGT; 

 O Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, visou essencialmente, suprimir algumas dúvidas 

interpretativas que persistiam nos anteriores diplomas “procurando eliminar quaisquer focos de dúvida 

jurídica quanto à redacção dos preceitos efectivamente em vigor”. 

Em 2005, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 310/2003, foi publicada a Portaria n.º 138/2005, de 

2 de Fevereiro, que fixa os elementos que acompanham os PMOT, para além dos expressamente previstos no 

RJIGT, atendendo ao respectivo objecto e conteúdo material. 

Em Maio de 2009 foram publicados três diplomas essenciais que visam regulamentar e operacionalizar o RJIGT, 

conforme previsto no Decreto-Lei n.º 380/99: 

 Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio, que define os conceitos técnicos a utilizar pelos 

instrumentos de gestão territorial nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo; 

 Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio, que define as características da cartografia a 

utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de condicionantes; 

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

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

A par da Revisão do PDM, deverá decorrer o procedimento de Avaliação Ambiental. Com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, foram transpostas para a ordem jurídica nacional as directivas 

europeias referentes à avaliação ambiental de planos e programas. Assim, e de acordo com o disposto no 

RJIGT constitui elemento de acompanhamento do PDM o “Relatório Ambiental, no qual se identificam, 

descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas 

alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos”.  

Importa também frisar a necessidade de integrar a temática do Ruído, em conformidade com o disposto no 

Regulamento Geral do Ruído (RGR, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) que atribui às câmaras municipais 

a responsabilidade de elaborarem “mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos 

directores municipais”, competindo-lhes ainda “estabelecer nos PMOT a classificação, a delimitação e a 

disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”. Os Mapas de Ruído constituem um dos elementos que 

acompanha o PDM, nos termos da Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, alterada com a publicação do RGR. 

Os conteúdos material e documental do PDM vêm expressos no RJIGT, bem como na Portaria n.º 138/2005. 
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De acordo com o RJIGT, o Plano Director Municipal “estabelece o modelo de estrutura espacial do território 

municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, 

integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na respectiva área de intervenção” (artigo 

84º do D.L. n.º 380/99 de 22 de Setembro). 

Este Plano é de elaboração obrigatória e de acordo com o artigo 85º, “define um modelo de organização 

municipal do território nomeadamente estabelecendo: 

a) A caracterização económica, social e biofísica, incluindo da estrutura fundiária da área de 

intervenção;  

b) A definição e caracterização da área de intervenção identificando as redes urbana, viária, de 

transportes e de equipamentos de educação, de saúde, de abastecimento público e de segurança, 

bem como os sistemas de telecomunicações, de abastecimento de energia, de captação, de 

tratamento e abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, depósito 

e tratamento de resíduos;  

c) A definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e 

florestais, identificando a estrutura ecológica municipal;  

d) Os objectivos de desenvolvimento estratégico a prosseguir e os critérios de sustentabilidade a 

adoptar, bem como os meios disponíveis e as acções propostas; 

e) A referenciação espacial dos usos e das actividades nomeadamente através da definição das classes 

e categorias de espaços;  

f) A identificação das áreas e a definição de estratégias de localização, distribuição e desenvolvimento 

das actividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços;  

g) A definição de estratégias para o espaço rural, identificando aptidões, potencialidades e referências 

aos usos múltiplos possíveis;  

h) A identificação e a delimitação dos perímetros urbanos, com a definição do sistema urbano municipal;  

i) A definição de programas na área habitacional; 

j) A especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência, 

urbanísticos ou de ordenamento, a estabelecer em plano de urbanização e plano de pormenor, bem 

como os de natureza supletiva aplicáveis na ausência destes;  

l) A definição de unidades operativas de planeamento e gestão, para efeitos de programação da 

execução do plano, estabelecendo para cada uma das mesmas os respectivos objectivos, bem como 

os termos de referência para a necessária elaboração de planos de urbanização e de pormenor; 

m) A programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas; 
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n) A identificação de condicionantes, designadamente reservas e zonas de protecção, bem como das 

necessárias à concretização dos planos de protecção civil de carácter permanente;  

o) As condições de actuação sobre áreas críticas, situações de emergência ou de excepção, bem como 

sobre áreas degradadas em geral;  

p) As condições de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal; 

q) A identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação, bem como a definição 

das respectivas regras de gestão;  

r) Os critérios para a definição das áreas de cedência, bem como a definição das respectivas regras de 

gestão;  

s) Os critérios de perequação compensatória de benefícios e encargos decorrentes da gestão 

urbanística a concretizar nos instrumentos de planeamento previstos nas unidades operativas de 

planeamento e gestão;  

t) A articulação do modelo de organização municipal do território com a disciplina consagrada nos 

demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis;  

u) O prazo de vigência e as condições de revisão.” 
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2.  PENAMACOR E O CONTEXTO REGIONAL 

2.1  CONTEXTO TERRITORIAL 

 A avaliação do grau de integração de determinada parcela do território no contexto nacional e regional é um 

exercício essencial para a avaliação das reais possibilidades de desenvolvimento, bem como para a 

identificação das condicionantes externas. Com efeito, o conhecimento destes dois factores é indispensável à 

aplicação de estratégias de gestão e de intervenção no território regional que permitam o aproveitamento 

integrado das especificidades de cada 

território concelhio. Esta análise 

assume uma importância decisiva no 

caso do concelho de Penamacor, em 

virtude da sua localização no interior 

do país, da sua proximidade a 

concelhos relativamente mais 

desenvolvidos (por ex. Castelo 

Branco), da perda de população que 

se tem verificado nos últimos anos e 

da falta de investimentos, quer 

públicos, quer privados, factores que, 

assim, condicionam o seu 

desenvolvimento. Contudo, nos 

últimos anos, foram introduzidas 

algumas melhorias em diversas áreas, 

a que se fará referência na sequência deste capítulo. 

O concelho de Penamacor está integrado na Região Centro que, limitada a Norte pela Bacia Hidrográfica do Rio 

Douro e a Sul pela Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, integra 78 concelhos com traços bastante distintos, ocupando 

uma área total de 23 668 km2. 

Penamacor pertence ao distrito de Castelo Branco, juntamente com os concelhos de Belmonte, Castelo Branco, 

Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão. 

Figura 1: O concelho de Penamacor no Distrito de Castelo Branco 
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Integra, ainda, a sub-região da Beira Interior Sul, a que 

também fazem parte: Castelo Branco, Idanha-a-Nova e 

Vila Velha de Ródão. Os 78123 habitantes deste 

conjunto de concelhos distribuíam-se, em 2001, pelos 

3738Km2, conduzindo a um valor de densidade 

populacional realmente baixo (20,9hab/km2) quando 

comparado com a média nacional (75,3hab/km2).  

Na última década censitária, a sub-região da Beira 

Interior Sul registou uma perda populacional da ordem 

dos 3,5%, para a qual contribuiu o concelho de 

Penamacor, como se terá oportunidade de verificar. O 

quadro formado por estes 4 municípios, partilha de 

algumas características comuns, pelo que será tomado 

como base de referência no estabelecimento de análises 

comparativas. 

Quadro 1: Área, População Residente e Densidade Populacional dos concelhos da Beira Interior Sul 

Concelhos 
Área Total 

(Km2) 

População Residente 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

1991 2001 1991 2001 

Castelo Branco 1440 54310 55708 37.7 38,7 

Idanha-a-Nova 1413 13630 11659 9.6 8,2 

Penamacor 556 8115 6658 14.6 12.0 

Vila Velha de Ródão 330 4960 4098 15.0 12,4 

Beira Interior Sul 3738 81015 78123 21.7 20,9 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2001, Instituto Nacional de Estatística (INE) - Portugal 

Acresce referir que Penamacor pertence à Associação de Municípios da Cova da Beira, em conjunto com 

Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, 

Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal e Trancoso, e faz parte da Área Regional de Turismo do Centro.  

Figura 2: Sub-região da Beira Interior Sul 
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2.2 O CONCELHO DE PENAMACOR – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O concelho de Penamacor ocupa uma área de 

556Km2, o que equivale a cerca de 15% da área 

da sub-região da Beira Interior Sul. Este 

município, confina a Norte com o concelho do 

Sabugal, a Sul com Idanha-a-Nova, a Poente 

com o Fundão e a Nascente faz fronteira com 

Espanha. É constituído por 12 freguesias: 

Águas, Aldeia do Bispo, Aldeia de João Pires, 

Aranhas, Bemposta, Benquerença, Meimão, 

Meimoa, Pedrógão de S. Pedro, Penamacor, 

Salvador e Vale da Senhora da Póvoa. A 

freguesia de Penamacor abrange grande parte 

do território concelhio.  

No quadro seguinte, apresentam-se as 

freguesias do concelho de Penamacor: 

 

Quadro 2: Freguesias do concelho de Penamacor, 2001 

Freguesia Área (km2) %  População % 

Águas 15,20 2,7  330 5,0 

Aldeia do Bispo 6,50 1,2  748 11,2 

Aldeia de João Pires 11,10 2,0  221 3,3 

Aranhas 5,50 1,0  440 6,6 

Bemposta 10,00 1,8  184 2,8 

Benquerença 28,70 5,2  695 10,4 

Meimão 33,20 6,0  347 5,2 

Meimoa 20,60 3,7  456 6,8 

Pedrógão de S. Pedro 21,80 3,9  580 8,7 

Penamacor 373,30 67,2  1735 26,1 

Salvador 10,20 1,8  589 8,8 

Vale da Senhora da Póvoa 19,40 3,5  333 5,0 

TOTAL 555,50 100  6658 100 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) – Portugal 

A análise do quadro permite distinguir três freguesias de entre as doze: a freguesia de Penamacor, que ocupa 

67% da área total do concelho e possui 26% da população, e as freguesias da Aldeia do Bispo e de 

Figura 3: Freguesias do concelho de Penamacor 
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Benquerença com, respectivamente, 11.2% e 10.4% da população. A vila de Penamacor constitui, então, e como 

seria de esperar, o principal pólo aglutinador de população, uma vez que é na sede de concelho que se 

concentram os serviços e os equipamentos mais importantes. 

Todas as freguesias do concelho apresentaram uma acentuada regressão demográfica nas últimas décadas 

censitárias. Desta forma, apenas se podem distinguir as freguesias em que se verificou o agravamento da perda 

populacional, daquelas em que, por oposição, esta tendência se atenuou, nomeadamente Salvador, Meimoa e 

Penamacor. 

Entre 1981 e 2001, o concelho de Penamacor perdeu, aproximadamente, 30% da sua população, sendo que as 

freguesias mais afectadas foram Aldeia de João Pires (-52.6%), Águas (-42.7%), Meimão (-36.7%), Aranhas (-

35.1%) e Meimoa (-32.8%). 

Quadro 3: Evolução da População nas freguesias de Penamacor, entre 1981 e 2001 

Unidade Territorial 
População Residente  

Crescimento 
Populacional (%) 

1981 1991 2001  81/91 91/01 

Aguas 576 456 330  -20,8 -27,6 

Aldeia do Bispo 953 908 748  -4,7 -17,6 

Aldeia de João Pires 466 357 221  -23,4 -38,1 

Aranhas 678 601 440  -11,4 -26,8 

Bemposta 271 226 184  -16,6 -18,6 

Benquerença 942 836 695  -11,3 -16,9 

Meimão 548 451 347  -17,7 -23,1 

Meimoa 679 533 456  -21,5 -14,4 

Pedrógão de S. Pedro 798 726 580  -9,0 -20,1 

Penamacor 2300 1966 1735  -14,5 -11,7 

Salvador 884 667 589  -24,5 -11,7 

Vale da Senhora da Póvoa 429 388 333  -9,6 -14,2 

PENAMACOR 9524 8115 6658  -14,8 -18,0 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

O concelho de Penamacor, não fica alheio ao envelhecimento estrutural da população tão comum nos concelhos 

do interior, nomeadamente com a diminuição da população jovem e com o aumento dos idosos. A freguesia de 

Penamacor é aquela que, apesar do contexto global, apresenta uma população mais jovem e um menor peso de 

idosos. No entanto, a Aldeia de João Pires, Meimão e Bemposta são as que apresentam menos população 

jovem. Em Bemposta, Aldeia de João Pires, Vale da Sr.ª da Póvoa e Aranhas, o grupo mais importante na 

estratificação etária é o de população idosa. 

Apesar da sua localização interior e periférica, o concelho tem apresentado uma evolução positiva, embora 

tímida, da sua actividade económica, já que o sector terciário se apresenta como dominante na estrutura 

económica concelhia (53.4%). As freguesias mais terciarizadas são Penamacor, Aldeia de João Pires, Pedrógão 
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de S. Pedro e Aranhas. Águas, Meimão e Bemposta admitem um maior peso do sector secundário, sendo que 

nas restantes existe ainda uma parcela significativa da população ligada à actividade agrícola, particularmente 

em Vale da Sr.ª da Póvoa e Salvador. 

Nos últimos anos tem sido implementada uma série de projectos públicos que interessa referir. No âmbito do 

QCA I (início da década de 90) foram aprovados e apoiados 17 projectos públicos com um custo total de seis 

milhões de euros, divididos por três áreas de intervenção: Infraestruturas Urbanas e Rodoviárias (dotação de 

várias redes de abastecimento de água e drenagem de esgotos e beneficiação de algumas estradas municipais), 

Infraestruturas Sociais e de Lazer (construção do pavilhão gimnodesportivo, das piscinas municipais, de campos 

de ténis e do parque de campismo) e Ordenamento do Território (realização do Plano Director Municipal).  

Com a aplicação do QCA II o investimento elegível duplicou face ao QCA I, permitindo a aprovação de 19 

projectos, de entre os quais se destacam os projectos de infraestruturas rodoviárias e urbanas, as intervenções 

na área económica (com a elaboração da 1ª fase da Zona Industrial de Penamacor e, posteriormente, da sua 

reabilitação e ordenamento) e a promoção e sinalização do centro rural da Cova da Beira. Finalmente, e no 

âmbito do QCA III, a Câmara Municipal concluiu a remodelação da Romaria da Sr.ª da Póvoa, encontrando-se 

ainda em fase de execução a beneficiação da EM570, entre a Meimoa e o limite do concelho, assim como a 

arborização do prédio rústico Nave da Mata e, finalmente, o equipamento e divulgação do Museu Dr. Mário 

Bento. Existem, também, outros projectos em fase de apreciação, que incidem, essencialmente, em projectos de 

requalificação/reabilitação urbana, na promoção desportiva e cultural e na divulgação de produtos locais. No 

âmbito da actuação da Administração Central, existem algumas intenções de intervenção com incidência sobre o 

território municipal, ao nível da infraestruturação rodoviária, cultural e da oferta de formação, como é a ligação da 

sede do concelho ao IP2 (A23), a municipalização da EN233, no troço previsto no Plano Rodoviário Nacional 

2000, a conclusão da Biblioteca Municipal, a construção de um arquivo Municipal e a criação de uma escola 

profissional. 

Um outro factor de desenvolvimento consistem nas intervenções previstas ao nível das acessibilidades nacionais 

e regionais. Efectivamente, o Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000) e o Programa Operacional de 

Acessibilidades e Transportes 2000-2006 (POAT 2000-2006) propõem a melhoria de algumas ligações, sendo 

de destacar, pela sua importância para o concelho de Penamacor a reclassificação da EM569 em Estrada 

Regional (ER) 346, entre Penamacor e Rio Torto, e a reclassificação da EN 332 em ER332, entre Medelim e 

Penamacor. 

2.2.1  Enquadramento Demográfico e Sócio-Económico 

A análise que se segue será realizada a dois níveis: sub-regional (sub-região da Beira Interior Sul) e regional 

(região Centro). Desta forma, será possível estabelecer comparações e identificar dinamismos e bloqueios, não 

só no domínio demográfico, mas também no plano sócio-económico. 
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Segundo os dados disponíveis, a sub-região da Beira Interior Sul representava, em 2001, aproximadamente, 4% 

da população da Região Centro. No mesmo ano, o concelho de Penamacor possuía um total de 6658 

habitantes, ou seja, cerca de 8,5% da população total da sub-região da Beira Interior Sul. Dos concelhos que 

mais contribuíam para o quantitativo populacional da sub-região, são de destacar Castelo Branco (71,3%) e 

Idanha-a-Nova (14,9%). 

O quadro que se segue é representativo da pressão demográfica na região Centro e na sub-região da Beira 

Interior Sul. 

Quadro 4: Densidade Populacional em 1981, 1991 e 2001 

Densidade Populacional (hab/km2) 

Unidade Territorial 1981 1991 2001 

Região Centro 74,5 72,7 75,3 

Sub-Região da Beira Interior Sul 23,0 21,7 20,9 

Castelo Branco 38,1 37,7 38,7 

Idanha-a-Nova 11,4 9,6 8,2 

Penamacor 17,1 14,6 12,0 

Vila Velha de Ródão 17,0 15,0 12,4 

 Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

A densidade populacional na região centro tem vindo 

a aumentar nos últimos anos, em resultado do 

aumento generalizado da população, principalmente 

nos núcleos urbanos com maior importância, facto 

decorrente do fenómeno de litoralização, o que não se 

verifica no interior do país registando-se antes, uma 

regressão da população. De facto, a sub-região da 

Beira Interior Sul possui uma densidade populacional 

de 20,9 hab/km2, valor bastante inferior à média 

regional (75,3 hab/km2). A densidade populacional 

mais alta é a que se verifica no concelho de Castelo 

Branco (38,7 hab/km2), seguida do concelho de Vila 

Velha de Rodão (12,4 hab/km2). 

Na Região Centro, evidencia-se a disparidade existente entre o litoral e o interior, com uma maior concentração 

da população nas sub-regiões da faixa litoral - Baixo Vouga, Baixo Mondego e Pinhal Litoral - onde reside mais 

de metade da população regional. A pressão demográfica, vai diminuindo para o interior, assumindo valores 

mais altos nos concelhos do litoral. 

Figura 4: Densidade Populacional por concelho na Região 
Centro, em 2001 

 

Fonte: Resultados Provisórios dos Censos 2001 
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A densidade populacional nas freguesias de Penamacor varia entre os 114,9 hab/km2, em Aldeia do Bispo e os 

4,6 hab/km2, na freguesia de Penamacor, o que fica a dever-se à área das freguesias e à estrutura de 

povoamento. 

Quadro 5: Evolução da População na sub-região da Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001 

População Residente  
Crescimento 

Populacional (%) 

Unidade Territorial 1981 1991 2001  81/91 91/01 

Região Centro 1763119 1721650 1782254  -2,4 3,5 

Sub-Região da Beira Interior Sul 86138 81015 78123  -5,9 -3,6 

Castelo Branco 54908 54310 55708  -1,1 2,6 

Idanha-a-Nova 16101 13630 11659  -15,3 -14,5 

Penamacor 9524 8115 6658  -14,8 -18,0 

Vila Velha de Rodão 5605 4960 4098  -11,5 -17,4 

Fonte: INE, Censos 1981, 1991 e 2001 

O município de Penamacor registou, entre 1981 e 1991, um decréscimo de população da ordem dos 14,8%, 

tendo, no intervalo entre as duas últimas acções censitárias (entre 1991 e 2001), acentuado a tendência 

verificada – variação populacional negativa de 18%. Como resultado desta regressão, contabiliza-se já uma 

redução de 12202 indivíduos face a 1950, por exemplo. O concelho tem vindo a perder população, 

gradualmente, pelo menos nos últimos 50 anos, o que é perfeitamente justificável e enquadrável no contexto 

sócio-económico da época e da parcela territorial em que se insere.  

O concelho revela assim, uma falta de capacidade atractiva e de fixação de população, resultando na diminuição 

de importância relativa no contexto regional.  

De acordo com os dados disponíveis dos censos 2001, o decréscimo populacional registado no concelho de 

Penamacor (-18%), entre 1991 e 2001, foi resultado, tanto do saldo natural, como do saldo migratório, 

respectivamente, -11,9% e -6,5%. 

O quadro seguinte permite constatar que o concelho de Penamacor possuía (em 2000) a taxa de natalidade 

mais baixa dos concelhos que constituem a sub-região da Beira Interior Sul (4,70‰). Note-se que a taxa mais 

alta da Beira Interior Sul dizia respeito ao concelho de Castelo Branco (8,84‰), seguido por Idanha-a-Nova 

(5,15‰) e Vila Velha de Ródão (5,03‰). 
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Quadro 6: Taxa de natalidade e mortalidade (2000); Índices de Envelhecimento (2000), de dependência de jovens e de 
dependência de idosos (1999) 

Unidade Territorial 
Taxa de 

Natalidade (‰) 
Taxa de 

Mortalidade (‰)  

Índice de 
Envelhecimento 

(%) 

Índice de 
Dependência de 

Idosos (%) 

Índice de 
Dependência de 

Jovens (%) 

Região Centro 10,10 11,55 131,00 27,5 23,4 

Sub-Região da Beira Interior Sul 7,72 16,13 223,70 44,6 20,4 

Castelo Branco 8,84 13,86 163,16 34,5 21,4 

Idanha-a-Nova 5,15 22,95 457,55 79,6 18,2 

Penamacor 4,70 19,99 448,81 70,3 17,5 

Vila Velha de Ródão 5,03 20,62 458,48 68,8 15,4 

Fonte: http://infoline.ine.pt 

Também em 2000, Penamacor assumia um valor de taxa de mortalidade (19,99‰), mais alto do que a média 

sub-regional (16,13‰). O Índice de Envelhecimento, por sua vez, situava-se nos 448,81%, valor bastante acima 

do verificado para a sub-região, cujo valor (223,70%) era grandemente influenciado por Castelo Branco, com o 

índice de envelhecimento mais baixo da sub-região: 163,16%. 

Consequentemente, era também no concelho de Penamacor que se verificava um dos valores mais altos de 

índice de dependência de idosos (70,3%), só ultrapassado por Idanha-a-Nova (79,6%). Finalmente, e no que 

concerne ao índice de dependência de jovens, a situação é um pouco diferente, com Penamacor a assumir um 

valor (17,5%) abaixo da média da sub-região (20,4%), e que indicia um grande envelhecimento da população. 

Relativamente aos índices de estrutura apresentados, pode dizer-se que, em 1999, por cada 100 indivíduos 

activos, existiam 87,8 dependentes no concelho de Penamacor. 

As informações disponíveis relativamente aos sectores de actividade económica (Quadros de Pessoal, DETEFP 

do Ministério do Trabalho e da Solidariedade), permitem constar que o concelho de Penamacor apresenta uma 

maior concentração do emprego em torno de quatro sectores: (1) saúde e acção social - 20%, (2) comércio por 

grosso e a retalho - 18%, (3) indústrias transformadoras - 15,8% e (4) construção - 14,9%. A par da dinâmica do 

emprego, a dinâmica de crescimento dos estabelecimentos empresariais revela uma concentração sectorial no 

comércio (24%), na construção (15%) e nas actividades agrícolas (15%). O tecido empresarial do concelho é 

constituído, maioritariamente, por pequenas empresas. De facto, do total de estabelecimentos,  cerca de 33% 

empregavam até 4 trabalhadores e 25% entre 10 e 19 pessoas. 

O grau de qualificação e as habilitações literárias da população são um factor importantíssimo no arranque e na 

sustentação de processos de desenvolvimento. O concelho de Penamacor, apresenta ainda sérias lacunas a 

este nível, apesar da década de 90 ter sido palco de uma evolução positiva. Em 2001, cerca de 70% da 

população não possuía mais do que o 1º ciclo do ensino básico, sendo que destes, 31% não tinha qualquer nível 

de ensino. No entanto, em 1999, 46% da população empregada apenas possuía o 1º cilco do ensino básico e 

2,2% do pessoal ao serviço não possuía qualquer escolaridade. Já a população empregada com ensino médio 

ou superior, representava apenas 2,3% do total dos trabalhadores. 
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2.2.2  Povoamento e Estrutura Urbana 

A forma como se processa a evolução da ocupação humana no território depende da influência das alterações 

que se vão operando aos níveis demográfico e sócio-económico. No concelho de Penamacor, em 2001, a 

população concentrava-se, maioritariamente, em aglomerados de pequena dimensão, sendo de referir que o 

aglomerado mais populoso do concelho concentra, aproximadamente, 1700 habitantes. As figuras apresentadas 

representam a distribuição da população por dimensão do lugar. 

Gráfico 1: Evolução da população residente por dimensão dos lugares entre 1991 e 2001 

População residente por dimensão do Lugar 
Penamacor - 1991 

 

População residente por dimensão do Lugar 
Penamacor - 2001 

 
 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 

Entre 1991 e 2001, deu-se um aumento relativo da população residente em lugares com entre 200 e 499 

residentes, de 1808 para os 2032 habitantes, assim como a diminuição da população residente em lugares com 

500 a 999 habitantes, de 4081 para 2489 habitantes. Refira-se ainda, que o único lugar com mais de 1000 

habitantes diz respeito a Penamacor, situação que se mantém em 1991 e 2001, embora com uma redução 

populacional na ordem dos 14%. 

De um modo geral, os concelhos com uma estrutura produtiva mais forte apresentam um povoamento assente 

em lugares de maiores dimensões, contrariamente ao que se passa em concelhos menos desenvolvidos, onde 

se encontra um padrão mais pulverizado. 

É de esperar que a tendência verificada nas ultimas acções censitárias se continue a verificar, particularmente 

no que diz respeito ao peso assumido por algumas sedes de freguesia e pela vila de Penamacor, em detrimento 

dos lugares isolados. 

2.2.3  Quadro de Acessibilidades 

A questão das acessibilidades é fundamental para a integração do concelho ao nível supra local, já que constitui 

um factor que, tantas vezes, condiciona ou fomenta afinidades e complementaridades entre regiões, facilitando a 

sua afirmação regional. Esta só pode ser concretizada através do estabelecimento de uma rede de transportes e 

acessibilidades realmente eficaz, em que se proceda à articulação dos níveis regional e nacional. 
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A localização geográfica do concelho de Penamacor, situado na zona raiana da sub-região da Beira Interior Sul, 

a relativa escassez de ligações ao exterior, as reduzidas condições de mobilidade que estas apresentam e a 

distância a que se situam os principais pólos de importância nacional e regional, conferem-lhe uma fraca 

acessibilidade rodoviária, manifestada, essencialmente, nas ligações a Poente (Fundão, Covilhã e IP2) e a Norte 

(Guarda, Sabugal e Vilar Formoso), servidas, respectivamente pela EN346 e pela EN233. As ligações a Sul 

(Idanha-a-Nova e Castelo Branco), servidas pela EN233, são bastante mais favoráveis. 

As principais ligações entre o município de 

Penamacor e o exterior são asseguradas por uma 

série de vias, tais como a EN 233, que estabelece 

ligações aos mais níveis: (i) internacional - Vilar 

Formoso; (ii) nacional - região Norte e Sul; (iii) regional - 

Guarda e Castelo Brando; e (iv) local - Sabugal, a Norte, 

e Idanha-a-Nova, a Sul; a EN346, que, assegura as 

principais ligações ao Fundão e à Covilhã, constituindo, 

também, uma alternativa favorável, pela sua articulação 

com a EN345 e com o IP2/A23, na ligação à Guarda; e 

a ER346 (antiga EM569), que a Nascente, estabelece a 

ligação entre Penamacor e a fronteira Espanhola (Rio 

Torto). 

Relativamente a Lisboa e ao Porto, grande parte do 

percurso é servido por Itinerários Principais (IP’s) que, 

apesar de incompletos e, em alguns casos 

inadequados, garantem padrões de mobilidade bastante 

aceitáveis. 

O Plano Rodoviário Nacional 2000 e o Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes 2000-2006 

prevêem a introdução de algumas melhorias à rede nacional no sentido de reforçar a coesão e a solidariedade 

internas, de melhorar a qualidade de vida nas zonas urbanas, de beneficiar a coordenação intermodal e de 

aperfeiçoar as ligações rodoviárias entre centros urbanos, nós e variantes.  

2.2.4 Mobilidade e Complementaridades Económicas 

A avaliação do grau de integração económica de um concelho no quadro regional, assim como das 

interdependências territoriais, passa pelo fluxo de pessoas, bens e capitais que se estabelecem entre o concelho 

Figura 5: Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000) 

 

Fonte: Junta Autónoma de Estradas. 
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e o exterior. Apesar da informação estatística disponível não permitir aferir as dinâmicas económicas inter-

concelhias, será realizada uma breve análise dos movimentos pendulares casa/trabalho e casa/escola. 

De acordo com os dados obtidos no Instituto Nacional de Estatística, referentes aos Censos de 19911, o 

concelho de Penamacor gerou um total de 2443 deslocações, sendo 413 (17%) relacionadas com estudo e 2030 

(83%) por motivos de trabalho. Refira-se, ainda, que do total de deslocações, 95,3% tiveram como destino a sub-

região da Beira Interior Sul e 90,6% como origem e destino o concelho de Penamacor (1846 - trabalho, 368 - 

estudo). O esquema abaixo é representativo das deslocações geradas pelo concelho de Penamacor. 

Gráfico 2: Principais fluxos pendulares com origem em Penamacor 

 

Fonte: INE, Censos 1991 

Das deslocações efectuadas por motivos de estudo destacam-se as realizadas dentro do próprio concelho de 

Penamacor, cerca de 90% do total das deslocações, o que demonstra que a quase totalidade dos alunos 

residentes em Penamacor, frequentam escolas deste município. São de destacar, no entanto, as deslocações 

que têm por destino o concelho de Castelo Branco (cerca de 5%), possivelmente relativas a alunos que 

frequentam o ensino Superior.  

No que se refere às deslocações por motivos de trabalho referira-se que a maioria são efectuadas no interior do 

concelho de Penamacor (91%), seguidas das deslocações com destino ao concelho de Idanha-a-Nova (3%).  

Apresentam-se, em seguida, os dados relativos às deslocações efectuadas de forma mais pormenorizada de 

modo a facilitar a sua análise.  

Quadro 7: Movimentos pendulares originados em Penamacor por concelhos e sub-região de destino 

Concelhos Estudo Trabalho  Concelhos Estudo Trabalho 

Baixo Mondego    Cova da Beira   

Coimbra 1 0  Belmonte 0 18 

Pinhal Litoral    Covilhã 5 10 

Leiria 0 1  Fundão 1 21 

Pinhal Interior Norte    Grande Lisboa   

Lousa 0 3  Cascais 0 1 

                                                      
1 Os dados referentes a este indicador não se encontram ainda disponíveis nos Resultados Provisórios dos Censos 2001. 
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Viseu 0 3  Lisboa 7 7 

Beira Interior Norte    Médio Tejo   

Guarda 2 8  Torres Novas 0 2 

Sabugal 3 7  Alto Alentejo   

Beira Interior Sul    Nisa 0 4 

Castelo Branco 20 21  Portalegre 0 8 

Idanha-a-Nova 6 67  Espanha 0 3 

Penamacor 368 1846  Total 413 2030 

Fonte: INE, Censos 1991 

No que diz respeito aos movimentos pendulares com destino ao concelho de Penamacor, os valores são 

bastante idênticos aos que são originados no concelho. Em 1991, foram contabilizadas um total de 2410 

deslocações: 83% por razões profissionais e as restantes 17% relacionadas com a actividades escolar. Do total, 

77% das deslocações efectuadas por motivos de trabalho e 15% das movimentações relacionadas com estudo 

processaram-se no interior do concelho de Penamacor (deslocações internas). 

Veja-se o esquema seguinte, representativo dos principais fluxos pendulares com destino a Penamacor: 

Gráfico 3: Principais fluxos pendulares com destino ao concelho de Penamacor 

 

Fonte: INE, Censos 1991 

Os movimentos no interior do concelho são, uma vez mais, muito mais expressivos que os restantes. Penamacor 

manifesta pouca capacidade em atrair população na sua envolvente territorial, ainda que sejam de realçar as 

deslocações geradas pelo concelho de Idanha-a-Nova (30 - trabalho, 48 - estudo). 

Atente-se, ainda, no quadro seguinte: 

Quadro 8: Movimentos pendulares com destino a Penamacor por concelhos e sub-região de origem 

Concelhos Estudo Trabalho  Concelhos Estudo Trabalho 

Grande Porto    Idanha-a-Nova 48 30 

Vila Nova de Gaia 0 1  Penamacor 368 1846 

Baixo Mondego    Cova da Beira   

Soure 0 1  Belmonte 0 7 

Pinhal Interior Norte    Covilhã 1 18 

Oliveira do Hospital 0 1  Fundão 2 34 

Pinhal Interior Sul    Oeste   
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Macau 0 1  Peniche 0 2 

Oleiros 0 2  Grande Lisboa   

Serra da Estrela    Cascais 0 1 

Gouveia 0 1  Loures 0 1 

Beira Interior Norte    Península de Setúbal   

Sabugal 0 12  Almada 0 1 

Beira Interior Sul    Total 419 1991 

Castelo Branco 0 32   

Fonte: INE, Censos 1991 

Concluindo, em 1991, o concelho de Penamacor possuía um saldo pendular negativo em 39 postos de trabalho, 

uma vez que o peso das pessoas que saem do concelho para trabalhar é maior. 

Gráfico 4: Movimentos pendulares em Penamacor 

 

Fonte: INE, Censos 1991
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3. CONDIÇÕES ECONÓMICAS E SOCIAIS 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

3.1.1  Introdução 

A caracterização demográfica no âmbito de um Plano Municipal de Ordenamento do Território é um contributo 

indispensável para o desenvolvimento de estratégias orientadas para uma melhor e mais ajustada intervenção 

territorial. 

Sendo importante conhecer os quantitativos demográficos, bem como as densidades populacionais ou, ainda, 

efectuar retrospectivas históricas recuadas, interessa sobretudo sublinhar a qualidade da estrutura do conjunto 

dos indivíduos residentes no concelho, a respectiva distribuição por grupos etários e pelos índices resumo, bem 

como a construção de cenários possíveis para estimar a população e as suas características para o horizonte de 

vigência do Plano Director Municipal. 

A presente revisão do PDM de Penamacor conta já com os Resultados Definitivos do XIV Recenseamento Geral 

da População e IV da Habitação, embora ainda não permitam dar a conhecer a totalidade dos domínios da 

abordagem demográfica2 . Assim, ressalva-se que as componentes do crescimento demográfico (crescimentos 

natural e migratório) conhecidas reportam aos Resultados Preliminares do mesmo Recenseamento, os quais em 

termos de população total, relativamente aos Resultados Definitivos, diferem em 36 indivíduos; 

A metodologia adoptada privilegiou as componentes comparativa, quantitativa e qualitativa. Sempre que se 

justificou, as comparações foram feitas com a sub-região Beira Interior Sul (NUT III), a qual é composta por cinco 

municípios que, no seu conjunto, apresentam uma certa homogeneidade e identidade, ao contrário da Região 

Centro que já apresenta, no seu interior, concelhos com traços e comportamentos bastante distintos. 

3.1.2  Ocupação do Território – Distribuição Geográfica da População 

Com uma superfície de 556 Km2 (cerca de 15% do total da superfície da NUT III – Beira Interior Sul) e 6658 

habitantes, o concelho de Penamacor insere-se numa sub-região fracamente povoada onde a evolução 

demográfica tem sido marcada, desde 1950, pelo progressivo declínio demográfico, o qual se tem reflectido, no 

mesmo sentido, na densidade populacional, situando-se, esta, actualmente nos 12 hab/km2. Este valor confere-

lhe um índice de ocupação inferior à média da sub-região em que se insere, que era, em Março de 2001, de  21 

hab/km2. 

                                                      
2 Alguns dados dados estatísticos importantes para esta análise ainda não foram disponibilizados pelo INE. 
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Quadro 9: Evolução da densidade populacional na sub-região Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001 

Unidade 

Territorial 

População Residente Área 
(Km2) 

Densidade Populacional 

(hab/km2) 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 

Beira Interior Sul 86138 81015 78123 3738 23.0 21.7 20.9 

Castelo Branco 54908 54310 55708 1440 38.1 37.7 38.7 

Idanha-a-Nova 16101 13630 11659 1413 11.4 9.6 8.2 

Penamacor 9524 8115 6658 556 17.1 14.6 12.0 

Vila Velha Ródão 5605 4960 4098 330 17.0 15.0 12.4 

Fonte: INE, Infoline e Censos 2001 

A distribuição geográfica das densidades, em 2001, reforça a distribuição existente em 1991. Efectivamente, em 

2001, embora o cenário concelhio seja de uma generalizada baixa densidade de ocupação, verificam-se 

algumas assimetrias na ocupação do espaço, destacando-se, segundo os Censos 2001, como freguesias 

ligeiramente mais povoadas: Aldeia do Bispo (115 hab/km2), Aranhas (80 hab/km2) e Salvador (58 hab/km2), 

sendo Penamacor e Meimão as freguesias mais fracamente povoadas (4,6 hab/km2 e 10,4 hab/km2, 

respectivamente). 

Quadro 10: Evolução da Densidade Populacional do concelho de Penamacor, por freguesias, entre 1950 e 2001 

Freguesias 
Área 

(Km2) 

Densidade Populacional (hab/km2) 

1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Águas 15.2 71.9 62.3 50.0 37.9 30.0 21.7 

Aldeia do Bispo 6.5 361.6 309.8 211.2 146.4 139.5 114.9 

Aldeia de João Pires 11.1 78.6 68.0 62.0 41.9 32.1 19.9 

Aranhas 5.5 267.8 231.8 169.1 123.3 109.3 80.0 

Bemposta 10.0 73.8 54.3 33.0 27.1 22.6 18.4 

Benquerença 28.7 69.2 63.8 50.4 32.8 29.1 24.2 

Meimão 33.2 29.0 26.9 26.3 16.5 13.6 10.4 

Meimoa 20.6 62.2 54.0 35.7 33.0 25.9 22.2 

Pedrógão S. Pedro 21.8 66.4 66.4 52.3 36.6 33.3 26.6 

Penamacor 373.3 11.0 9.4 6.1 6.2 5.3 4.6 

Salvador 10.2 144.3 132.8 108.7 86.6 65.3 57.7 

Vale da Sr.ª da Póvoa 19.4 56.4 50.3 31.2 22.1 20.0 17.2 

Concelho de Penamacor 555.5 34.0 30.0 22.1 17.1 14.6 12.0 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População. 

A análise da estrutura do povoamento do concelho revela uma população concentrada em  pequenas aldeias 

dispersas no território concelhio, que correspondem, grosso modo, às sedes das 11 freguesias rurais e à vila de 

Penamacor. Em 2001, cerca de 94% da população residia nestes aglomerados, correspondendo a vila de 

Penamacor a quase um quarto (23%). 

De 1991 para 2001, apresentam-se os aspectos da evolução da estrutura do povoamento: 

 manutenção do número total de lugares do concelho (13); 
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 existência de muito poucos lugares de reduzida dimensão: só existe um lugar com menos de 100 

habitantes e outro com uma população entre 100 e 199 habitantes; 

 em 2001, os lugares com entre 200 e 499 residentes aumentaram em mais um, o qual registou um 

acréscimo populacional de 30.5%; 

 diminuição do número de lugares com 500 a 999 habitantes (em 1991 existiam 6 lugares com um 

total de 4081 residentes e, em 2001, os lugares passam a quatro, com 2489 indivíduos); 

 o único lugar com população entre 1000 e 1999 habitantes (Penamacor) mantém-se em 2001, 

embora registando uma diminuição populacional na ordem dos 14%. 

Quadro 11: Evolução da população residente por dimensão dos lugares, no concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 

Escalões de Dimensão 

1981 1991 2001 

N.º 
Lugares 

Pop. 

Residente 
% 

N.º 
Lugares 

Pop. 

Residente 
% 

N.º 
Lugares 

Pop. 

Residente 
% 

Menos de 100 hab. 1 72 0.8 1 94 1.1 1 61 0.9 

De 100 a 199 hab. 1 134 1.4 - - - 1 175 2.6 

De 200 a 499 hab. 3 1128 11.8 5 1808 22.3 6 2032 30.5 

De 500 a 999 hab. 8 5635 59.2 6 4081 50.3 4 2489 37.4 

De 1000 a 1999 hab. 1 1985 20.8 1 1794 22.1 1 1546 23.2 

População Residual - 570 6.0 - 338 4.2 - 355 5.3 

Total Concelho 14 9524 100.0 13 8115 100.0 13 6658 99.9 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1981, 1991 e 2001 

A contribuição em termos populacionais de cada uma das 12 freguesias do concelho é a que se apresenta no 

quadro seguinte, em que a freguesia que abrange a vila de Penamacor representa 26% do total do concelho, 

sendo secundada pelas freguesia de Aldeia do Bispo (11.2%) e de Benquerença (10.4%). 

Quadro 12: Contribuição de cada freguesia para o total da população residente no concelho de Penamacor 

Freguesias 
1981 1991 2001 

Total % Total % Total % 

Águas 576 6.0 456 5.6 330 5.0 

Aldeia do Bispo 953 10.0 908 11.2 748 11.2 

Aldeia de João Pires 466 4.9 357 4.4 221 3.3 

Aranhas 678 7.1 601 7.4 440 6.6 

Bemposta 271 2.8 226 2.8 184 2.8 

Benquerença 942 9.9 836 10.3 695 10.4 

Meimão 548 5.8 451 5.6 347 5.2 

Meimoa 679 7.1 533 6.6 456 6.8 

Pedrógão de São Pedro 798 8.4 726 8.9 580 8.7 

Penamacor 2300 24.1 1966 24.2 1735 26.1 

Salvador 884 9.3 667 8.2 589 8.8 

Vale da Sr.ª da Póvoa 429 4.5 388 4.8 333 5.0 

Concelho de Penamacor 9524 100.0 8115 100.0 6658 100.0 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População 1981, 1991, 2001. 
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3.1.3  Evolução da População Residente 

 O concelho de Penamacor, à semelhança da maioria 

concelhos do Beira Interior Sul, tem vindo, 

progressivamente, a perder população, segundo 

informação posterior a 1950. Efectivamente, Penamacor, 

entre 1950 e 2001, perdeu aproximadamente 12000 

pessoas (de 18860 habitantes, em 1950, passou para 

6658 em 2001), tendo sido a década de 60 a que 

registou o decréscimo mais acentuado. Nesta década, 

aos tradicionais factores de repulsão populacional da 

região associou-se o contexto sócio-económico da 

época, nomeadamente o conflito colonial e a atracção 

crescente que vinham gerando as áreas metropolitanas 

de Porto e Lisboa e os países do centro da Europa. 

A repulsão populacional e o envelhecimento demográfico, com efeitos directos na diminuição da taxa de 

natalidade e no aumento da taxa de mortalidade, induzidos pela interioridade do concelho, são os aspectos que 

marcam a demografia deste concelho. 

Nas duas últimas décadas, o concelho de Penamacor acompanha a evolução tendencial do conjunto sub-

regional em que se insere, sendo contudo o concelho que, em termos relativos, perde mais população. 

Quadro 13: Evolução da população residente nos concelhos na Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001 

UnidadeTerritorial 
População Residente Taxa de Variação (%) 

1981 1991 2001 81/91 91/01 

Beira Interior Sul 86138 81015 78123 -5.9 -3.6 

Castelo Branco 54908 54310 55708 -1.1 2.6 

Idanha-a-Nova 16101 13630 11659 -15.3 -14.5 

Penamacor 9524 8115 6658 -14.8 -18.0 

Vila Velha Ródão 5605 4960 4098 -11.5 -17.4 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1981, 1991 e 2001 

Em termos relativos e na sequência da evolução descrita, o concelho de Penamacor vê o seu peso diminuído no 

total sub-regional: enquanto que, em 1991, cerca de 10% da população total da Beira Interior Sul residia no 

concelho de Penamacor, em 2001, esse valor  desceu para 8.5%. 

Gráfico 5: Evolução da população residente no concelho de 
Penamacor, entre 1950 e 2001 

 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1950 a 
2001 
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Quadro 14: Evolução do peso demográfico do concelho de Penamacor na Beira Interior Sul 

Unidade Territorial 

1981 1991 2001 

População 

Residente 

Peso 

(%) 

População 

Residente 

Peso 

(%) 

População 

Residente 

Peso 

(%) 

Beira Interior Sul 86138 - 81015 - 78123 - 

Penamacor 9524 11.1 8115 10.0 6658 8.5 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População,1981, 1991 e 2001 

A análise da escala intra-concelhia permite verificar que o decréscimo populacional tem sido progressivo e 

generalizado às 12 freguesias não sendo de assinalar nenhuma freguesia que se diferencie desde cenário 

global. 

Gráfico 6: Evolução da População por freguesias, no concelho de Penamacor, entre 1950 e 2001 

 

 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População,  1950 a 2001 
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Quadro 15: Evolução da população residente no concelho de Penamacor, por freguesias, entre 1950 e 2001 

Freguesias 
População Residente Taxa de Variação (%) 

1950 1960 1970 1981 1991 2001 50/60 60/70 70/81 81/91 91/01 

Águas 1092 946 760 576 456 330 -13.4 -19.7 -24.2 -20.8 -27.6 

Aldeia do Bispo 2354 2017 1375 953 908 748 -14.3 -31.8 -30.7 -4.7 -17.6 

Aldeia de João Pires 875 757 690 466 357 221 -13.5 -8.9 -32.5 -23.4 -38.1 

Aranhas 1473 1275 930 678 601 440 -13.4 -27.1 -27.1 -11.4 -26.8 

Bemposta 738 543 330 271 226 184 -26.4 -39.2 -17.9 -16.6 -18.6 

Benquerença 1984 1830 1445 942 836 695 -7.8 -21.0 -34.8 -11.3 -16.9 

Meimão 962 892 875 548 451 347 -7.3 -1.9 -37.4 -17.7 -23.1 

Meimoa 1280 1112 735 679 533 456 -13.1 -33.9 -7.6 -21.5 -14.4 

Pedrógão S. Pedro 1446 1447 1140 798 726 580 0.1 -21.2 -30.0 -9.0 -20.1 

Penamacor 4089 3510 2295 2300 1966 1735 -14.2 -34.6 0.2 -14.5 -11.7 

Salvador 1473 1356 1110 884 667 589 -7.9 -18.1 -20.4 -24.5 -11.7 

Vale da Sr.ª da Póvoa 1094 975 605 429 388 333 -10.9 -37.9 -29.1 -9.6 -14.2 

Concelho Penamacor 18860 16660 12290 9524 8115 6658 -11.7 -26.2 -22.5 -14.8 -18.0 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1950 a 2001 

A dimensão do fenómeno de esvaziamento demográfico é de tal forma intensa que, num contexto generalizado a 

nível nacional e regional de aumento do número de famílias, o concelho de Penamacor regista uma diminuição 

muito significativa do número de famílias, entre 1991 e 2001 (14%), acompanhando de perto o ritmo de 

diminuição da população residente (18%). 

O número de famílias residentes em Penamacor regrediu 14% no espaço de uma década, verificando-se uma 

diminuição de 475 famílias entre 1991 e 2001. O sentido e a dimensão do fenómeno são díspares do que 

sucedeu na sub-região que integra o concelho de Penamacor, na medida em que as famílias cresceram, cerca 

de 0.5%, na Beira Interior Sul. 

Tendo em conta que a população diminuiu a um ritmo ligeiramente superior ao número de famílias, registou-se, 

como consequência, uma pequena alteração no valor da dimensão média das famílias. Assim, de uma dimensão 

média de 2.4, em 1991, passa-se para uma dimensão média de 2.3 pessoas/família, em 2001. 

Através de uma análise global das freguesias do concelho, encontram-se pequenas discrepâncias na dimensão 

média das famílias, sendo que a freguesia que apresenta uma menor dimensão média é a de Vale da Sr.ª da 

Póvoa (1.9 pessoas/família) e a que apresenta maior dimensão média é a freguesia de Penamacor (2.7 

pessoas/família). 
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Quadro 16: Variação do número e da dimensão média das famílias, entre 1981 e 2001 

Freguesias 
Número de Famílias (*) Taxa de Variação (%) Pessoas/Família 

1981 1991 2001 81/91 91/2001 1981 1991 2001 

Águas 232 197 147 -15.1 -25.4 2.5 2.3 2.2 

Aldeia do Bispo 385 384 343 -0.3 -10.7 2.5 2.4 2.2 

Aldeia de João Pires 205 169 112 -17.6 -33.7 2.3 2.1 2.0 

Aranhas 283 266 209 -6.0 -21.4 2.4 2.3 2.1 

Bemposta 124 110 91 -11.3 -17.3 2.2 2.1 2.0 

Benquerença 392 350 315 -10.7 -10.0 2.4 2.4 2.2 

Meimão 208 182 159 -12.5 -12.6 2.6 2.5 2.2 

Meimoa 235 215 193 -8.5 -10.2 2.9 2.5 2.4 

Pedrógão S. Pedro 331 318 263 -3.9 -17.3 2.4 2.3 2.2 

Penamacor 790 724 642 -8.4 -11.3 2.9 2.7 2.7 

Salvador 340 300 282 -11.8 -6.0 2.6 2.2 2.1 

Vale da Sr.ª da Póvoa 177 196 180 10.7 -8.2 2.4 2.0 1.9 

Concelho Penamacor 3702 3411 2936 -7.9 -13.9 2.6 2.4 2.3 

Beira Interior Sul - 31166 31323 - 0.5 - 2.6 2.5 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1981, 1991 e 2001 - (*) Famílias Clássicas + Famílias Institucionais 

3.1.4  Componentes do Crescimento: Crescimento Natural e Crescimento Migratório 

A evolução dos movimentos natural e migratório determina o crescimento de uma população (crescimento 

efectivo) e provoca modificações nas respectivas estruturas etárias. A maior ou menor intensidade de actuação 

de cada uma das componentes do crescimento determina diferentes níveis de crescimento e, 

consequentemente, diferentes alterações na estrutura etária. 

Se o crescimento natural mede a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, o saldo 

migratório mede a diferença entre o número de entradas e o número de saídas e indica até que ponto 

determinado concelho é ou não atractivo ou repulsivo do ponto de vista demográfico. 

Penamacor é claramente um concelho repulsivo e onde nascem cada vez menos crianças. Quem o permite 

confirmar são os dados estatísticos dos Censos 2001 (embora Preliminares ) que informam das significativas 

taxas negativas de crescimento natural e migratório. Com efeito, o crescimento natural negativo entre 1991 e 

2001 deve-se à superioridade dos óbitos (em 968) relativamente aos nascimentos e o crescimento migratório 

negativo traduz-se pelo facto de as saídas do concelho serem superiores às entradas em 525 casos. A evolução 

dos referidos fenómenos na década anterior, no mesmo sentido, vem reforçar as tendências que apontam para o 

progressivo abandono do concelho, a par do seu envelhecimento. 

Os efeitos das migrações para o exterior sobre a natalidade (diminuição) derivam da ausência dos escalões 

etários potencialmente procriadores (os estratos populacionais emigrados). Os efeitos sobre a mortalidade 

traduzem-se em termos indirectos, na medida em que aumenta a proporção de idosos no total (população que 

fica) e, por inerência, os óbitos. 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 26 

Penamacor apresentava, no ano 2000, das mais baixas taxas de natalidade (4.7%) registadas na região Centro, 

só superiores às registadas pelo concelho de Mação e das mais altas taxas de mortalidade (20.0%), só inferiores 

às registadas pelos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Vila de Rei, Sabugal, Idanha-a-Nova e 

Vila Velha de Ródão. 

Quadro 17: Indicadores demográficos no concelho de Penamacor  e na Beira Interior Sul 

Indicador Demográfico 1981 1989 2000 

TAXA DE NATALIDADE (‰) 

Penamacor 

Beira Interior Sul 

Região Centro 

 

9,7 

- 

- 

 

6,6 

- 

- 

 

4,7 

7,7 

10,1 

TAXA DE MORTALIDADE (‰) 

Penamacor 

Beira Interior Sul 

Região Centro 

 

17,3 

- 

- 

 

16,3 

- 

- 

 

20,0 

16,1 

11,6 

Fonte: PDM em vigor; INE-Portugal, Anuário Estatístico da Região Centro, 2001. 

Interessando conhecer a evolução mais recente dos factores que têm justificado a evolução demográfica, o 

quadro seguinte tem sistematizado o crescimento efectivo e as componentes desse crescimento nas décadas de 

80 e 90, no concelho de Penamacor, enquadrados pela evolução ocorrida a nível sub-regional, sendo de 

destacar, grosso modo, os seguintes aspectos: 

a nível concelhio 

O comportamento demográfico do concelho nos últimos 20 anos tem enfermado pela evolução negativa das 

duas componentes de crescimento: o crescimento natural tem sido marcado pelo número superior de óbitos do 

que de nascimentos e o crescimento migratório tem sido determinado pelo número de saídas do concelho muito 

superior ao número de entradas. Estes fenómenos registaram nas décadas de 80 e 90 sensivelmente o mesmo 

peso; 

a nível sub-regional 

Também a sub-região que integra o concelho de Penamacor tem registado crescimento populacional negativo, 

embora com menor intensidade. O crescimento natural foi igualmente negativo, sendo, contudo, de assinalar que 

na, década de 90, a Beira Interior Sul ganhou cerca de 2700 residentes, embora exclusivamente para o concelho 

de Castelo Branco. 
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Quadro 18: População Residente e Componentes do Crescimento Demográfico, 1981-2001 

Unidade Territorial 

População Residente 1981-1991 1991-2001 

1981 1991 2001 
Crescimento 

Efectivo 
Crescimento 

Natural 
Crescimento 

Migratório 
Crescimento 

Efectivo 
Crescimento 

Natural 
Crescimento 

Migratório 

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

Portugal 9833014 100 9862670 100 10318084 100 29656 0,3 354104 3,6 -324448 -3,3 450937 4,6 89834 0,9 361103 3,7 

Região Centro 1763119 17,9 1721541 17,4 1779672 17,2 -41578 -2,4 23276 1,3 -64854 -3,7 58022 3,4 -30198 -1,8 88220 5,1 

Beira Interior sul 86138 4,9 81015 4,7 78248 -3,4 -5123 -5,9 -3605 -4,2 -1518 -1,8 -2767 -3,4 -5469 -6,8 2702 3,3 

Castelo Branco 54908 63,7 54310 67 55909 2,9 -598 -1,1 -729 -1,3 131 0,2 1599 2,9 -2089 -3,8 3688 6,8 

Idanha-a-Nova 16101 18,7 13630 16,8 11646 -14,6 -2471 -15,3 -1550 -9,6 -921 -5,7 -1984 -14,6 -1592 -11,7 -392 -2,9 

Penamacor 9524 11,1 8115 10 6622 -18,4 -1409 -14,8 -793 -8,3 -616 -6,5 -1493 -18,4 -968 -11,9 -525 -6,5 

Vila Velha Ródão 5605 6,5 4960 6,1 4071 -17,9 -645 -11,5 -533 -9,5 -112 -2 -889 -17,9 -820 -16,5 -69 -1,4 

Fonte: Alterações Demográficas nas Regiões Portuguesas, entre 1981 e 1991, INE, 1993; Censos 2001 (Resultados Preliminares), INE, 2002 
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3.1.5  Estrutura Etária da População: Grupos Funcionais e Índices Resumo 

A análise da distribuição da população por grupos etários, normalmente representada através de pirâmides 

etárias, permite conhecer a história de cada concelho (região ou país) na medida em que as diferentes saliências 

ou reentrâncias reflectem o comportamento da fecundidade, o esquema da mortalidade e os sentidos dos fluxos 

migratórios ao longo do tempo. 

Na análise da população, por idades, definem-se, geralmente três grandes grupos, designados por grupos 

funcionais: 0-14 anos (população jovem), 15-64 anos (população em idade activa) e 65 e mais anos (população 

idosa). Esta repartição prende-se, sobretudo, com os limites mais habituais de entrada e saída na vida activa. 

O envelhecimento demográfico, progressivamente patente no evoluir da demografia portuguesa, traduz-se num 

duplo envelhecimento: diminuição da proporção de jovens e aumento da proporção de idosos. Estas tendências 

são directamente induzidas pela queda da fecundidade e pelo aumento da esperança de vida. 

A queda da fecundidade está, cada vez mais, identificada com o contexto sócio-económico da sociedade 

portuguesa e menos explicada por factores puramente demográficos. Está, pois, em causa, uma crescente 

aceitação de novos parâmetros de qualidade de vida. Por outro lado, o aumento da esperança de vida é uma 

consequência inevitável da evolução da ciência e da tecnologia. 

Estas tendências sentem-se de forma marcada no concelho de Penamacor. Efectivamente, são evidentes os 

sinais de envelhecimento estrutural da população, nomeadamente com a diminuição da proporção de jovens 

(dos 0 aos 14 anos) e com o aumento dos idosos (idades superiores a 65 anos), reflectindo-se numa estrutura 

etária bastante envelhecida.  

Sendo uma tendência generalizada, a nível nacional, o fenómeno do envelhecimento demográfico, 

nomeadamente, no que diz respeito ao aumento dos idosos, importa salientar algumas conclusões do estudo 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística: “As Gerações mais Idosas”, Série de Estudos n.º 83, 1999, onde 

se conclui que: 

 “o número de pessoas idosas residente em Portugal mais que duplicou, nos últimos quarenta anos, 

provocando o alargamento do topo da pirâmide etária. A população idosa é predominantemente 

feminina; 

 o ritmo de crescimento da população idosa é mais acelerado do que o da população total, sobretudo 

nas idades mais avançadas; 

 a estrutura etária continuará a sofrer alterações nos próximos anos, prevendo-se que o fenómeno 

do envelhecimento demográfico se acentue e a população idosa ultrapasse em número a população 

jovem, entre 2010 e 2015; 
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 a população idosa reforçará assim a sua importância relativa e a sua tendência de envelhecimento 

no futuro próximo; 

 as famílias unipessoais de idosos têm crescido nos últimos anos, principalmente as famílias 

unipessoais de mulheres; (…)” 

A tendência desta evolução é especialmente importante quando se estão a prever equipamentos a médio prazo. 

Neste sentido, as tendências de evolução desenhadas são importantes alertas, por um lado, para o sistema de 

protecção social, pois é, significativamente, crescente o número de cidadãos "não produtivos" ou a atingir a 

idade da reforma e a reclamar pensões, lares de terceira idade, assistência domiciliária, hospitais, 

medicamentos; e, por outro lado, o abrandamento da pressão dos jovens apresenta-se como uma oportunidade 

estratégica para a melhoria qualitativa dos equipamentos de apoio à população jovem. 

A estrutura etária envelhecida do concelho de Penamacor é justificada pela presença de menos de 10% de 

população jovem e de quase metade (40.5%) de população idosa (mais de 65 anos). 

Gráfico 7: Evolução da Estrutura Etária, do concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 

 

Fonte: INE-Portugal, Alterações demográficas nas regiões portuguesas entre 1981-1991 e Censos 2001 

Em traços gerais, a evolução mais recente (últimas duas décadas) da distribuição da população, por grupos 

etários, é a seguinte:  

 diminuição muito significativa da população jovem (0-14 anos) passando de 17,6% do total da 

população, em 1981, para 12,7% em 1991 e, para 9.6%, em 2001; 

 diminuição da população em idade activa (14-65 anos), passando de 57.5%, em 1981, para 49.8%, 

em 2001; 

 aumento muito acentuado do grupo dos idosos (65 e mais anos) que, de 24.9%, em 1981, passa 

para 31.6%, em 1991, e para 40.5%, em 2001. 
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A evolução da distribuição e a própria distribuição da população por grupos etários no concelho de Penamacor, 

acompanham estruturalmente a região em que o concelho se insere, embora, em termos gerais, o concelho seja 

bastante mais velho do que a sub-região do Beira Interior Sul. Com efeito, Penamacor, nas duas últimas 

décadas, tem apresentado uma proporção de jovens ligeiramente inferior, mas uma muito maior proporção de 

idosos. 

Quadro 19: Variação da estrutura etária da população residente no Beira Interior Sul, entre 1981 e 2001(%) 

Unidade Territorial 
1981 1991 2001 

0 -14 15-64 >65 0 -14 15-64 >65 0 -14 15-64 >65 

Beira Interior Sul 18.5 61.0 20.5 15.0 60.9 24.0 12.0 60.4 27.5 

Castelo Branco 19.9 63.5 16.6 16.5 64.2 19.4 13.2 64.4 22.3 

Idanha-a-Nova 14.9 55.9 29.1 12.1 52.7 35.2 9.0 50.3 40.7 

Penamacor 17.6 57.5 24.9 12.7 55.7 31.6 9.6 49.8 40.5 

Vila Velha Ródão 16.1 58.2 25.7 11.1 56.7 32.2 7.7 52.1 40.2 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1981, 1991 e 2001. 

Internamente, numa análise ao conjunto das freguesias do concelho, destacam-se os seguintes grupos de 

comportamentos: 

 a freguesia de Penamacor é aquela que, apesar do contexto global, apresenta o maior número de 

jovens (13.7%) e menor peso de idosos (29.5%); 

 freguesias com menos população jovem: Aldeia de João Pires, (4.5%), Meimão (5.5%) e Bemposta 

(6%); 

 freguesias com mais de metade da sua população com mais de 65 anos: Bemposta (58.7%), Aldeia 

de João Pires (53.8%), Vale de Sr.ª da Póvoa (51.1%) e Aranhas (50%). 

Quadro 20: Estrutura Etária da População do concelho de Penamacor, por freguesia, em 2001 

Freguesias 0 –14 anos 15 – 19 anos > 65 anos 

Águas 8.5 45.8 45.8 

Aldeia do Bispo 9.2 49.5 41.3 

Aldeia de João Pires 4.5 41.6 53.8 

Aranhas 7.0 43.0 50.0 

Bemposta 6.0 35.3 58.7 

Benquerença 7.5 48.3 44.2 

Meimão 5.5 53.9 40.6 

Meimoa 10.7 50.7 38.6 

Pedrógão S. Pedro 8.8 54.3 36.9 

Penamacor 13.7 56.8 29.5 

Salvador 9.5 44.5 46.0 

Vale da Sr.ª da Póvoa 8.7 40.2 51.1 

Concelho de Penamacor 9.6 49.9 40.5 

Fonte: INE-Portugal, Censos 2001 



  
 

  

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 31 

As modificações ocorridas na estrutura etária fixam a relação existente entre os diferentes grupos etários, que se 

expressa em índices-resumo das estruturas populacionais. Estes índices são normalmente apresentados para 

medir a dependência e o envelhecimento da população. 

Os índices de dependência são utilizados para medir a relação existente entre a população nas idades não 

activas e a população em idade activa. O índice de dependência de jovens mede os efectivos dos 0 aos 14 anos 

a cargo de cada 100 indivíduos dos 15 aos 64 anos; da mesma forma, o índice de dependência de idosos mede 

o número de pessoas com 65 e mais anos cujo encargo recai em cada 100 indivíduos em idade activa. O índice 

de dependência total é a soma dos dois anteriores, ou seja, cada 100 indivíduos em idade activa tem a cargo 

determinado número de jovens e de idosos. 

O índice de envelhecimento é um dos indicadores mais utilizados para medir o estado de envelhecimento ou 

rejuvenescimento da população em determinado momento, e representa o número de idosos (65 e mais anos) 

por cada 100 jovens (0 aos 14 anos). 

Os índices-resumo, como o próprio nome sugere, sintetizam o “estado” da população de determinado território e 

pretendem medir, os já referidos níveis de dependência e envelhecimento.  

Em Penamacor, entre 1981 e 2001, a evolução pode traduzir-se, genericamente, da seguinte forma: 

 significativa diminuição do número de dependentes jovens por cada 100 activos (passa de 31, em 

1981, para 19, em 2001; 

 aumento para o dobro do número de idosos a cargo de cada 100 activos (passa de 43 para 81); 

 em consequência dos dois índices anteriores, um muito representativo aumento do índice de 

envelhecimento (número de idosos por cada 100 jovens), passando de 142, em 1981 para 420, em 

2001. 

Quadro 21: Índices de evolução da estrutura etária nos concelhos do Beira Interior Sul (1981, 1991 e 2001) 

Unidade Territorial 

Dependência 

de Jovens 

Dependência 

de Idosos 

Dependência 

Total 

Índice de 
Envelhecimento 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 

Beira Interior Sul 30.2 24.6 19.8 33.5 39.4 45.4 63.8 64.1 65.2 110.9 160.1 229.0 

Castelo Branco 31.3 25.6 20.5 26.2 30.2 34.4 57.6 55.8 54.9 83.7 117.6 168.0 

Idanha-a-Nova 26.7 22.9 17.8 52.1 66.8 80.8 78.8 89.6 98.7 194.8 291.7 453.0 

Penamacor 30.6 22.7 19.3 43.3 56.8 81.1 73.8 79.5 100.4 141.6 249.6 419.6 

Vila Velha Ródão 27.6 19.7 14.7 44.3 56.9 77.0 71.9 76.6 91.8 160.2 289.2 522.5 

Fonte: Alterações Demográficas nas Regiões Portuguesas entre 1981-1991, INE, 1993; Valores obtidos a partir de cálculos próprios, com base nos 
Resultados Definitivos do XIV Recenseamento Geral da População, 2001, INE-Portugal 
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No contexto sub-regional, Penamacor destaca-se do conjunto da Beira Interior Sul por possuir bastante maiores 

índices de dependência de idosos, de dependência total e de envelhecimento. Apenas o índice de dependência 

de jovens é semelhante. 

A distribuição por freguesia destaca as mesmas freguesias referidas na análise das estruturas etárias. 

Quadro 22: Índices de evolução da estrutura etária por freguesias, em 2001 

Freguesias 
Dependência 

de Jovens 

Dependência 

de Idosos 

Dependência 

Total 

Índice de 
Envelhecimento 

Águas 18.5 100.0 118.5 539.3 

Aldeia do Bispo 18.6 83.5 102.2 447.8 

Aldeia de João Pires 10.9 129.3 140.2 1190.0 

Aranhas 16.4 116.4 132.8 709.7 

Bemposta 16.9 166.2 183.1 981.8 

Benquerença 15.5 91.4 106.8 590.4 

Meimão 10.2 75.4 85.6 742.1 

Meimoa 21.2 76.2 97.4 359.2 

Pedrógão S. Pedro 16.2 67.9 84.1 419.6 

Penamacor 24.0 51.9 76.0 216.0 

Salvador 21.4 103.4 124.8 483.9 

Vale da Sr.ª da Póvoa 21.6 126.9 148.5 586.2 

Concelho Penamacor 19.3 81.3 100.7 420.2 

Fonte: Valores obtidos a partir de cálculos próprios, com base nos Resultados do XIV Recenseamento Geral da População, 2001, INE-Portugal 

O envelhecimento tendencial da população faz prever a degradação contínua destes índices e, de modo mais 

significativo, o índice de envelhecimento. 

3.1.6  Síntese Conclusiva 

O concelho de Penamacor tem vindo a registar decréscimos demográficos sucessivos. Na segunda metade do 

século XX, este município viu diminuir os seus efectivos em, aproximadamente, 12000 indivíduos, contando hoje 

com 6658 habitantes, conforme indicam os Resultados Definitivos dos Censos 2001. O progressivo declínio 

demográfico tem-se reflectido no mesmo sentido, na densidade populacional, que se situa actualmente nos 12 

hab/km2.  

Em termos relativos e na sequência da evolução descrita, o concelho de Penamacor vê o seu peso diminuído no 

total sub-regional: enquanto que, em 1991, cerca de 10% da população total da Beira Interior Sul residia no 

concelho de Penamacor, em 2001, esse valor  desce para 8.5%. 

A análise da estrutura do povoamento do concelho revela uma população concentrada em pequenas aldeias 

dispersas no território concelhio, que correspondem às sedes das 11 freguesias rurais e à vila de Penamacor. 

Em 2001, cerca de 94% da população residia nestes aglomerados, correspondendo 23% à vila de Penamacor. 
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A repulsão populacional e o envelhecimento demográfico, induzidos pela interioridade do concelho, são os 

aspectos que marcam a demografia deste concelho. Com efeito, o comportamento demográfico do concelho nos 

últimos 20 anos tem enfermado pela evolução negativa das duas componentes de crescimento: o crescimento 

natural tem sido marcado pelo número superior de óbitos do que de nascimentos e o crescimento migratório tem 

sido determinado pelo número de saídas do concelho muito superior ao número de entradas. Estes fenómenos 

registaram nas décadas de 80 e 90 sensivelmente o mesmo peso. 

Os efeitos das migrações para o exterior sobre a natalidade derivaram da ausência dos escalões etários 

potencialmente procriadores (os estratos populacionais emigrados). Os efeitos sobre a mortalidade traduziram-

se em termos indirectos, na medida em que aumentou a proporção de idosos no total (população  que ficou) e, 

por inerência, os óbitos. 

Penamacor apresentava, no ano 2000, das mais baixas taxas de natalidade (4.7‰) registadas na região Centro, 

só superiores às registadas pelo concelho de Mação e das mais altas taxas de mortalidade (20.0‰), só inferiores 

às registadas pelos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Vila de Rei, Sabugal, Idanha-a-Nova e 

Vila Velha de Ródão. 

O número de famílias residentes em Penamacor regrediu 14% no espaço de uma década, verificando-se uma 

diminuição de 475 famílias, entre 1991 e 2001. 

A estrutura etária envelhecida do concelho de Penamacor é justificada pela presença de menos de 10% de 

população jovem e de quase metade (40,5%) de população idosa (mais de 65 anos).  

As modificações ocorridas na estrutura etária fixam a relação existente entre os diferentes grupos etários, que se 

expressa nos designados índices-resumo das estruturas populacionais. Estes índices, como o próprio nome 

sugere, sintetizando o “estado” da população de determinado território e medindo os níveis de dependência e 

envelhecimento, podem traduzir-se, genericamente, entre 1981 e 2001, da seguinte forma: significativa 

diminuição do número de dependentes jovens por cada 100 activos (passa de 31, em 1981 para 19, em 2001); 

aumento para o dobro do número de idosos a cargo de cada 100 activos (passa de 43 para 81); em 

consequência dos dois índices anteriores, um muito representativo aumento do índice de envelhecimento 

(número de idosos por cada 100 jovens), passando de 142, em 1981, para 420, em 2001. 

O envelhecimento tendencial da população faz prever a degradação contínua destes índices e, de modo mais 

significativo, o índice de envelhecimento. 

No contexto sub-regional, embora estruturalmente a situação actual e a própria evolução nos últimos 20 anos 

sejam semelhantes às registadas por Penamacor, o comportamento de qualquer um dos indicadores analisados 

é, de um modo geral, bastante mais negativo no concelho de Penamacor do que na Beira Interior Sul. 
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3.2  ESTRUTURA ECONÓMICA 

3.2.1  Introdução 

A  abordagem deste sub-capítulo assenta, basicamente, na actualização possível dos elementos estatísticos que 

permitem identificar os aspectos mais relevantes da evolução recente, posterior à abordagem realizada no PDM 

em vigor (1992), da estrutura sócio-económica do concelho de Penamacor, sendo certo que, estruturalmente, 

não se verificaram alterações significativas relativamente ao cenário então traçado. Para tal, identificam-se, de 

forma sucinta, os aspectos mais relevantes da estrutura sócio-económica concelhia. 

Com base nesta abordagem, apresentar-se-á, na próxima fase do Plano, a sistematização das debilidades e 

potencialidades do concelho, a partir das quais se apontarão os vectores estratégicos de desenvolvimento 

concelhio, em consonância com o Plano Estratégico de Penamacor. 

As fontes de informação utilizadas foram várias, tendo em conta que não existe um sistema estatístico que 

agregue toda a informação necessária a uma abordagem como esta. Deste facto, decorre a utilização e 

referência a distintas datas, o que nem sempre permite análises comparativas ou de causa-efeito, precisamente 

pela existência de hiatos temporais entre a vária informação.  

Assim, as fontes de informação utilizadas foram: 

 PDM em vigor; 

 Recenseamentos Gerais da População, INE-Portugal, 1981, 1991 e 2001; 

 Recenseamento Geral da Agricultura, INE-Portugal, 1999; 

 Quadros do Pessoal do Departamento de Estatística do Trabalho, do Emprego e Formação 

Profissional do Ministério do Trabalho e Solidariedade, 1995  e 1999; 

 Ficheiro Central de Empresas e Estabelecimentos, INE-Portugal, 2000; 

 Anuário Estatístico da Região Centro, INE-Portugal, 2001; 

 IEFP- Delegação Regional do Centro; 

 Plano Estratégico de Penamacor (Relatório Final Preliminar - Nov. 2002); 

 Câmara Municipal. 

Muita da informação utilizada para caracterizar a estrutura económica do concelho, nomeadamente, a análise da 

estrutura da ocupação da população empregada e do número de estabelecimentos por sectores de actividade, 

segundo a CAE-Rev.2, é proveniente dos Quadros de Pessoal, DETEFP, do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade.  
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De acordo com o regime legal vigente (Dec. Lei n.º 332/93, de 25 de Setembro), as entidades abrangidas pelo 

seu âmbito de aplicação, estão obrigadas ao envio anual, durante o mês de Novembro, ao Instituto de 

Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (IDICT), do mapa dos Quadros de Pessoal, com 

dados actualizados, referentes ao mês de Outubro anterior. O tratamento e apuramento estatístico, a que estes 

dados são sujeitos, constituem a base mais actualizada a nível concelhio, de entre as estatísticas que incidem 

sobre as actividades industriais. 

Esta fonte estatística considera o emprego no sector formal da economia, ou seja, aquele que tem lugar em 

unidades empresariais com pessoas ao serviço, excluindo, por isso, as empresas em nome individual e o 

emprego na função pública, o que resulta numa sub-avaliação, quer do total dos estabelecimentos, quer do total 

de pessoas ao serviço e, sobretudo, no âmbito dos sectores primário e terciário, onde as empresas em nome 

individual, sem pessoal, e a função pública (no caso de sector terciário) apresentam um peso elevado. Contudo, 

dado ser a informação mais recente e desagregada por ramo de actividade, é relevante na análise da actividade 

económica concelhia. 

Para uma análise que incorporasse os dados sobre emprego informal (estabelecimentos por conta própria), 

embora com muito menor informação, recorreu-se ao Ficheiro Central das Empresas do INE, cuja publicação 

consta do Anuário Estatístico da Região Centro, também do INE, editado no ano 2001 (publicação mais recente). 

3.2.2  Condição perante a Actividade Económica, Ocupação dos Activos, Emprego e Desemprego 

Fazendo jus à sua localização interior e periférica, Penamacor é um concelho de tradição agrícola, o qual, como 

é sabido, verifica uma histórica marginalização face às opções de investimento público e privado, com reflexos 

óbvios no crescimento demográfico e económico. 

Integrado estatisticamente na sub-região da Beira Interior Sul (para além de Penamacor, integra os concelhos de 

Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão), o concelho de Penamacor é, neste contexto geográfico, 

juntamente com o concelho de Vila velha de Ródão, o de menor dimensão demográfica e empresarial. Não 

obstante, este concelho tem registado, mesmo que de forma tímida, uma evolução positiva da sua actividade 

económica. 

Em 2001, os 6658 residentes no concelho de Penamacor, agrupavam-se da seguinte forma, quando analisados 

em função da sua condição perante a actividade económica: 

 população até 14 anos – 9.7% (em 1991 era de 11.6%); 

 população com actividade económica (população activa - empregada e desempregada) – 29.6%; 

(em 1991 era de 28.1%); 
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 população sem actividade económica, na qual se integram os estudantes, domésticas, reformados, 

incapacitados para o trabalho, e outros casos – 60.7% (em 1991 era de 62.5%). 

Quadro 23: População segundo a Condição perante a Actividade Económica, 1991 e 2001 

Condição perante a Actividade Económica 
1991 2001 

N.º % N.º % 

População com Actividade Económica 

(População Activa) 

Empregada 

Desempregada 

Total 

2101 

176 

2277 

92.3 

7.7 

100.0 

1817 

157 

1974 

92.0 

8.0 

100.0 

População sem Actividade Económica 

Estudante 

Doméstica 

Reformada 

Incapac. p/ o Trabalho 

Outras 

Total 

568 

936 

3094 

80 

396 

5074 

11.2 

18.4 

61.0 

1.6 

7.8 

100.0 

310 

527 

2795 

204 

206 

4042 

7.7 

13.0 

69.1 

5.0 

5.1 

100.0 

POPULAÇÃO TOTAL DO CONCELHO 8115 - 6658 - 

Fonte: XIII Recenseamento Geral da População, INE-PORTUGAL, 1991 

Analisando dados de 2001, verifica-se que a população activa total em Penamacor totalizava os 1974 indivíduos, 

sendo a taxa de actividade (29.6%) bastante inferior à da sub-região da Beira Interior Sul (41.4%). Do mesmo 

modo, a taxa de desemprego (8.0%), no mesmo momento, era superior à da Beira Interior Sul (6.0%), traduzindo 

uma clara posição mais desfavorável do mercado de emprego local relativamente a contextos geográficos mais 

vastos (Beira Interior Sul e Região Centro), onde este concelho se integra, destacando-se em quase todos os 

contextos, o concelho de Castelo Branco.  

O fenómeno do envelhecimento demográfico (40.5% da população tem mais de 65 anos), justifica por si só a 

referida taxa de actividade concelhia. Sendo, no contexto regional, uma afectação muito reduzida de população 

à actividade económica, interessa contudo salientar o que é positivo, nomeadamente a variação da distribuição 

da população em função da sua condição perante a actividade económica, entre 1991 e 2001. Com efeito, o 

peso da  população activa aumentou na última década em detrimento da população sem actividade económica 

(reformados, domésticas, etc) que, no mesmo período, diminuiu. 

Quadro 24: Evolução dos Indicadores do mercado de trabalho, entre 1991 e 2001 

Indicadores 
Penamacor Beira Interior Sul 

1991 2001 1991 2001 

População Total 8115 6658 81015 78123 

População Empregada 2101 1817 27933 32371 

População Desempregada 176 157 1606 1931 

População Activa (%) 28.1 29.6 36.5 41.4 

Taxa de Desemprego (%) 7.7 8.0 5.4 6.0 

Taxa de Desemprego Feminina (%) 11.7 11.5 8.7 8.3 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 
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Na distribuição sectorial dos activos observa-se hoje uma preponderante afectação no sector terciário (53.4%), 

face aos sectores primário (17.2%) e secundário (29.3%), assemelhando-se, em termos estruturais, à repartição 

sectorial da Beira Interior Sul. 

A distribuição dos activos por sectores de actividade registou, nos últimos 20 anos, uma evolução digna de nota, 

nomeadamente o sector secundário que registou um progressivo aumento de peso (passou de 18.7%, em 1981, 

para 29.3%, em  2001) e o sector primário, que afectava mais de metade da população em 1981 (52.1%), e 

conta hoje com 17.2%. Em consequência, as actividades terciárias, que, em 1981, representavam menos de um 

terço (29.2%), passaram, em 2001, a ocupar mais de metade da população activa (53.4%). No âmbito das 

actividades terciárias têm maior peso os serviços de natureza social (59%) quando comparados com os 

restantes serviços relacionados com a actividade económica (41%). 

Gráfico 8: Evolução da população por sectores de actividade económica, entre 1991 e 2001 

 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 

Quadro 25: Evolução da Ocupação dos Activos por sectores de actividade económica, em 1991 e 2001 

Freguesias 
Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Águas 21.4 9.3 26.2 46.7 52.4 44.0 

Aldeia do Bispo 26.3 23.6 33.0 31.1 40.7 45.3 

Aldeia de João Pires 13.2 25.5 28.3 21.3 58.5 53.2 

Aranhas 56.1 26.0 14.9 27.1 28.9 46.9 

Bemposta 44.3 17.9 23.0 42.9 32.8 39.3 

Benquerença 32.2 18.1 35.1 37.3 32.7 44.6 

Meimão 58.3 14.1 18.8 43.6 22.9 42.3 

Meimoa 42.0 20.5 30.0 36.6 28.0 42.9 

Pedrógão S. Pedro 29.6 15.0 46.8 34.8 23.7 50.3 

Penamacor 21.1 9.6 12.8 20.5 66.1 69.9 

Salvador 54.6 32.5 12.1 32.5 33.3 35.1 

Vale da Sr.ª da Póvoa 9.1 38.6 57.6 19.3 33.3 42.1 

Concelho Penamacor 31.1 17.2 24.0 29.3 44.8 53.4 

Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, INE-Portugal, 1991 e 2001 
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Ao nível das freguesias, os grandes grupos a salientar relativamente à afectação da população aos sectores de 

actividade económica, são: i) freguesias mais vocacionadas para as actividades agrícolas: Vale da Sr.ª da Póvoa 

e Salvador; ii) freguesias com importância significativa (e crescente) do sector secundário: Águas, Meimão e 

Bemposta; iii) freguesias mais terciarizadas: Penamacor, Aldeia de João Pires e Pedrógão de S. Pedro. 

O emprego (pessoas ao serviço), de acordo com os Quadros de Pessoal, cresceu notavelmente, no espaço de 

cinco anos (1995 a 1999), cerca de 47%. 

Os sectores responsáveis pelo crescimento verificado, entre 1995 e 1999, foram, em termos absolutos, o 

“Comércio por grosso e a retalho” (+ 63 indivíduos), a “Agricultura, produção animal, caça e silvicultura” (+ 52 

indivíduos), a “Saúde e acção social” (+ 33 indivíduos) e o “Alojamento e Restauração” (+ 28 indivíduos). Em 

termos relativos, os grandes crescimentos verificaram-se nos “Transportes, Armazenagem e Comunicações” 

(600%), nas “Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais” (450%), nas “Actividades 

Imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas” (surgiram, apenas em 1999, 21 postos de trabalho 

neste sector), no “Alojamento e Restauração” (233%) e na “Agricultura, produção animal, caça e silvicultura” 

(157%). Esta evolução percentual confirma e reforça a tendência para a terciarização da economia do concelho. 

Quadro 26: Evolução do Emprego (Pessoas ao serviço), no concelho, no período 1995-1999 

Actividades 

(CAE Rev.2) 

N.º Pessoas Peso da Actividade 
Taxa Var. (%) 

1995 1999 1995 1999 

A Agri., P.animal, Caça, Silvicultura. 33 85 7.4 13.1 157.6 

C Indústrias Extractivas - 3 0.0 0.5 - 

D Indústrias Transformadoras 85 103 19.2 15.8 21.2 

E Prod. Distrib. Eelect., Gás, Água 2 - 0.5 0.0 -100.0 

F Construção 94 97 21.2 14.9 3.2 

G Comércio Grosso  e a Retalho 54 117 12.2 18.0 116.7 

H Alojamento, Restauração 12 40 2.7 6.1 233.3 

I Transportes, Armaz.  e Comunic. 2 14 0.5 2.2 600.0 

J Actividades Financeiras 19 28 4.3 4.3 47.4 

K Act. Imobili. Alug. Serv. Empresas. - 21 0.0 3.2 - 

M Educação 43 2 9.7 0.3 -95.3 

N Saúde e Acção Social 97 130 21.9 20.0 34.0 

O O. Act. Serv. Colec. Sociais e Pess. 2 11 0.5 1.7 450.0 

TOTAL 443 651 100.0 100.0 47.0 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

O desemprego, à imagem de outros indicadores, também tem penalizado o concelho de Penamacor. A taxa de 

desemprego (8%), em 2001, é ligeiramente superior, tanto à registada em 1991 (7,7%), como à registada pela 

Beira Interior Sul, em 2001 (6%).  

A análise dos dados disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, relativamente ao 

desemprego, permite conhecer as suas características mais recentes (Dezembro 2001) em Penamacor, ou 
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melhor, das pessoas inscritas como desempregadas no Centro de Emprego, que, naquela data, totalizavam 147 

indivíduos. Assim, o perfil do desemprego em Penamacor, acompanhando, de perto, o do Beira Interior Sul, 

apresenta as seguintes características: 

 cerca de 3/4 dos desempregados são mulheres (71%); 

 mais de 4/5 dos desempregados possuem mais de 25 anos (85%); 

 quase todos os desempregados procuram Novo Emprego (95%); 

 a grande maioria dos desempregados possui escolaridade inferior à mínima obrigatória (90%). 

Quadro 27: Características do Desemprego no concelho de Penamacor, em 2001 

Características Descrição 
Penamacor Beira Interior Sul 

N.º % N.º % 

Sexo 
- Homens 

- Mulheres 

42 

105 

28.6 

71.4 

651 

1396 

31.8 

68.2 

Grupo Etário 
- Jovens 

- Adultos 

22 

125 

15.0 

85.0 

355 

1692 

17.3 

82.7 

Categoria 
- 1º Emprego 

- Novo Emprego 

7 

140 

4.8 

95.2 

247 

1800 

12.1 

87.9 

Habilitações 

Escolares 

- < 4 anos escolaridade 

- 4 anos Escolaridade 

- 6/9 anos Escolaridade 

- 11/12 anos Escolaridade 

- Bacharel./Licenciatura 

- LIc/Mest. Doutor. 

25 

59 

48 

12 

2 

1 

17.0 

40.1 

32.7 

8.2 

1.4 

0.7 

295 

626 

612 

305 

97 

112 

14.4 

30.6 

29.9 

14.9 

4.7 

5.5 

Total desempregados 147 - 2047 - 

Fonte: IEFP, Delegação Regional do Centro, Outubro 2002 

3.2.3  Nível de instrução, qualificação do emprego e oferta de formação 

Sendo um reflexo da estrutura etária concelhia, o nível de instrução da população de Penamacor é ainda muito 

reduzido, repercutindo-se, de forma directa no nível do desenvolvimento económico. 

Com efeito, em 2001, 29 pessoas (com 10 ou + anos) em cada 100 (também com 10 ou + anos)  não sabiam ler 

nem escrever no concelho de Penamacor (Taxa da Analfabetismo de 28,8%). Esta taxa, contudo, é ligeiramente 

melhor do que a registada em 1991 (33%), mas ainda suficientemente elevada para se distanciar da Beira 

Interior Sul (17,4%), já alta, quando comparada com a Região Centro e com o País. 

Quadro 28: Variação da Taxa de Analfabetismo, entre 1991 e 2001 

Unidade Territorial 1991 2001 

Portugal 11.0 9.0 

Centro 14.0 10.9 

Beira Interior Sul 22.7 17.4 

Penamacor 32.7 28.8 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 
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Em 2001, mais de dois terços (70%) da população residente não possuía mais do que o 1º ciclo do ensino 

básico (antigo ensino primário), sendo que destes, 31% não possuía qualquer nível de ensino. 

Gráfico 9: População Residente no concelho de Penamacor, segundo o nível de ensino atingido, em 2001 

 

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População,INE-Portugal, 2001 

A análise anterior referia-se à totalidade da população concelhia. Quando analisada a formação escolar do 

pessoal ao serviço (Quadros de Pessoal), o retrato mais recente (1999), traduzido no quadro seguinte, coincide 

obviamente com o quadro geral, sendo possível salientar alguns aspectos, nomeadamente: 

 quase metade da população empregada (46%) apenas possuía o 1º ciclo do ensino básico e 2.2% 

do pessoal ao serviço não possuía qualquer escolaridade; 

 o peso do pessoal ao serviço com Ensino Médio ou Superior, é de apenas 2.3% da população 

empregada. 

Quadro 29: Evolução das Habilitações Escolares do Pessoal ao Serviço no concelho de Penamacor, entre 1995 e 1999 

Nível de Habilitações 
1995 1999 Variação 

N.º % N.º % N % 

< Ensino Básico 22 5.0 14 2.2 -8 -36.4 

1º Ciclo 208 47.0 298 45.8 90 43.3 

2º Ciclo 87 19.6 145 22.3 58 66.7 

3º Ciclo 52 11.7 82 12.6 30 57.7 

Ensino Secundário 30 6.8 89 13.7 59 196.7 

Escola Profissional 2 0.5 0 0.0 -2 -100.0 

Bacharelato 3 0.7 6 0.9 3 100.0 

Licenciatura 31 7.0 9 1.4 -22 -71.0 

Ignorado 8 1.8 8 1.2 0 0.0 

Total 443 100.0 651 100.0 208 47.0 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

A qualificação dos recursos humanos é um factor essencial no arranque e sustentação do desenvolvimento de 

qualquer território. No concelho de Penamacor, o desenvolvimento económico tem estado comprometido, em 

parte porque as actividades económicas do concelho têm sido pouco exigentes em qualificações e pela 

manifesta incapacidade de gerar oportunidades de emprego aos seus activos, razão pela qual a emigração 

continua a  desempenhar um papel importante no processo de regulação do mercado de trabalho concelhio 

31%

39%

11%

7%

8% 4%
Nenhum nível de ensino

1º Ciclo do Ensino Básico

2º Ciclo do Ensino Básico

3º Ciclo do Ensino Básico

Secundário

Superior
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(recorde-se que, entre 1991 e 2001, saíram do concelho, aproximadamente, 525 pessoas, ou melhor, o saldo 

entre as entradas e saídas do concelho foi de 525 pessoas). 

O nível de qualificação avalia as habilitações escolares conjuntamente com a complexidade das tarefas 

desempenhadas, embora a interpretação destes dados deva ser cuidada por não existir uma uniformidade 

objectiva sobre a designação e interpretação das diferentes categorias. 

Os dados dos Quadros de Pessoal permitem concluir pela reduzida qualificação dos recursos humanos do 

concelho de Penamacor. Assim, os níveis de qualificação mais elevados (quadros superiores, médios, 

encarregados e profissionais altamente qualificados) tem um peso reduzido (16%), quando comparados com os 

níveis de qualificação mais baixos (profissionais semi-qualificados, não qualificados e praticantes e aprendizes), 

que representam 43% do pessoal ao serviço3. Os profissionais qualificados representam pouco mais de um terço 

(37%) do pessoal ao serviço. 

Os sectores da agricultura, indústria transformadora e comércio são os que apresentam o maior volume de 

quadros superiores, embora sejam, paralelamente, alguns destes sectores os que apresentam também os 

maiores volumes de profissionais semi-qualificados e não qualificados, nomeadamente a agricultura e o 

comércio. A construção, a saúde e acção social são os outros dois sectores com maiores volumes de pessoal 

não qualificado.  

Quadro 30: Nível de Qualificação do Pessoal ao Serviço no concelho de Penamacor, em 1999 

Activid-
ade 

N.º Pessoas ao Serviço por Nível de Qualificação 

Quadr. 

Super. 

Quadros 

Médios 

Encarre-
gados 

Prof. Alt. 
Qualific. 

Prof. 

Qualif. 

Prof. Smi-
Qualif. 

Prof.não 
Qualif. 

Pratic. e 
Aprend 

Ignor. Total 

A 15 0 0 1 26 7 33 3 0 85 

C 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

D 12 0 4 1 38 23 8 15 2 103 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 11 0 0 0 56 7 20 3 0 97 

G 21 0 0 3 37 9 28 5 14 117 

H 9 0 0 2 12 7 8 1 1 40 

I 0 0 1 0 5 6 2 0 0 14 

J 0 2 1 1 21 0 3 0 0 28 

K 2 0 0 0 5 7 7 0 0 21 

M 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

N 4 3 6 1 34 33 36 2 11 130 

O 1 0 0 0 1 0 8 1 0 11 

TOTAL 76 5 12 10 238 99 153 30 28 651 

% 11.7 0.8 1.8 1.5 36.6 15.2 23.5 4.6 4.3 100 

A - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; C - Indústrias extractivas; D - Indústrias transformadoras; E - Produção e Distribuição de Electricidade, 
Gás e Água; F – Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico; H 
- Alojamento e Restauração; I - Transportes, Armazenagem e Comunicações; J - Actividades Financeiras; K - Actividades imobiliárias, alugueres e serviços 
prestados às empresas; L - Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; M - Educação ; N - Saúde e acção social ; O - Outras actividades 
de serviços colectivos, Sociais e Pessoais;  

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

                                                      
3 Trabalhadores por Conta de Outrém 
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Não obstante este cenário pouco satisfatório, é de realçar que, em apenas quatro anos (1995-1999), os quadros 

superiores registaram um incremento de 117% (mais 41 quadros) e os profissionais qualificados, um aumento de 

44% (mais 73 indivíduos). 

Quadro 31: Evolução dos Níveis de Qualificação do Pessoal ao Serviço no concelho de Penamacor entre 1995 e 1999 

Nível de Qualificação 
1995 1999 Variação 

N.º % N.º % N % 

Quadros Superiores 35 7.9 76 11.7 41 117.1 

Quadros Médios 32 7.2 5 0.8 -27 -84.4 

Encarregados 14 3.2 12 1.8 -2 -14.3 

Prof. Alt. Qualificados 23 5.2 10 1.5 -13 -56.5 

Prof. Qualificados 165 37.2 238 36.6 73 44.2 

Prof. Smi-Qualificados 51 11.5 99 15.2 48 94.1 

Prof. Não Qualificados 97 21.9 153 23.5 56 57.7 

Praticantes e Aprendizes 16 3.6 30 4.6 14 87.5 

Ignorados 10 2.3 28 4.3 18 180.0 

Total 443 100.0 651 100.0 208 47.0 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

A qualificação e instrução dos recursos humanos é uma condição essencial para a qualificação do tecido 

económico de qualquer território. Em Penamacor, os níveis de instrução (da população, em geral, e do pessoal 

ao serviço, em particular) e de qualificação do emprego tem níveis ainda baixos, facto, contudo, que não é alheio 

à estrutura etária fortemente envelhecida da população residente. 

As dinâmicas demográficas, que têm ditado a redução da população escolar, têm justificado a reduzida oferta de 

formação escolar em Penamacor. Este concelho conta com nove estabelecimentos de ensino pré-escolar, dez 

escolas básicas do 1º ciclo e uma escola básica que integra os 2º e 3º ciclos e ensino secundário (EB2,3/S 

Ribeiro Sanches)4  . 

O número total de alunos inscritos nos estabelecimentos de ensino do concelho no ano lectivo 2002/2003 

totalizava os 680 alunos, total este que representava 86% da população entre os três e os dezassete anos 

(idades de ingresso no sistema de ensino e do ensino secundário). 

Este contexto de baixos níveis de instrução e qualificação dos recursos humanos a par  da reduzida oferta de 

formação escolar (embora ajustada à população escolarizável) é tanto mais preocupante, quanto é unânime que 

o desenvolvimento de Penamacor é um desafio complexo, na ausência de recursos humanos e na consequente 

melhoria dos níveis de qualificação profissional, na ausência de espírito empresarial e da inerente capacidade de 

atracção e fixação, no concelho, de profissionais com altos níveis de qualificação. 

                                                      
4 Fonte: Câmara Municipal, dados de 2002. 
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3.2.4  Estrutura Económica e Empresarial 

3.2.4.1  Traços Gerais 

A localização periférica e interior, no limite nascente do país tem votado ao esquecimento o concelho face aos 

investimentos públicos e privados, o que tem contribuído para a persistência de factores de estrangulamento ao 

desenvolvimento, à diversificação do tecido económico e empresarial do concelho. Este é, contudo, um cenário 

que começa a evidenciar contornos de alteração. Com efeito, entre 1995 e 1999, o concelho de Penamacor 

registou uma evolução económica positiva, consubstanciada no  aumento, quer do número de estabelecimentos 

(passaram de 92 em 1995, para 144, em 1999), quer ao nível da população empregada, que aumentou 47% 

(passaram de 443 pessoas ao serviço, em 1995, para 651, em 1999). 

Quadro 32: Evolução do Emprego e do número de estabelecimentos, no concelho de Penamacor, no período 1995-1999 

 1995 1999 
Var.(%) 

95/99 

Emprego 443 651 47.0 

Estabelecimentos 92 144 57.0 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

A evolução recente da actividade económica do concelho evidencia uma concentração do emprego em torno de 

quatro principais sectores, nomedamente “saúde e acção social” (20%), “comércio por grosso e a retalho” (18%), 

“indústrias transformadoras” (15.8%) e “construção” (14.9%), tendo sido no período em apreço, o sector do 

comércio o que registou um aumento mais significativo (representando, em 1995, 12% do emprego, viu ascender 

este valor, em apenas quatro anos, a 18%). 

É visível no território concelhio a alteração da ocupação dos activos. Efectivamente, se até há relativamente 

pouco tempo, a grande parte da população residente se ocupava da produção de azeite, vinho e cortiça, hoje é 

observável, sobretudo na zona industrial, unidades industriais com alguma dimensão, geradoras de riqueza e de 

emprego. Este facto deve-se não à crescente capacidade empreendedora de alguns empresários do concelho, 

como pela promoção da Zona Industrial de Penamacor, que inclusivamente, tem já prevista a sua ampliação. 
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Quadro 33: Evolução do número de estabelecimentos e do emprego no concelho de Penamacor, no período 1995-1999, por 
Actividades (CAE-Rev.2) 

 

Actividades 

(CAE Rev.2) 

Estabelecimentos Emprego 

Total 
Peso  da 

actividade 
Var. 
(%) 

95-99 

Total 
Peso  da 

actividade 
Var. 
(%) 

95-99 
199
5 

1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

A Agri., P.animal, Caça, Silvicult. 13 21 14.1 14.6 61.5 33 85 7.4 13.1 157.6 

C Indústrias Extractivas - 1 0.0 0.7 0.0 - 3 0.0 0.5 0.0 

D Indústrias Transformadoras 13 16 14.1 11.1 23.1 85 103 19.2 15.8 21.2 

E Prod. Distrib. Eelect., Gás, Água 1 - 1.1 0.0 0.0 2 - 0.5 0.0 0.0 

F Construção 13 21 14.1 14.6 61.5 94 97 21.2 14.9 3.2 

G Comércio Grosso  e a Retalho 24 35 26.1 24.3 45.8 54 117 12.2 18.0 116.7 

H Alojamento, Restauração 4 15 4.3 10.4 275.0 12 40 2.7 6.1 233.3 

I Transportes, Armaz.  e Comunic. 2 4 2.2 2.8 100.0 2 14 0.5 2.2 600.0 

J Actividades Financeiras 3 4 3.3 2.8 33.3 19 28 4.3 4.3 47.4 

K Act. Imobili. Alug. Serv. ás Empr. 1 6 1.1 4.2 500.0 - 21 0.0 3.2 0.0 

M Educação 2 1 2.2 0.7 -50.0 43 2 9.7 0.3 -95.3 

N Saúde e Acção Social 14 17 15.2 11.8 21.4 97 130 21.9 20.0 34.0 

O O. Act. Serv. Colec.Sociai. e Pes. 2 3 2.2 2.1 50.0 2 11 0.5 1.7 450.0 

TOTAL 92 144 100.0 100.0 56.5 443 651 100.0 100.0 47.0 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

A par da dinâmica do emprego, a dinâmica de crescimento dos estabelecimentos é reveladora de uma 

concentração sectorial no Comércio (24%),  na Construção (15%), e nas actividades agrícolas (15%) não sendo 

negligenciável o número de estabelecimentos afectos à “saúde a acção social”  e ao “alojamento e restauração”. 

Em termos relativos, as maiores dinâmicas de crescimento, ao nível dos estabelecimentos, entre 1995-1999, 

registaram-se nas “Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços às Empresas” (500%) e no “alojamento e 

restauração” (275%). 

Gráfico 10: Estabelecimentos por Sectores de Actividade, segundo CAE-Rev.2, em 1999 

 

Legenda: A - Agricultura, produção animal, caça e 
silvicultura; C - Indústrias extractivas; D - Indústrias 
transformadoras; E - Produção e Distribuição de 
Electricidade, Gás e Água; F – Construção; G - Comércio 
por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e 
doméstico; H - Alojamento e Restauração; I - 
Transportes, Armazenagem e Comunicações; J - 
Actividades Financeiras; K - Actividades imobiliárias, 
alugueres e serviços prestados às empresas; L - 
Administração pública, defesa e segurança social 
obrigatória; M - Educação ; N - Saúde e acção social ; O - 
Outras actividades de serviços colectivos, Sociais e 
Pessoais; 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 
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Os Quadros de Pessoal escondem, contudo, a importância do segmento informal – estabelecimentos por conta 

própria, não contemplados nesta fonte estatística, e as actividades de carácter muito familiar ou artesanal não 

inscritas como estabelecimentos, que, em concelhos como o de Penamacor, têm um peso ainda bastante 

significativo na economia local. 

Os estabelecimentos por conta própria estão incluídos nos valores apresentados por uma outra fonte estatística, 

designadamente, o Ficheiro Central de Empresas e Estabelecimentos do INE, cujos valores para o ano de 1999 

se reproduzem no quadro seguinte. 

A informação seguinte, com a introdução dos estabelecimentos por conta própria, evidencia a importância que 

estes têm, sobretudo, no sector agrícola (estão registados, em 1999, 123 empresas neste sector), e no sector do 

comércio (172 empresas), correspondendo a pequenas unidades familiares e artesanais. 

Quadro 34: Número de Empresas com sede na Região Centro, segundo CAE – Rev. 2, em 31.12.2000 

ACTIVIDADES (CAE Rev. 2) 
Região Centro Beira Interior Sul Penamacor 

N.º % N.º % N.º % 

A+B 
A - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; 

B - Pesca 
21237 10.9 1228 15.7 123 21.8 

C Indústrias extractivas 572 0.3 22 0.3 - 0.0 

D Indústrias transformadoras 19931 10.2 638 8.2 60 10.6 

E Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 52 0.0 - 0.0 - 0.0 

F Construção 37538 19.2 1251 16.0 69 12.2 

G 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e 
doméstico 

65351 33.4 2614 33.5 172 30.5 

H Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 15334 7.8 796 10.2 67 11.9 

I Transportes, Armazenagem e Comunicações 4367 2.2 147 1.9 19 3.4 

J Actividades Financeiras 5896 3.0 256 3.3 14 2.5 

K 
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados 
às empresas 

12558 6.4 347 4.4 13 2.3 

L 

a 

Q 

Administração pública, defesa e segurança social 
obrigatória; educação; saúde e acção social; outras 
actividades de serviços colectivos, Sociais e Pessoais 

7880 4.0 321 4.1 15 2.7 

N. I. Não Identificado (Actividades mal definidas) 4895 2.5 186 2.4 12 2.1 

TOTAL 195611 100.0 7806 100.0 564 100.0 

Fonte: www.ine.pt (INE-Portugal, Anuário Estatístico da Região Centro, 2001) 

Segundo esta fonte estatística, as empresas relacionadas com as actividades comerciais (considerando tanto as 

empresas com empregados, como os estabelecimentos por conta própria) são as que maior peso têm no 

conjunto do concelho (31%), com um peso aproximado ao registado pela Beira Interior Sul e pela região Centro. 

As actividades agrícolas são o sector com o 2º maior peso de empresas no total concelhio (21.8%) cujo valor é, 

significativamente, superior ao registado pela Beira Interior Sul e pela região Centro. 
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A “construção”, o “alojamento e restauração” e as “indústrias transformadoras” são os que possuem os  terceiro, 

quarto e quinto maiores pesos de empresas no total concelhio (12.2%, 11.9% e 10.6%, respectivamente), 

possuindo uma importância relativa ligeiramente superior à registada na Beira Interior Sul e na região Centro, no 

caso do alojamento e restauração e das indústrias transformadoras e inferior, no caso da construção. 

É, ainda, de salientar, o peso relativo dos transportes, armazenamento e comunicações, que embora reduzido 

(3.4%), se situa acima dos valores regionais e sub-regionais, chamando, desta forma, a atenção para a relativa 

importância destas actividades no concelho. Por outro lado, as empresas dos restantes sectores apresentam 

pesos inferiores aos registados pela sub-região e pela região centro. 

O tecido empresarial de Penamacor é constituído, maioritariamente, por pequenas empresas, tal como acontece, 

de um modo geral, a nível regional e nacional. Assim, em termos de volume de emprego e referindo-nos 

novamente apenas ao emprego formal , os estabelecimentos que empregavam o maior número de indivíduos 

eram os que tinham dimensão entre 1 a 4 trabalhadores (33% do pessoal ao serviço), seguidos dos 

estabelecimentos com entre 10 a 19 trabalhadores (25%). 

As diferenças existentes entre as duas fontes reflectem a importância dos estabelecimentos por conta própria, 

portanto das pequenas unidades familiares, na economia concelhia, em que, do total das empresas sediadas no 

concelho, cerca de ¾ referem-se a empresas em nome individual, portanto, sem registo de empregados. 

Quadro 35: N.º de Pessoas segundo a dimensão do Estabelecimento, por actividade, em 1999 

Sector 
1 a 4 

pessoas 

5 a 9 

pessoas 

10 a 19 

pessoas 

20-49 

pessoas 
Total 

A - Agri., P.animal, Caça, Silvicult. 33 25 0 27 85 

C - Indústrias Extractivas 3 0 0 0 3 

D - Indústrias Transformadoras 29 0 38 36 103 

E - Prod. Distrib. Eelect., Gás, Água 0 0 0 0 0 

F - Construção 21 33 18 25 97 

G - Comércio Grosso  e a Retalho 51 24 42 0 117 

H - Alojamento, Restauração 30 10 0 0 40 

I - Transportes, Armaz.  e Comunic. 5 9 0 0 14 

J - Actividades Financeiras 4 14 10 0 28 

K - Act. Imobili. Alug. Serv. Empr. 8 0 13 0 21 

M - Educação 2 0 0 0 2 

N - Saúde e Acção Social 30 20 41 39 130 

O - O. Act. Serv. Colec. Soc e Pess. 2 9 0 0 11 

TOTAL 218 144 162 127 651 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

Entre 1995 e 1999, a evolução ocorrida neste âmbito traduziu-se no grande aumento verificado no volume de 

emprego nos estabelecimentos com entre 10 e 19 trabalhadores. 
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Quadro 36: Variação do N.º de Pessoas segundo a dimensão do Estabelecimento, no período 1995-1999 

N.º pessoas 1995 1999 Tx. Var. (%) Peso 1995 (%) Peso 1999 (%) 

1 a 4 141 218 54,6 31.8 33.5 

5 a 9 113 144 27,4 25.5 22.1 

10 a 19 44 162 268,2 9.9 24.9 

20 a 49 145 127 -12.4 32.7 19.5 

TOTAL 443 651 47,0 100.0 100.0 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

3.2.4.2  Sectores de Actividade Económica 

Sector Primário 

No concelho de Penamacor, as actividades agrícolas e de produção animal ocupam uma área de 23116 ha, a 

qual corresponde, segundo o Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) de 1999, a 42% da superfície total do 

concelho e a 9% da área total das explorações agrícolas da sub-região do Beira Interior Sul. 

Tradicionalmente agrícola, o concelho de Penamacor tem vindo a perder progressivamente a população afecta 

às actividades agrícolas, como aliás sucede em toda a região e país. Em 20 anos (1981-2001), registou-se uma 

significativa redução da população afecta a este sector, que passou de 52%, em 1981, para 17%, em 2001, 

sobretudo a favor das actividades terciárias. Esta evolução, está, contudo, em consonância com a tendência 

actual de terciarização dos sistemas económicos, materializada na expansão dos sectores comerciais e de 

serviços. 

O nível de instrução da população familiar do produtor agrícola é bastante baixa (31.4% tem apenas o ensino 

básico e 28.5% não possui qualquer nível de ensino), a formação profissional agrícola é, grosso modo, a que 

resulta exclusivamente da prática (83.4%). 

A tempo completo, apenas se dedicam às explorações, cerca de 65 indivíduos, predominando a afectação 

parcial, num contexto em que cerca de 22% desta população possui uma actividade remunerada, considerada 

como actividade principal, tanto no sector terciário, como no secundário. Caracteriza-se pois, por ser de um 

modo geral, uma agricultura de subsistência, existindo poucas explorações agrícolas a funcionar numa lógica 

empresarial. 

Segundo os Quadros de Pessoal do MTS, existiam, em 1999, 21 estabelecimentos registados com pessoal ao 

serviço em actividades agrícolas e pecuárias, empregando, no total, 85 trabalhadores. No período mais recente 

(1995-1999), o número de estabelecimentos aumentou de 13 para 21 (62%) e o emprego passou de 33 para 85 

trabalhadores (+158%). 
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Segundo os Quadros de Pessoal, a indústria extractiva do concelho (extracção de pedra, areias e argilas) não 

tem relevância na actividade económica do concelho e possuía, em 1999, apenas um estabelecimento que 

empregava três pessoas. 

Quadro 37: Evolução do número de estabelecimentos e do emprego na agricultura e produção animal 

ACTIVIDADE Estabelecimentos Emprego 

A 
Agricultura, Prd. Animal, Caça e 

Silvicultura 
1995 1999 

Variação 
Absoluta 

1995 1999 
Variação 

Absoluta 

011 Agricultura 7 9 + 2 9 15 + 6 

012 Produção Animal 2 2 0 6 8 + 2 

013 
Agricultura e Produção Animal 
Associadas 

2 3 + 1 3 13 + 10 

014 
Actividades dos serviços relacion. com a 
Agricultura e com a Produção Animal 

1 4 + 3 13 37 + 24 

20 
Silvicultura, Exploração florestal e Act. 
dos serviços relacionados 

1 3 + 2 2 12 + 10 

TOTAL 13 21 + 8 33 85 + 52 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

O segmento informal, que integra os estabelecimentos por conta, captado por outra fonte estatística (Ficheiro 

Central das Empresas, INE) dá conta da existência de 123 empresas agrícolas, no concelho de Penamacor, 

sendo, esta disparidade das fontes de informação, reflexo da existência de uma prática agrícola de subsistência 

que existe, sobretudo, como complemento do rendimento familiar.  

As principais culturas permanentes produzidas em Penamacor são o olival e a vinha, tanto em termos do número 

de explorações como da área que ocupam. 

Quadro 38: Culturas permanentes, no concelho de Penamacor, em 1999 

Culturas 
Permanentes 

N.º de 
Explorações 

Área 

(ha) 

% 

(ha) 

Peso na 

Sub-Região 
(%) 

Frutos frescos 194 65 1.7 12.0 

Citrinos 67 12 0.3 4.4 

Frutos secos 46 53 1.4 57.6 

Olival 1494 3453 88.3 12.5 

Vinha 994 319 8.2 17.9 

Outros ... .... ... .... 

Total  3910   

Fonte: INE-Portugal, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

As principais culturas temporárias são as culturas forrageiras e os cereais para grão, e, dentro destes, o milho, a 

aveia, o trigo e o centeio. 
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Quadro 39: Culturas Temporárias, no concelho de Penamacor, em 1999 

Culturas Temporárias 
N.º de 

Explorações 

Área 

(ha) 

% 

(ha) 

Peso na 

Sub-Região (%) 

Cereais para Grão 587 2160 41.3 16.9 

Leguminosas secas para grão 226 60 1.1 10.2 

Prados temporários 61 197 3.8 22.0 

Culturas forrageiras 742 2771 52.9 7.2 

Batata 265 42 0.8 46.7 

Culturas industriais - - - - 

Culturas hortícolas 41 10 0.2 12.5 

Total … 5236 100.0 … 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

A produção animal tem alguma relevância  no concelho, sobretudo a que respeita aos ovinos, às aves e aos 

caprinos (14371, 10000 e 5704 cabeças, respectivamente, em 1999). A nível sub-regional, apresentam uma 

importância significativa os equídeos, as coelhas reprodutoras e os caprinos (todos com pesos entre 18/19% do 

efectivo animal do Beira Interior Sul). 

Quadro 40: Efectivo Animal, no concelho de Penamacor, em 1999 

 
Efectivo 

(N.º) 
% 

Peso na sub-
Região (%) 

Bovinos 1835 5.3 13.7 

Suínos 1118 3.2 6.2 

Ovinos 14376 41.6 7.5 

Caprinos 5704 16.5 17.6 

Equídeos 594 1.7 19.4 

Coelhas 904 2.6 17.7 

Aves 10000 29.0 11,7 

TOTAL 34531 - - 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

Sector Secundário  

O sector secundário tem vindo progressivamente a ganhar peso em termos de afectação dos activos.  Assim, em 

1981, 19% da população activa estava afecta a este sector, tendo ascendido esse valor, em 2001, para 29%.  

Os dados mais recentes (Quadros de Pessoal) relativos a 1999, permitem concluir que no âmbito das 

actividades referenciadas como pertencendo ao sector secundário, são as indústrias transformadoras as que 

empregam o maior número de trabalhadores (103), embora imediatamente seguidas pela construção, que, em 

1999, empregava 97 pessoas. Relativamente ao número de estabelecimentos, a construção registava 21, mais 5 

unidades que a indústria transformadora. Estes dados são, contudo, bastante díspares dos registados pelo INE. 
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Quadro 41: Evolução do número de estabelecimentos e do emprego, segundo a CAE Rev. 2, entre 1995 e 1999 – Sector 
Secundário 

ACTIVIDADES 

(CAE Rev. 2) 

Estabelecimentos Emprego 

1995 1999 (1995/1999) 1995 1999 (1995/1999) 

N.º N.º 
Variação 

N.º N.º 
Variação 

N.º % N.º % 

D Indústrias Transformadoras 13 16 3 23.1 85 103 18 21.2 

E Prod. Dist. Elect., Gás e Água 1 - - - 2 - - - 

F Construção 13 21 8 61.5 94 97 3 3.2 

TOTAL 27 37 11 84.6 181 200 21 24.4 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

De acordo com os dados do INE, relativos ao ano 2000 (Ficheiro Central de Empresas e Estabelecimentos), 

existiam 60 empresas da indústria transformadora, sendo de destacar, a indústria alimentar, a indústria 

metalúrgica de base e de produtos metálicos e, com menor importância, a indústria têxtil e da madeira e cortiça. 

Dentro das indústrias alimentares destacam-se. uma produtora de mel, uma exploração pecuária, seis lagares 

de azeite, três queijarias, uma salsicharia industrial, uma embaladora de azeitona de mesa e uma de conservas 

alimentares. 

O sector olivícola é o que apresenta alguma relevância no concelho, nomedadamente um dos lagares e uma 

embaladora de azeitona de mesa referidos, colocam os seus produtos no mercado com marca própria. 

As indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos referem-se predominantemente a serralharias de 

pequena dimensão. 

Ainda no âmbito das actividades secundárias, a construção é constituída, grosso modo, por pequenas empresas 

de nível local. 

Existe uma zona industrial no concelho de Penamacor, localizada a cerca de 2 km da vila de Penamacor, junto à 

EN233 (no eixo que liga Castelo Branco a Vilar Formoso), que centraliza cerca de metade das actividades 

secundárias existentes no concelho. Tendo uma área de 27 ha, estão em curso negociações para a sua 

ampliação, já que se encontra totalmente ocupada . As empresas sediadas são as que constam do quadro 

seguinte: 

Quadro 42: Empresas instaladas na Zona Industrial de Penamacor 

Ramos 
N.º 

Unidades 

Transf. e conserva/embalagem de azeitonas 5 

Extracção de cortiça 1 

Construção Civil 2 

Oficina 5 

Alfaias agrícolas 1 

Gás 1 
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Ramos 
N.º 

Unidades 

Salsicharia 1 

Queijaria 3 

Frutas 1 

Bar-restaurante 1 

Alumínios 1 

Marmores 1 

Pimentão e frutos secos 1 

Serralharia 1 

Componentes eletrónicos 1 

Maquinaria pesada 1 

Electricita auto 1 

Fábrica de paletes e serração de madeiras 1 

Fonte: Câmara Municipal (informação relativa a Dezembro de 2000) 

Sector Terciário  

As actividades terciárias são as que ocupam a maioria da população activa do concelho de Penamacor (53%). 

Contudo, este valor é fruto de uma evolução notável, se contarmos que há 20 anos atrás, este sector não 

chegava a ocupar um terço da população activa (29%). Esta evolução, está, contudo, em consonância com a 

tendência actual de terciarização dos sistemas económicos, materializada na expansão dos sectores comerciais 

e de serviços. 

De acordo com os Quadros do Pessoal, as principais actividades terciárias deste concelho, tanto ao nível do 

emprego que geram, como do número de estabelecimentos, são as actividades comerciais, a saúde e acção 

social e o alojamento e restauração, representando estes três sectores, no total, 79% do emprego no terciário. 

A estrutura comercial baseia-se em estabelecimentos de pequena dimensão, de raíz familiar que, funcionando 

como elemento de subsistência, estão direccionados para uma procura diária não especializada. O facto de a 

fonte que apresenta o sector informal ter contabilizados 172 estabelecimentos comerciais, quase cinco vezes 

mais que o volume do emprego formal, dá indicação da efectiva reduzida dimensão destes estabelecimentos, ou 

seja, a maioria são estabelecimentos por conta própria, sem pessoal. 

 A ainda reduzida importância do sector secundário tem efeitos directos no terciário de apoio à produção, 

igualmente incipiente. Desde as actividades bancárias, aos transportes e comunicações e às actividades 

imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas, o volume de emprego é relativamente reduzido (cerca 

de 20%). Contudo, a evolução recente faz prever uma alteração deste cenário. 

O sector que tem estimulado o emprego no sector terciário tem sido, efectivamente, o da saúde e de acção 

social. Em 1999, este sector empregava 130 trabalhadores, ou seja, 36% do pessoal ao serviço do concelho. 

Esta afectação ligada à área da saúde e particularmente à segurança social é a resposta a uma população muito 

envelhecida  que necessita cada vez mais de apoio médico e social diário. 
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Sendo inegável a evolução no sentido da terciarização do concelho, interessa realçar a evolução ocorrida em 

apenas quatro anos (1995-1999), tanto ao nível do emprego (59%), como ao nível do número de 

estabelecimentos (64%). 

Quadro 43: Evolução do número de Estabelecimentos e do Pessoal ao Serviço, segundo a CAE Rev.2, entre 1995 e 1999 – Sector 
Terciário 

ACTIVIDADES 

(CAE-Rev. 2) 

Estabelecimentos Emprego 

1995 1999 
Variação (95/99) 

1995 1999 
Variação (95/99) 

N.º N.º N.º N.º 
N.º % N.º % 

G Comércio Grosso  e a Retalho 24 35 11 45.8 54 117 63 116.7 

H Alojamento, Restauração 4 15 11 275.0 12 40 28 233.3 

I Transportes, Armaz.  e Comunic. 2 4 2 100.0 2 14 12 600.0 

J Actividades Financeiras 3 4 1 33.3 19 28 9 47.4 

K Act. Imobili. Alug. Serv. Empr. 1 6 5 500.0 0 21 21 - 

M Educação 2 1 -1 -50.0 43 2 -41 -95.3 

N Saúde e Acção Social 14 17 3 21.4 97 130 33 34.0 

O O. Act. Serv. Colec. Soc e Pess. 2 3 1 50.0 2 11 9 450.0 

TOTAL 52 85 33 63.5 229 363 134 58.5 

Fonte: Quadros de Pessoal, DETEFP, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

No contexto do sector terciário merecem destaque as actividades relacionadas com o turismo, não tanto pelo 

nível de desenvolvimento da actividade no concelho, mas sobretudo pelo potencial que este encerra para este 

sub-sector.  

De acordo com o Plano Estratégico Nacional do Turismo, prevê-se, até 2015, um crescimento da actividade 

turística na região Centro, quer em termos de número de dormidas como em valor. A estratégia preconizada 

prevê o cross-selling com as regiões de Lisboa, Porto e Norte, e uma atracção dos mercados estrangeiros por 

via dos produtos Touring e Turismo de Natureza. Entre os principais produtos de diferenciação da região 

destacam-se o património histórico e as serras, activos que também estão directa e indirectamente relacionados 

com o município de Penamacor.   

Com efeito, e de acordo com o Plano Estratégico de Penamacor, são vários os recursos turísticos do concelho 

(naturais e obras realizadas), destacando-se os seguintes: 

 conjunto variado de recursos naturais, nomeadamente o benefício da Reserva Natural Parcial da 

Serra da Malcata, as Termas, na freguesia de Águas, a Ribeira da Bazágueda; 

 património construído de valor histórico assinalável: Fortaleza e Castelo de Penamacor, a Torre de 

Vigia, as Igrejas de S. Pedro e da Misericórdia, conjunto monumental da Bemposta, a casa do Bispo 

na Aldeia do Bispo, a Alameda dos Balcões na freguesia de Vale de Sr.ª da Póvoa, a calçada e 

ponte romana na freguesia de Águas, Museu de Penamacor e de Meimoa, etc. 
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 várias infraestruturas de lazer, nomeadamente dois complexos de piscinas, parque de merendas e 

circuito de manutenção da Mata Municipal de Penamacor, campos de ténis, parques de campismo 

do Freixial e da Bazágueda, zona de lazer da Meimoa; 

 centro de interpretação ambiental; 

 dois empreendimentos turísticos de turismo de natureza, o Centro de acolhimento de Penamacor e 

Casa-Retiro da Ventosa, também na freguesia de Penamacor; 

 percursos pedestres; 

 diversidade de fauna e flora que poderá permitir desenvolver um turismo “científico”, vocacionado 

para o estudo e investigação das diversas espécies; 

 barragem na Ribeira de Meimoa e açude da Ribeira da Bazágueda, com possibilidades para 

realização de actividades de lazer, nomeadamente a pesca e percursos ao longo das ribeiras; 

 várias romarias religiosas, que se realizam essencialmente no Verão; 

 capacidade de atracção sazonal de população que procura casas recuperadas em algumas aldeias 

para descansar; 

 variedade de artesanato local que vai desde as rendas, a latoaria, a carpintaria de carros e alfaias 

agrícolas, os bordados e as mantas de retalhos, até à gastronomia (enchidos, queijo, azeite como 

principais produtos locais), embora não esteja integrado em circuitos de comercialização; 

 reservas de caça turísticas e associativas; 

 proximidade a Espanha, que poderá beneficiar do turismo espanhol; 

 inserção na região da rota das “aldeias históricas”;  

 inserção na Área Regional de Turismo do Centro, que poderá beneficiar directamente Penamacor 

se, conjuntamente com os concelhos da região, for encetada uma estratégia conjunta  de promoção 

turística, valorizando as suas diferenças; 

 proximidade ao Parque Natural da Serra da Estrela, à Reserva Natural do Tejo Internacional, à 

Serra da Gardunha e às Termas de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova. 

A oferta em termos de alojamento turístico classificado e de acordo com dados fornecidos pelo Turismo de 

Portugal, I.P, restringe-se à existência da Estalagem Vila Rica, sita na Estrada Nacional Sul, na freguesia de 

Penamacor, dispondo de 11 unidades de alojamento e 20 camas. A informação disponível no site do município 

indica a existência para além desta, de um empreendimento turístico da tipologia de turismo em espaço rural 

(“Moinho do Maneio”) em Ribeira da Bazágueda, a Casa de Nossa Senhora do Incenso (alojamento local), em 

Penamacor, e a residencial Zé Galante, em Águas.  
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Para além deste oferta, deu entrada no Turismo de Portugal um projecto de licenciamento para um Hotel  - Hotel 

Quinta do Cafalado – em Penamacor, com capacidade para 102 camas/ 52 unidades de alojamento, e de um 

pedido de informação prévia para uma Pensão Residencial na Aldeia de João Pires, com capacidade para 12 

camas/6 unidades de alojamento. 

3.2.5 Evolução Recente do Investimento Público 

O dinamismo económico e empresarial e o inerente desenvolvimento de um concelho estão muito dependentes 

dos investimentos nele promovidos. Apesar do peso dos constrangimentos que tem penalizado este concelho, a 

autarquia local tem manifestado dinamismo no acesso a apoios provenientes dos programas comunitários. Com 

efeito, os quadros seguintes, com a inventariação dos projectos aprovados no âmbito dos três Quadros 

Comunitários de Apoio, traduzem a efectiva actuação do executivo local. 

No início da década de 90 (vigência do QCA I), foram aprovados e apoiados, pelo FEDER e INTERREG, 17 

projectos públicos, que totalizaram um investimento global elegível, de cerca de seis milhões de euros, 

globalmente  direccionados para três áreas de intervenção: 

 Infraestruturas Urbanas e Rodoviárias, com a dotação de várias  redes de abastecimento de água e 

de drenagem de esgotos  e com  beneficiações de algumas Estradas Municipais; 

 Infraestruturas Sociais (desportivos) e de Lazer, com a construção do pavilhão gimnodesportivo de 

Penamacor, das piscinas municipais, de campos de ténis e do parque de campismo de Penamacor; 

 Ordenamento do Território, com a realização do Plano Director Municipal. 

Quadro 44: Projectos realizados no concelho de Penamacor no âmbito DO I QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO - Projectos 
aprovados e apoiados pelo FEDER e INTERREG 

Designação do Projecto 
Ano de 
Exec. 

Localização 

Invest. 

Elegível 
(Euros) 

Subsídio 
Atribuído (%) 

RAADE de Meimoa 1985 Meimoa 123 632,05 50 

RAADE de Vale de Sr.ª da Póvoa 1985 Vale da Sr.ª da Póvoa 101 186,14 50 

RAADE de Meimão 1987 Meimão 179 976,25 50 

RAADE de Águas 1985 Águas 113 296,95 50 

RAA de Salvador 1988 Salvador 169 591,29 50 

RAADE de Pedrógão de São Pedro 1986 Pedrógão de São Pedro 154 627,35 50 

Parque de Campismo 1989 Penamacor 134 675,43 50 

EM Benquerença-Anascer CM 1087 1988 Benquerença 174 579,26 50 

RAADE de Aranhas 1988 Aranhas 149 639,37 70 

RDE de Salvador 1988 Salvador 142 157,40 70 

EM 562 – Meimão/Castanheiro das Merendas 1992 Meimão 379 086,40 75 

PDM de Penamacor ...... Penamacor 66 090,72 75 

Abastec. de água a Penamacor a partir da 
Barrag. da Rib. de Meimoa - 1º Fase 

1990 Penamacor 350 156,12 65 

Abastec. de água a Penamacor a partir da 
Barrag. da Rib. de Meimoa - 2º Fase 

1991 Penamacor 1 057 451,54 73,15 
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Designação do Projecto 
Ano de 
Exec. 

Localização 

Invest. 

Elegível 
(Euros) 

Subsídio 
Atribuído (%) 

Piscinas Municipais e Campos de Ténis 1993 Penamacor 698 317,06 75 

Pavilhão Gimnodesportivo de Penamacor 1993 Penamacor 473 858,00 75 

EM 569 Penamacor - Fronteira 1992 Penamacor 1 646 033,06 70 

TOTAL   6 114 354,39  

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor 

O QCA II aumentou 50%, relativamente ao QCA I, o investimento elegível total dos 19 projectos aprovados pelo 

PROCENTRO, tendo atingido quase os 9 milhões de euros. Neste caso, as intervenções, incindindo 

predominantemente em projectos de infraestruturas rodoviárias e urbanas, alargaram a sua intervenção a outras 

infraestruturas, nomeadamente económicas, com a 1ª fase da Zona Industrial de Penamacor e, posteriormente, 

com a reabilitação e ordenamento da mesma, com a divulgação, a promoção e a sinalização do centro rural da 

Cova da Beira, entre outras. 

Quadro 45: Projectos realizados no concelho de Penamacor, no âmbito do II QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO (1994/1999) - 
Projectos aprovados e apoioados pelo FEDER, INTERREG II, PPDR, ADRACES, LEADER II, PAMAF, FEOGA 

Designação do Projecto 
Ano de 
Exec. 

Localização 
Invest. Elegível 

(contos) 
Subsídio 

Atribuído(%) 

Assistência Técnica para preparação de projectos a 
incluir no PDM 

1994 - 29 967,78 50 

Pavilhão Gimnodesportivo de Penamacor – 2ª Fase 1994 Penamacor 533 713,75 75 

Abastec. de água a Penamacor a partir da Barrag. 
da Rib. de Meimoa - 3º Fase 

1995 Meimoa 1 296 874,53 75 

Pavimentação da EM 561 entre Aldeia de Sta 
Margarida e Martianas 

1995 Penamacor 288 605,06 75 

Zona Industrial de Penamacor – 1ª Fase 1995 Penamacor 587 583,92 75 

Ponte Variante à Ponte Romana-Filipina da meimoa 1998 Meimoa 466 060,75 50 

Alargamento e repavimentação da EM 565 
Águas/Aldeia do Bispo 

1998 Águas/Aldeia do Bispo 535 708,94 50 

Em 569 Penamacor-Fronteira – 2ª Fase 1996 Penamacor 1 713 452,91 75 

ETAR de Penamacor 1998 Penamacor 364 412,44 75 

ETAR de Benquerença 1999 Benquerença 190 572,00 75 

Museu Dr Mário P. Bento 1999 Meimoa 149 639,37 75 

Alameda dos Balcões do Vale da Sr.ª da Póvoa 1999 Vale da Sr.ª da Póvoa 72 325,70 75 

Romaria da Sr.ª da Póvoa 2000 Vale da Sr.ª da Póvoa 57 361,76 75 

Divulgação, promoção e sinalização do centro Rural 
da Cova da Beira 

2000 Penamacor 10801,50 75 

Reabilitação do Largo D. Bárbara Tavares da Silva 1999 Penamacor 19 951,92 65 

Casa Pública de Salvador 1997 Salvador 46 165,52 67 

Tratamento Ambiental da zona anexa à Casa 
Pública de Salvador 

1997 Salvador 25 239,17 65 

Reabilitação e Ordenamento da Z.I. de Penamacor e 
Espaços Socais 

2000 Penamacor 83 602,64 43 

Caminho Agrícola de Aldeia de João Pires - 
Salvador 

1999 Aldeia João Pires-Salvador 240 682,77 100 

TOTAL   9 211 400,26  

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor 
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A acção da administração local, no sentido de melhorar as condições de vida dos munícipes mantém-se patente 

nos projectos concluídos, em execução e aprovados no âmbito do QCA III (2000-2006), nomeadamente, a 

Romaria da Sr.ª da Póvoa, a beneficiação da EM570 entre Meimoa e o limite do concelho, a arborização do 

prédio rústico Nave da Mata e o equipamento e a divulgação do Museu Dr. Mário Bento. 

As, ainda, intenções de investimento, materializadas num vasto conjunto de projectos em fase de apreciação ou 

a candidatar, deixando os grandes investimentos ao nível da infraestruturação urbana e rodoviária (já 

maioritariamente concluídos), incidem agora em projectos de requalificação/reabilitação urbana, promoção  da 

oferta desportiva e cultural, divulgação de produtos locais, entre outros. 

Quadro 46: Projectos com incidência no concelho de Penamacor, concluídos, em execução em fase de candidatura no âmbito 
do III QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO (2000/2006) 

Designação do Projecto Estado Projecto 
Invest. Total 

(euros) 
Subsí. atrib./a 

atribuir (%) 

Romaria da Sr.ª da Póvoa Concluída 130 103,84 70 

EM 570 – Beneficiação entre Meimoa e o limite do concelho Executada a 95% 997 465,25 70 

Arborização do Prédio Rústico Nave da Mata Prjecto em execução 817 39,01 100 

Equipamento e Divulgação do Museu Dr Mário P. Bento Candidatura aprovada 199 51,92 75 

Reabilitação do Núcleo Histórico de Penamacor Candidatura em apreciação 182 815,59 70 

Arranjos da envolvente do convento de Santo António Candidatura em apreciação 246 434,81 70 

Recup. de pavi.da zona envolv. à EN332 e da R. do Peixoto Candidatura em apreciação 122 205,00 70 

Trabalhos da conclusão dos Arranjos Exteriores da zona sede 
da Junta de Freguesia de Aldeia João Pires 

Candidatura em apreciação 23 900,00 70 

Piscina Coberta de Penamacor 
Fase de Candidatura-Turismo 

no Coração da Península 
1 328 000,00 75 

Recuperação de fachadas no Centro Histórico de Penamacor 
Fase de Candidatura-Turismo 

no Cração da Península 
400 000,00 75 

Estudo e divulgação das Minas de ouro romanas 
Fase de Candidatura-Turismo 

no Coração da Península 
120 000,00 75 

Aproveitamento turístico da Barragem da Ribeira de Meimoa 
Fase de Candidatura-Turismo 

no Coração da Península 
600 000,00 75 

Centro de Congressos Ribeiro Sanches (salão paroquial de 
Penamacor) 

Fase de Candidatura-Turismo 
no Coração da Península 

500 000,00 75 

Termas de Águas - Penamacor 
Fase de Candidatura-Turismo 

no Coração da Península 
418 200,00 75 

Gestão de Projectos INTERREG 
Fase de Candidatura-Turismo 

no Coração da Península 
246 000,00 75 

EM566 – Taliscas/Salvador 
Fase de Candidatura-Melhores 

acessibilidades 
2 000 000,00 75 

Portal Raia Digital 
Fase de Candidatura-Melhores 

acessibilidades 
37 966,00 75 

Trilhos do Contrabando 
Fase de Candidatura-Melhores 

acessibilidades 
75 000,00 75 

Requalificação do Largo das Festas de Pedrógão de S. Pedro 
Fase de Candidatura-Rotas da 

Transumância 
135 683,00 75 

Requalificação do largo do batoco em Aldeia do Bispo 
Fase de Candidatura-Rotas da 

Transumância 
75 000,00 75 

Requalificação do Largo da Lameira 
Fase de Candidatura-Rotas da 

Transumância 
150 000,00 75 

Recuperação da Raça Ovina “Churra do Campo” 
Fase de Candidatura-Rotas da 

Transumância 
427 000,00 75 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor 
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No âmbito da actuação da Administração Central, existem algumas intenções de intervenção com incidência 

sobre o território municipal, ao nível da infraestruturação rodoviária, cultural e da oferta de formação que, a 

concretizarem-se, serão um factor preponderante na melhoria da acessibilidade ao concelho, na diversificação e 

beneficiação da oferta cultural e na oferta de mais uma unidade de ensino que permitirá completar o sistema 

formal de ensino: 

 Cumprimento do PRN2000, nomeadamente: 

 ER 346 Penamacor-Rio Torto, compreendendo a reclassificação da EM 569 como estrada regional; 

 ER 332 Penamacor-Medelim (IC31), compreendendo a reclassificação do troço da EN 332 como 

estrada regional; 

 Municipalização da EN 233 no troço previsto no Plano Rodoviário Nacional 2000; 

 Conclusão da Biblioteca Municipal de Penamacor; 

 Construção de um Arquivo Municipal; 

 Criação de uma Escola Profissional. 
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4.  CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

4.1  BREVE ENQUADRAMENTO BIOFÍSICO5 

O concelho de Penamacor, divide-se nas seguintes unidades geomorfológicas:  

 Superfície da Meseta, a Norte e a Este, representada pela Serra da Malcata e por uma sucessão de 

cabeços de natureza essencialmente xistosa que se esbate na Cova da Beira;  

 Depressão de origem tectónica, a Oeste, pelo bordo oriental da Cova da Beira, que forma uma 

importante planície aluvial na zona de Benquerença; 

 Superfície planáltica de Castelo Branco, a Sul, ponteada de relevos residuais do tipo “inselberg” 

(como é o caso do cabeço onde se desenvolve o aglomerado de Penamacor) e que é cortada pela 

crista quartzítica que se prolonga de Salvador em direcção a Penha Garcia, já no concelho de 

Idanha-à-Nova. 

Do ponto de vista geomorfológico, a região está condicionada pelas unidades litológicas que a compõem. Na 

zona granítica, menos recortada e acidentada, é comum a coexistência de vales de fundos largos e rectilíneos 

com relevos de vertentes íngremes. A meteorização que resulta do tipo de clima característico da região num 

maciço muito tectonizado, produz uma erosão intensa das áreas aplanadas, deixando relativamente intactas as 

encostas de grandes pendores, que estão subtraídas à acção química das águas superficiais. A zona xistenta, 

particularmente a Este, na Serra da Malcata, sulcada por vales sinuosos que recortam o relevo numa sucessão 

contínua de cabeços, apresenta-se coberta por uma rede hidrográfica muito densa que drena para a ribeira da 

Meimoa, a Ocidente e para a ribeira da Bazágueda, a Oriente e a Sul. 

A ribeira da Meimoa percorre, desde a nascente, na serra da Malcata (marco geodésico da Machoca, a 1072m 

de altitude), até à confluência com a ribeira de Meimão (a 551m), uma distância de 7,5 km, num vale sinuoso, de 

declive acentuado. Para jusante, a barragem da Meimoa levou à formação de uma albufeira que se estende por 

vários quilómetros. 

Imediatamente a montante do local da barragem (e antes da sua construção), a ribeira da Meimoa corria em vale 

mais largo. A prospecção realizada para as fundações da barragem revelou que, na planície aluvionar (que 

ultrapassava os 100 metros de largura), a espessura das aluviões era, em certos pontos, de cerca de 6 metros. 

Algumas linhas de água penetram muito na massa montanhosa. O fundo de quase todos os vales é rochoso, 

estando as aluviões confinadas aos leitos dos cursos de água mais importantes, que abandonam rapidamente 

uma carga sólida que a diminuição rápida de declive não lhes permite transportar. É esta a origem das aluviões 

estaníferas que foram depositadas a montante da povoação da Meimoa. 

                                                      
5   Plano Director Municipal de Penamacor, 1993 
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As formas meandrizadas características do percurso inicial da ribeira da Meimoa e dos seus afluentes, do lugar a 

jusante da povoação da Meimoa, a uma nova morfologia, passando a predominar os vales de fundos largos 

rodeados de vertentes íngremes. As formas dos vales, bem como a regularização tão marcada do perfil da 

ribeiras, mostram que o fundo da Cova da Beira constitui um nível de base regional, com todas as características 

de importância e permanência inerentes ao fenómeno, em função do qual se efectuou a evolução da rede 

hidrográfica regional. 

A ribeira da Arrancadinha (ou da Queijeira) ocupa actualmente uma planície aluvional muito larga (superior a 1 

Km em média), de uma regularidade excepcional, que a importância da sua rede hidrográfica actual não justifica. 

Aquele vale foi, outrora, ocupado pela ribeira da Bazágueda, que actualmente drena para o rio Erges. A ribeira 

da Bazágueda confluía então com a ribeira da Meimoa, mas um processo de sucessivas capturas inverteu o 

sentido do escoamento. 

Actualmente, numa extensão de 6,5 km, nenhum curso de água importante sulca o vale, aproveitado pela 

estrada que liga Meimoa a Penamacor. Na zona da carreira de tiro a planície aluvionar atinge cerca de 1,5km de 

largura. O vale antigo está em grande parte conservado, prolongando-se os depósitos até Salgadeira, onde a 

espessura da cascalheira do terraço aluvionar é superior à dezena de metros. Levando em linha de conta o vigor 

da erosão regressiva ao longo da ribeira da Bazágueda, é de prever que se venha a dar, a longo prazo, uma 

reversão completa da drenagem no troço abandonado. De acordo com esta teoria, a Barroca do Ouro e a 

Barroca da Serra seguiriam o destino das ribeiras de Valdedra e do Salgueirinho, que passaram a drenar para o 

rio Erges. Finalmente, o próprio curso superior da ribeira da Meimoa, a montante da povoação com o mesmo 

nome, tornar-se-ia tributário da ribeira da Bazágueda. 

Quanto às unidades litológicas, a região engloba os seguintes aspectos: 

 Zona xistosa (Norte), correspondente essencialmente à serra da Malcata, em que o relevo 

apresenta uma sucessão contínua de cabeços e uma rede hidrográfica muito densa; 

 Zona granítica (Sul), menos recortada e acidentada, 

onde coexistem vales de fundos largos e rectilíneos com 

relevos de vertentes íngremes. A meteorização, que 

resulta do tipo de clima característico da região num 

maciço muito tectonizado, produz uma erosão intensa 

das áreas aplanadas, deixando relativamente intactas as 

encostas de grandes pendores, que estão subtraídas à 

acção química das águas superficiais. 

Fotografia 1: Cabeço granítico, em Águas 
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A litoestratigrafia divide-se nas seguintes unidades:  

 Depósitos de cobertura recente - aluviões, depósitos de vertente, complexo de xistos e quartzitos do 

Ordovícico, complexo xisto-grauváquico «ante-ordovícico», que proliferam um pouco por todo o 

concelho; 

 Rochas eruptivas: correspondem a unidade vulgarmente conhecida por «granitos das Beiras», na 

zona Sul; 

 Rochas filonianas – tratam-se de filões que atravessam os maciços xistosos e graníticos que podem 

ser de diversos tipos: quartzíticos, pegmatíticos, aplito-pegmatíticos e filões básicos. Sendo os filões 

quartzíticos os mais frequentes no concelho. Correspondem à serra de Santa Marta e à serra de 

Penha Garcia. 

A sismicidade da região situa-se na zona C definida na carta de delimitação das zonas sísmicas do 

Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a que corresponde uma intensidade 

sísmica média (coeficiente de sismicidade igual a 0.5).  

A climatologia é analisada ao nível dos principais elementos climáticos: temperatura, precipitação, humidade do 

ar, insolação, vento e geada. Para esta análise recolheram-se os registos das estações udométricas do concelho 

de Penamacor e das estações climatológicas de Fundão e Sabugal, visto não existir nenhuma no concelho. A 

consulta foi feita a dados publicados relativos ao período de 1931-1960. A temperatura média anual na região 

varia entre os 12,5º C e os 15º C, com excepção da Serra da Malcata, onde os valores médios anuais variaram 

entre os 10º C e os 12,5º C. O valor médio anual de humidade relativa do ar às 9 horas varia entre 65% e 70%, 

sendo inferiores na zona sul do concelho onde não se atingem os 60% de humidade relativa. A insolação 

compreende valores médios anuais variáveis de 2500 horas e 2600 horas (Fonte: www.iambiente.pt). O  vento 

predominante sopra de Norte, embora surja também dos restantes quadrantes, em especial de Oeste e de Sul. 

Quanto à geada, ocorre durante 5 a 6 meses, entre 10 a 20 dias. Segundo Koppen, o clima classifica-se como 

temperado com Verão seco e quente, correspondendo à denominação Csa. Segundo Thornthwaite, para a 

estação do Fundão, o clima é mesotérmico moderamente húmido, com moderada eficácia térmica e grande 

défice de água no Verão. Para a estação do Sabugal, o clima foi classificado como mesotérmico 

moderadamente húmido, com grande défice de água e moderada eficácia térmica no Verão.  

Os recursos minerais do concelho deram origem a numerosas explorações hoje praticamente abandonadas. 

Destacavam-se a cassiterite e volframite, exploradas na área de Casteleiro. Na região a Sul da Meimoa 

encontra-se uma brecha de xisto argiloso e grauvacóide mineralizada pela galena, com siderite e, em menores 

proporções, pirite e calcopirite. 
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A análise fisiográfica é efectuada em três vertentes: hipsometria, festos e talvegues/rede hidrográfica e 

declives. Para a hipsometria escolheram-se cinco classes tendo em conta a escala de trabalho, o relevo 

presente e o objectivo do Plano (Figura 6). As classes são as seguintes:  

  400 metros - dado o carácter planáltico da formação geomorfológica em que assenta a maior 

parte do território concelhio, as cotas inferiores existentes situam-se nos 320 metros, pelo que esta 

primeira classe permite identificar as zonas mais baixas do concelho, que constituem parte da bacia 

hidrográfica das ribeiras do Taveiro e do Ceife, no limite SO e da Bazágueda no limite SE; 

 400-600 metros – constitui a classe hipsométrica mais representativa, demonstrando bem o carácter 

planáltico do território em estudo; 

 600-800 metros – corresponde ao terço inferior das encostas do sistema da Malcata, bem como a 

algumas outras elevações pontuais na zona do planalto (serra da Opa, serra de Santa Marta); 

 800-1000 metros – corresponde ao terço médio/superior daquele sistema; 

 1000  metros – zonas dos cumes da serra da Malcata, que apresenta um valor máximo de 1072 

metros na Machoca. 

Fotografia 2: Serra de Santa Marta 
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Figura 6: Hipsometria e principais festos e talvegues do concelho de Penamacor 

 

 

A interpretação destes resultados permite destacar as seguintes unidades morfo-estruturais: 

 O rebordo da superfície da Meseta a Norte e Nordeste do concelho, onde se destaca o sistema da 

Serra da Malcata; 

 A plataforma de Castelo Branco, que constituí uma superfície planáltica levemente inclinada para 

sul, descendo abaixo dos 500 metros, embora se individualizem alguns relevos isolados, 

nomeadamente, o cabeço de Penamacor, a serra de Santa Marta e a serra do Ramiro/Penha 

Garcia; 

 A depressão da Cova da Beira, encravada entre os relevos altos do rebordo da Meseta e drenada 

por uma importante linha de água da bacia do Zêzere – a ribeira da Meimoa. 

Para uma melhor compreensão da morfologia do território também é apresentado o Modelo Digital do Terreno 

(Figura 7). 
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Figura 7: Modelo Digital do Terreno e a sua relação com as unidades morfo-estruturais 

 

 

Em relação aos festos, assinalam-se apenas os de maior importância, como é o caso do festo da serra da 

Malcata, para além de alguns afloramentos rochosos que sobressaem na paisagem, como é o caso do Cabeço 

de Penamacor, da serra de Santa Marta, a serra da Opa e a serra do Ramiro.  

Em relação à rede hidrográfica, todos os talvegues 

presentes no concelho pertencem à bacia principal do rio 

Tejo, sendo no entanto no limite norte do concelho que 

corre o festo que separa as bacias do rio Douro e do rio 

Tejo (a serra da Malcata). Dentro desta bacia distingue-se 

três sub-bacias hidrográficas: a bacia do rio Zêzere, a 

bacia do rio Pônsul e a do rio Erges. Assim, como 

talvegues fundamentais das referidas bacias tem-se a 

Ribeira da Meimoa na bacia do Zêzere, a ribeira de Ceite e 

das Taliscas na bacia do Pônsul e a ribeira da Bázagueda 

na bacia do Erges. 

Fotografia 3: Ribeira da Meimoa, um dos principais 
talvegues do concelho 
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Pertencente à bacia hidrográfica do Zêzere, a ribeira da Meimoa (nasce junto à Machoca), corre no primeiro 

troço do seu curso num vale encaixado de direcção aproximada nascente-poente até à confluência da ribeiro do 

Arrebento, para depois tomar a direcção NE-SW em vale largo de vertentes declivosas mas afastadas, e de 

seguida definir um fundo largo e ligeiramente embutido na depressão, por vezes ao mesmo nível, cujo substrato 

xistento aflora quando não é coberto por uma camada fina de aluviões. É nesta linha de água que se encontra a 

principal albufeira artificial do concelho, a barragem da Meimoa. 

Na bacia do Erges, a ribeira da Bazágueda nasce também no limite norte do concelho, correndo em vale 

apertado de características montanhosas na direcção NE-SW até às proximidades da Salgadeira. Este troço é 

visto como um antigo afluente da ribeira da Meimoa posteriormente capturado, que depois segue para sul em 

vale alargado sobre a formação da plataforma de Castelo Branco, para seguidamente inflectir para SE até 

entrocar no rio Erges. Nestas linha de água ocorre outra barragem, esta de média dimensão – barragem da 

Bazágueda. 

Finalmente para a bacia do Pônsul drenam quatro ribeiras que nascem na zona do concelho, a saber, Taveiro, 

Ceite, Taliscas e Medelim. Todas elas com direcção geral norte-sul, destas assume particular importância a 

ribeira do Ceite, ao aceitar no seu troço médio como tributárias as restantes, já fora dos limites do concelho. 

Figura 8: Rede hidrográfica 
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No “Ìndice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal” o concelho de Penamacor é 

englobado na Região Hidrográfica n.º 3 – Tejo e com os seguintes cursos de água classificados, com a 

respectiva numeração, como se vê pelo quadro seguinte. 

Quadro 47: Sistematização da rede hidrográfica principal do concelho de Penamacor 

Curso de água Classificação decimal  

Rib. Casteleiro 301 54 63 12 

Rib. Vale de Lobos 301 54 63 14 

Rib. Meimoa 301 54 63 

Rib. Bazágueda 301 126 36 

Rib. Ceife 301 104 20 07 05 

Rib. Taveiro 301 104 20 07 

Rib. Taliscas/Rio Torto 301 104 24 

Fonte: Índice Hidrográfico e Classificação decimal dos cursos de água de Portugal, D.G.R.A.H, 1981, Lisboa 

Quantos aos recursos hídricos subterrâneos e após consulta do site www.snirh.pt, concluí-se que o concelho 

de Penamacor não abrange nenhum dos principais sistemas aquíferos de Portugal Continental. 

No que se refere aos declives, os mais acentuados encontram-se ligados às zonas de encosta, principalmente 

na faixa oriental do concelho, com particular destaque para a serra da Malcata, a Norte, e a serra do Ramiro, a 

Sul. As zonas de planalto, ocupam, grosso modo, a faixa ocidental do concelho, integradas nas classes de 

menores declives, nomeadamente a zona da “Cova da Beira”. 

 

Os solos do concelho distribuem-se pelos seguintes tipos: litossolos; aluviossolos modernos, aluviossolos 

antigos, solos de baixas não calcários, solos litólicos não húmicos, solos mediterrâneos pardos de materiais não 

calcários, solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de materiais não calcários, solos hidromórficos e 

afloramentos rochosos. Quanto à capacidade de uso do solo, em termos gerais e considerando os dados 

obtidos quer por intermédio dos elementos da carta de capacidade de uso dos solos, quer do esboço geral de 

ordenamento agrário, o concelho de Penamacor apresenta cerca de 15% de solos com potencialidades 

agrícolas (cerca de 83 Km2), principalmente  localizados na zona da “Cova da Beira” e em pequenos aluviões e 

coluviões espalhados pelo concelho em zonas de vale mais alargado, com especial incidência na zona Sul. Os 

restantes 85% (472 Km2), são, na sua quase totalidade, ocupados por solos de baixa capacidade de uso, aptos 

para utilizações florestais, silvo-pastoris e de conservação dos recursos silvestres, ocupando fundamentalmente 

as zonas central e oriental do Concelho. 
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4.2  OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para a análise da ocupação do solo do concelho de Penamacor, foi tida como base a Carta Corine Land Cover 

de 2006 (CCLC06), elaborada à escala 1/100 000, mas aqui apresentada à escala 1/50 000 de modo a 

aproximar-se da escala de trabalho do PDM. 

Utilizou-se esta informação em detrimento da Carta de Ocupação do Solo, do PMDFCI, pois apesar desta ser a 

uma escala mais detalhada, a informação é mais desactualizada e encontra-se agregada em classes de 

ocupação muito genéricas. 

O desenvolvimento deste tema faz-se também com recurso a outras fontes, nomeadamente a dados estatísticos 

da Autoridade Florestal Nacional (2006) e ao Recenseamento Geral de Agricultura (1999), que permitem ter uma 

ideia bastante aproximada de como é, em termos quantitativos, a ocupação do solo no Concelho. Em relação ao 

Recenseamento Geral de Agricultura os dados utilizados neste capítulo são os fornecidos pela DRABI, na 2ª 

reunião de CMC, em Março de 2006. Utilizou-se esta informação visto o Recenseamento Geral de Agricultura de 

2009 ainda não estar disponível no sítio do Instituto Nacional de Estatística. 

Os dados estatísticos da AFN, referem-se ao 5º Inventário Florestal Nacional (2005-2006) uma aplicação 

informática disponível no respectivo sítio de internet, com a designação FloreStat. Nesta aplicação consta uma 

estimativa das áreas conforme a ocupação do solo, sendo baseada numa amostra de fotopontos, resultado de 

uma cobertura aerofotográfica digital realizada durante os anos de 2004 a 2006 e em levantamentos de campo 

efectuados entre Dezembro de 2005 e Junho de 2006. 

De acordo com esta fonte, na Beira Interior Sul, a ocupação dominante é a floresta, embora os matos e a 

agricultura possuam também uma relevância expressiva. Da análise desses dados ao nível do concelho, verifica-

se existir também um predomínio da floresta, em cerca de metade do concelho de Penamacor, assente nas 

áreas dos povoamentos de pinheiro bravos, eucaliptos, pseudotsugas, sobreiros, azinheiras e carvalhos. 

Gráfico 11: Uso actual do solo na Beira Interior Sul 

 

Gráfico 12: Uso do solo no concelho de Penamacor (IFN) 

 

Fonte: AFN, FloreStat, 2006 
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Através da análise da Planta de Ocupação do Solo, confirma-se a predominância de “Florestas abertas, cortes e 

novas plantações” que se concretizam em áreas florestais com a presença de resinosas (pinheiro-bravo) e de 

folhosas (eucalipto), localizadas por todo o concelho. As áreas agrícolas encontram-se essencialmente no vale 

da ribeira da Meimoa, a que corresponde o aproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira (“Culturas 

temporárias de sequeiro” e “Culturas temporárias de regadio” na CCLC06). Quanto aos Meios semi-naturais 

(vulgo “Matos” na nomenclatura do IFN), traduzem-se, na CCLC06, em grandes manchas de “Vegetação 

esclerófita”, na zona da Serra da Malcata e em manchas pontuais de “Vegetação herbácea natural” e de “Matos” 

no sul do concelho. 

De seguida apresenta-se um cartograma com a ocupação do solo da CCLC06 agregada pelos principais tipos de 

ocupação de modo a poder interligar-se a sua análise com as outras fontes disponíveis. 

Figura 9: Ocupação do solo da CCLC06, agregada pelos principais tipos de ocupação 

 

 

Em termos de quantificação, a CCL006 apresenta para o concelho uma área mais significativa de florestas e de 

áreas agrícolas e agro-florestais comparativamente ao IFN, facto que se deve à diferença de escala entre os 

dois documentos. No entanto, é inequívoco o predomínio da área  florestal no concelho, assim como uma área 

agrícola significativa, enquanto os meios naturais encontram-se essencialmente na zona da Serra da Malcata. 
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Gráfico 13: Uso do solo no concelho de Penamacor (CCLC06) 

 

Fonte: Carta Corine Land Cover, 2006 

4.2.1  Ocupação agrícola 

A agricultura já teve maior importância no concelho do que actualmente, como se pode comprovar pelas áreas 

onde se encontram incultos, exceptuando contudo o perímetro de rega correspondente ao aproveitamento 

hidroagrícola da Cova da Beira, que abrange a área Noroeste do concelho de Penamacor. No sub-capítulo 

seguinte explana-se esta questão. Por conseguinte, é no contexto do aproveitamento hidroagrícola que se 

justificam as zonas cultivadas de cereais para grão (essencialmente milho) em 36% da área das culturas 

temporárias, e 49% de culturas forrageiras, que constituem pastagens para o gado. As restantes culturas 

temporárias não detém uma expressão significativa, a não ser no contexto da agricultura de subsistência, com 

pequenas hortas nas imediações dos aglomerados urbanos. 

Gráfico 14: Áreas ocupadas por culturas temporárias no concelho de Penamacor 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 (dados fornecidos pela ex-DRABI) 
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O olival é a cultura permanente com maior importância no concelho (88%), surgindo na maioria das situações 

associado a culturas anuais em sub-coberto. Este aspecto é visível, tanto na zona xistosa, a Norte, como na 

zona granítica, a Sul. De seguida, surge com alguma importância a cultura da vinha (8%), cultivada a sudoeste 

do concelho. Os frutos frescos, somente com 1,67 %, marcam presença na área abrangida pelo aproveitamento 

hidroagrícola. As outras culturas permanentes incluem áreas residuais de citrinos, viveiros e outras não 

especificadas. 

Gráfico 15: Áreas ocupadas por culturas permanentes no concelho de 
Penamacor 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 (dados fornecidos pela ex-
DRABI) 

Fotografia 4: Olival com culturas anuais em sub-
coberto, ao longo da ribeira da Meimoa 

 

Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira6 

Este aproveitamento hidroagrícola, planeado para ser executado em duas fases, abarca parte dos concelhos de 

Sabugal, Penamacor, Belmonte, Covilhã e Fundão, do distrito de Castelo Branco, prevendo-se que venha a 

beneficiar uma área total de 14.440 hectares, correspondendo 3.460 hectares à 1ª fase - Bloco da Meimoa (a 

maior parte no concelho de Penamacor) e os restantes 10.980 hectares à 2ª fase - Blocos de Belmonte, Fundão, 

e Sabugal. A sua construção foi iniciada em 1977, estando apenas concluída a 1ª fase (bloco da Meimoa). 

Em 1990, iniciou-se a exploração e conservação do Bloco da Meimoa, enquadrados no Projecto da Cova da 

Beira da Direcção Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola. Em 1997, este bloco foi entregue à Associação de 

Beneficiários da Cova da Beira para assegurar a sua gestão e conservação.  

Na área abrangida pelo aproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira predominam os solos de formação 

aluvial e coluvial (cerca de 50%), os solos pardos de granito (cerca de 40%) e os solos pardos avermelhados de 

xisto (10%). 

                                                      
6 Consulta na internet do portal www.idrha.min-agricultura.pt 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 70 

Para a distribuição da água para a rega foram já construídos 14.000 metros do Canal Condutor Geral e 11.500 

metros de canais distribuidores. No Bloco da Meimoa, equipado com um sistema de rega sob pressão, o 

desenvolvimento total da rede secundária já construída é de 160.500 metros. A 2ª fase desta obra prevê, além 

da construção da barragem do Sabugal, a construção de um túnel de ligação entre as albufeiras do Sabugal e da 

Meimoa, com um desenvolvimento de cerca de 5.000 metros, e o prolongamento do Canal Condutor Geral, 

numa extensão de 48.000 metros. Junto ao túnel de ligação das duas albufeiras, prevê-se a construção de uma 

central hidroeléctrica com uma capacidade média anual de produção de energia eléctrica de 33,7 GW/h. 

Os consumos de água na agricultura foram de 2.936.414 m3 (6 143 m3/ha), em 1994, 3.752.660 m3 (8 140 

m3/ha), em 1995 e, aproximadamente, 6.225.000 m3 (6 050 m3/ha), em 1996. 

Gráfico 16: Evolução da área regada (ha) entre 1990 e 2000, pelo bloco da Meimoa 

 

Fonte: http://www.dgadr.pt/ 

A evolução da área regada tem sido positiva, como se pode verificar pela análise do gráfico anterior. Em 1990, 

iniciou-se a exploração desta obra, ainda numa fase experimental. A maior área regada nos primeiros anos de 

exploração foi a cultura do milho, como é evidenciado no seguinte gráfico. Em 2000, atingia cerca de 50% do 

total da área regada. 

No concelho de Penamacor predomina o olival com ou sem culturas sob coberto. 

Gráfico 17: Evolução das principais culturas e áreas regadas (ha) entre 1999 e 2004 

 

Fonte: Elementos fornecidos pelo ex-IDRHA 
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4.2.2  Ocupação florestal 

Mediante a observação do gráfico aqui apresentado, conclui-se que as áreas florestais de pinheiro-bravo (36%) 

e de eucalipto (33%) dominam na sub-região da Beira Interior Sul. Este facto traduz-se também nas áreas 

florestais do concelho, mas com um maior predomínio do pinheiro bravo em relação ao eucalipto (48% e 31% 

respectivamente), com os povoamentos florestais de pinheiros-bravos, a Nordeste, e com povoamentos 

florestais de eucalipto, a Sudeste. Os sobreiros e as azinheiras também têm alguma expressão nesta sub-região, 

assim como no concelho. Os sobreiros surgem em manchas dispersas, a Sudoeste, e as azinheiras concentram-

se na encosta Sul, da serra da Malcata. De salientar também, ainda que tenha um carácter quase residual, cerca 

de 346 ha de carvalhais dispersos pelo concelho, muito importantes ao nível da conservação da natureza. 

Gráfico 18: Distribuição das espécies florestais na sub-
região da Beira Interior Sul 

 

Fonte: AFN, FloreStat, 2006 

Gráfico 19: Distribuição das espécies florestais no concelho de 
Penamacor 

 

Fonte: AFN, FloreStat, 2006 

4.2.3 Outras ocupações do solo 

Para além da ocupação agrícola e da ocupação florestal, há também a mencionar os meios naturais e semi-

naturais que correspondem a áreas de matos resultantes ou de incêndios florestais ou do abandono da 

agricultura e tal como já foi mencionado anteriormente, traduzem em grandes manchas de “Vegetação 

esclerófita”, na zona da Serra da Malcata e em manchas pontuais de “Vegetação herbácea natural” e de “Matos” 

no sul do concelho. Outras ocupações do solo são também os territórios artificializados que correspondem aos 

principais aglomerados do concelho, tais como Penamacor, Benquerença e Meimoa e o importante Plano de 

água da albufeira da Meimoa. 
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4.3 VALORES NATURAIS 

4.3.1  Flora7 

Em termos biogeográficos, Penamacor insere-se na Região Mediterrânea, na Província  Luso-extremadurense, e 

no Sector Toledano-Tadano. Com excepção dos cumes, o potencial climático traduz-se pelos bosques 

Sempervirens filiados nas alianças Quercion fagineo-

suberis e Quercion ilis, ambas pertecentes à ordem 

Quercetalia ilicis, incluída, por sua vez, na classe 

Quercetea ilicis. Não obstante, o coberto vegetal encontra-

se  muito degradado. Os matos constituem  a formação 

dominante , ressaltando dois tipos básicos: os matos 

baixos (1/2 metros) e os matos altos (1/2 metros). Nas 

zonas setentrionais da zona da Reserva, predominam os 

matos altos, constituindo as associações de Holcus moliis-

Quercetum pyrenaiceae e a Cytisu striati-Genistum 

floriadae, etapas de degradação das formações onde o 

carvalho negral é dominante. 

Na zona Sul predominam os matos baixos, em solos mais pobres, constituindo a paisagem mais frequente. 

Estes filiam-se nas classes Calluno-ulicetea (dominante) e Cisto-Lavanduletea, traduzindo, respectivamente, 

uma degradação das florestas de cariz mais atlântico e das florestas tipicamente mediterrâneas. Desta 

distribuição pode-se, mais uma vez, confirmar a posição de transição deste concelho entre um andar montano, 

mais húmido e fresco (traduzido pela presença da Quercus pyrenaica, que se poderá identificar com a zona da 

Serra da Malcata) e um andar basal, de características mediterrânicas, mais quente e seco (domínio  da 

Quercus rotundifolia, situado na plataforma de Castelo Branco, na zona Sul deste Concelho). A parte central, 

beneficia duma situação de ecotone, potencialmente mais rica e diversificada, da qual são exemplos os azinhais, 

na zona da ribeira da Meimoa, dos quais poderemos citar, por exemplo, a associação Pyro bourgaenae – 

Quercetum rotundifoliae, ou os medronhais com porte arbóreo que a ela aparecem associados (por exemplo a 

associação Phillyrea-arboretum. Das comunidades ripícolas caducifólias (rio Bazágueda e zona montante da 

ribeira da Meimoa), são exemplo as associações Scrophularium – Alnetum e Querco pyrenaicae-Faxinetum 

angustifoliae. 

                                                      
7  Plano Director Municipal de Penamacor, 1993 

Fotografia 5: Exemplar de Quercus pyrenaica, em Águas 
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4.3.2  Fauna8 

No capítulo do PDM em vigor referente à Fauna enumeram-se exaustivamente os anfíbios, os répteis, os 

mamíferos e as aves do Concelho. Visto não haver nota de nova bibliografia sobre este tema, remete-se para a 

sua consulta. No entanto, no âmbito da revisão do PDM, é conveniente salientar a importância faunística do 

concelho. 

O conjunto de factores naturais, sociais e económicos existentes no concelho manifestam-se, directa e 

indirectamente, nas comunidades faunísticas em presença, conferindo-lhes um valor considerável de riqueza e 

singularidade. 

Os  ecossistemas  ribeirinhos, fazendo fronteira entre dois biomas, manifestam claramente a acção do “efeito de 

orla”, sendo as suas biocenoses verdadeiros ecotones de importante valor biológico. Com efeito, a variedade de 

habitats que proporcionam, permite a existência de uma fauna característica bastante diversificada, onde os 

animais anfíbios ou com ecofases aquáticas e terrestres, assumem papel de destaque. São de referir: 

  Cursos de água de regime permanente ou temporário, em particular os que apresentam uma 

galeria ripícola. Estes habitats fomentam a existência de espécies características de ambientes 

dulceaquícolas, algumas endémicas ou protegidas como o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), a 

toupeira-de-água (Lalemys pyrenaicus) e a lontra (Lutra lutra); 

  Albufeiras ou corpos de água lêntica, onde além de poderem existir as espécies acima 

referenciadas, são proporcionados locais de abrigo, de alimentação e de nidificação para os 

anactídeos, bem como bebedouros para vertebrados de maior porte. 

Fotografia 6: Albufeira da Meimoa, proporciona locais de 
abrigo á fauna 

 

 

                                                      
8 Plano Director Municipal de Penamacor, 1993 
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No que respeita aos habitats terrestres, merecem particular referência: 

 As áreas serranas, nomeadamente os interiores escarpados onde existem locais propícios para a 

nidificação de espécies como a cegonha-negra (Ciconia nigra), o abutre-negro (Aegypius 

monachus), o grifo (Gyps fulvus) e a águia-real (Aquyla chrysaetus) entre outras. É ainda nestas 

zonas inacessíveis que se podem encontrar o lobo (Canis lupus) e a víbora-cornuda (Vipera 

latastei); 

  Os matagais serranos que constituem o biótopo de repouso preferencial de uma espécie muito 

ameaçada, o lince-ibérico (Lynx pardina). Estas zonas comportam uma grande riqueza específica a 

avaliar pelo número de taxa com potencial ocorrência; 

 O  mosaico constituído por montados, culturas e estepes cerealíferas que corresponde às zonas 

de menor altitude e onde existe uma grande diversidade faunística. É de realçar a sua importância 

como terreno de caça da águia-imperial (Aquila heliaca) e como biótopos preferenciais de espécies 

sujeitas a algum estatuto de ameaça, como rapinas de menor porte e abetarda (Otis tarda); 

 Minas, algares, cavidades em troços velhos, ou outros locais que possam albergar colónias de 

morcegos, que merecem uma atenção especial devido aos seu estatuto precário em Portugal. 

4.3.3 Reserva Natural da Serra da Malcata 

A Reserva Natural Parcial da Serra da Malcata (RNSM) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 294/81 de 16 de Outubro 

na sequência da campanha “Salvemos o Lince e a Serra da Malcata”, com o objectivo principal de defender os 

valores florísticos e faunísticos encontrados no seu território, nomeadamente o emblemático lince. Segundo este 

Decreto-Lei: “A serra da Malcata constitui um dos últimos refúgios naturais do território português guardando no 

seu interior valores botânicos e faunísticos que a fazem num ecossistema privilegiado e especialmente 

importante”. Com efeito, ali se encontra uma vegetação extraordinariamente rica e variada, designadamente ao 

longo das linhas de água, e uma fauna variada que inclui o javali, o gato-bravo, o lobo e as aves de rapina (ainda 

que pouco frequentes), para além do lince-ibérico, hoje em perigo de extinção. Esta Área Protegida foi 

reclassificada, mantendo o mesmo estatuto mas passando a designar-se somente Reserva Natural, através do 

Decreto Regulamentar n.º28/99 de 30 de Novembro.  

A RNSM encontra-se inserida em diversas Redes Internacionais de Conservação:  

 Rede Europeia de Reservas Biogenéticas; 

 Zona de Protecção Especial para a Avifauna (ZPE); 

 Sítio de Importância Comunitária proposto para integrar a Rede Ecológica Europeia de Zonas 

Especiais de Conservação, como será mencionado no respectivo sub-capítulo.  
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Em 1993, através da Portaria n.º 874/93 de 14 de Setembro, é criada uma zona interdita ao exercício da caça 

em áreas da Reserva, pela extrema importância dos valores faunísticos, e consequentemente, pela necessidade 

de definir um regime cinegético adequado às especificidades desta área, garantindo a salvaguarda de um 

património natural tão importante. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2005, de 29 de Março, aprova o Plano de Ordenamento da 

Reserva Natural da Serra da Malcata que estabelece regimes de salvaguarda dos recursos e valores naturais 

presentes na Reserva, analisado no respectivo capítulo.  

A caracterização da RNSM, neste estudo, baseia-se especificamente nos aspectos mais importantes da flora e 

da fauna. 

4.3.3.1 Flora9 

A vegetação da RNSM resulta do cruzamento de diversos factores 

físicos com a acção secular humana, verificando-se que, cerca de 12 % 

do coberto vegetal é composto por formações arbóreas autóctones, 

53% por comunidades arbustivas, 5 % por sistemas agrícolas e 

agroflorestais, 28% por povoamentos florestais e 2 % por zonas 

artificiais. 

O coberto vegetal da Reserva revela uma profunda e intensa influência 

humana – consequência, essencialmente, da pastorícia e do fogo, do 

corte e do arroteamento para culturas ceralíferas, bem como das 

florestações levadas a cabo em décadas recentes – sendo os bosques 

autóctones apenas susceptíveis de serem encontrados junto de linhas 

de água e nas zonas menos acessíveis. 

As formações arbóreas autóctones que se podem encontrar na Reserva são as seguintes:  

 Bosques de Quercus rotundifolia – desenvolve-se primordialmente nas vertentes mais declivosas da 

bacia do rio Bazágueda, onde se observam, pontualmente, exemplares de Quercus suber 

(sobreiro);  

 Bosques de Quercus pyrenaica, Quercus rotundifolia e Arbutus unedo – apresentam um elenco 

florístico rico e variado com imensa variedade arbustiva;  

 Bosques de Quercus pyrenaica – carvalhal marcescente, normalmente aberto através do fogo, 

também apresenta uma grande diversidade florística,  

                                                      
9 Baseado em elementos fornecidos pela Reserva Natural da Serra da Malcata 

Fotografia 7: Galeria rípicola do Rio 
Bazágueda, na Reserva Natural 

 
 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 76 

 Bosques de Arbutus unedo – estende-se pelas encostas mais frescas e nalgumas zonas 

depressionárias das partes central e meridional da Malcata. Embora não se apresente em bom 

estado de conservação, existem pequenas manchas com uma excelente estrutura, rica em 

arbustivas do tipo lauróide; 

  Bosques ripícolas -  esta vegetação desenvolve-se ao longo das principais linhas de água da 

Reserva – rios Côa (exterior ao concelho de Penamacor) e Bazágueda e na zona montante da 

ribeira da Meimoa, onde a exuberância da vegetação atinge notáveis dimensões. As restantes 

linhas de água apresentam, em geral, uma vegetação arbustiva e/ou herbácea. 

Como formações arbustivas mencionam-se as seguintes comunidades:  

 Comunidades com dominância de Cistus ladanifer – esteval característico das zonas mais baixas e 

declivosas, de solo esquelético, das bacias do rio Bazágueda e da ribeira da Meimoa, fortemente 

influenciadas pelo clima mediterrânico. Ocupam extensões significativas nas encostas mais 

meridionais, expostas a Sul; 

 Comunidades com dominância de Erica umbellata - urzal de baixo porte, representa um estado de 

avançada degradação dos sobreirais; 

 Comunidade com dominância de Chamaespartium tridentatum – encontrada pontualmente nas 

altitudes mais elevadas da faixa central da Reserva, esta formação arbustiva constitui a primeira 

etapa arbustiva de recuperação após a destruição da vegetação natural pelo Homem, através do 

corte e, particularmente, dos incêndios; 

 Comunidades com dominância de Erica australis – comunidade que apresenta o seu esplendor nas 

encostas de xistos ou grauvaques, nas cotas mais elevadas da zona Centro e Sul da Reserva; 

 Comunidades com dominância de Cystus multifllorus – surge nas vertentes viradas para o rio Côa 

(exterior ao concelho de Penamacor); 

 Comunidades com dominância de Cytisus striatus – associações de giestais, que podem atingir 

portes superiores a dois metros, praticamente monoespecífica; 

 Comunidades com dominância de Cistus ladanifer e Erica australis em co-dominância – trata-se de 

um urzal quase denso, na zona Centro e Sul da Reserva. 

Quanto aos sistemas agrícolas e agro-florestais, apesar do forte abandono a que a Reserva tem vindo a ser 

votada nas últimas décadas, observam-se ainda, nas zonas limítrofes, mais próximas das povoações, e ao longo 

de diversas linhas de água, a existência de pequenas áreas com sistemas agrícolas e agro-florestais. São eles: 

 Culturas anuais – encontram-se searas, normalmente de centeio, de reduzidas dimensões, nos 

locais planos ou ligeiramente inclinados, nas partes ocidental e setentrional da Reserva. Pequenos 
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“chãos” localizados junto a algumas linhas de água nas proximidades das povoações são 

igualmente aproveitados, essencialmente, para o cultivo intensivo de hortícolas; 

 Lameiros – encontram-se essencialmente ao longo do rio Côa, no exterior do concelho; 

 Olivais – localizam-se em extensões de terreno com terra arável junto às linhas de água, na parte 

meridional da Reserva; 

 Soutos -  encontram-se, essencialmente, na metade Norte da Reserva, já no exterior do concelho; 

Na peça desenhada dos “Valores Naturais”, no que se refere ao coberto vegetal com interesse ecológico na 

RNSM são assinaladas as seguintes formações vegetais: soutos, comunidades de Cistus spp, comunidades de 

Erica spp, comunidade de Chamaespartium, bosques de Arbutus unedo e bosques de Quercus spp. Estas 

formações são aquelas que se revelam de maior valor ecológico. 

A forte desertificação humana sentida nas últimas décadas traduziu-se no abandono de grande parte das 

actividades agrícolas, e na sua progressiva substituição pela utilização florestal do espaço, e na sucessiva 

proliferação de povoamentos florestais. Nas plantações efectuadas por particulares utiliza-se preferencialmente 

Pinus pinaster, enquanto nas matas industriais surgem, para além deste, Pinus nigra, Pinus radiata, Pinus 

sylvestris, Pinus pinea, Pseudotsuga menziezii e algumas espécies do género Eucalyptus. O elenco florístico 

que acompanha estes povoamentos depende da vegetação autóctone que anteriormente ocupava estas áreas. 

4.3.3.2  Fauna 

Na área da Reserva existem 217 espécies de vertebrados, das quais 208 correspondem vertebrados terrestres e 

9 a peixes dulciaquícolas. 

Anfíbios – verifica-se a ocorrência de 14 espécies de anfíbios que representam cerca de 76% do total de 

espécies existentes no território continental português. Destas, 3 são consideradas prioritárias e 5 são os 

endemismos ibéricos que ocorrem em Portugal. Trata-se de um grupo que evidencia uma grande dependência 

das zonas húmidas, aparecendo mais fortemente representado em zonas de galeria ripícola e em menor escala 

nos planos de água das albufeiras. Os restantes biótopos da serra da Malcata apresentam menor importância 

para a sobrevivência destas espécies, sendo mais utilizados por espécies com características mais terrestres 

como o sapo (Bufo bufo) e o sapo-corredor (Bufo calamita). 

Répteis – a classe dos répteis encontra-se representada por um total de 18 espécies, correspondendo a cerca 

de 75% do total de espécies que existem no território continental português. A Serra da Malcata apresenta uma 

considerável riqueza específica de répteis e um elevado interesse para a sua conservação. As galerias ripícolas 

e os bosques mediterrâneos são os biótopos mais importantes para este grupo. O primeiro tipo é essencial para 

espécies de hábitos aquáticos e o segundo suporta uma grande variedade de espécies dado que apresenta uma 

elevada diversidade de situações micro-climáticas. 
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Aves – trata-se do grupo de vertebrados terrestres mais representado 

na Serra da Malcata, sendo composto por um total de 140 espécies, 

sendo 75% destas “não ameaçadas”, que correspondem a cerca de 

45% do total que ocorrem no território continental português. A serra 

da Malcata inclui, pelo menos, 114 espécies de nidificação o que 

corresponde a 63% da totalidade das espécies presentes no Atlas 

Nacional. As áreas mais importantes para a avifauna, correspondem 

à sobreposição com áreas de uso agrícola, onde se observa um 

mosaico florístico mais variado e, que como tal, possuem uma 

estruturação, mais diversificada, da vegetação. Estas áreas 

correspondem, por um lado, às zonas da parte ocidental e sudoeste 

da Reserva e, noutra vertente, a grande parte da região Norte da serra (exterior à área do concelho). Na primeira 

coincide com os vales dos principais afluentes do rio Bazágueda, onde ainda existem algumas zonas agrícolas 

(searas, pastagens, olival) e linhas de água bem conservadas (dominadas por matas rípicolas com um elevado 

grau de desenvolvimento, como o medronhal e azinhal). Noutro plano de destaque surgem algumas áreas da 

zona centro da Serra, cuja mais valia reside no facto da sua paisagem incluir, aqui também, locais pouco 

intervencionados, nomeadamente vales encaixados onde se mantém um coberto vegetal exuberante de que 

merece destaque, uma vez mais, a vegetação ripícola e todas as formações a ela associadas. São estas as 

áreas que urge salvaguardar e que encerram no seu interior, valores naturais que conferem à RNSM uma 

importância sobejamente reconhecida. No que respeita à avifauna, património natural que tem nesta tipologia de 

áreas e respectivos habitats, o reduto dos seus maiores expoentes, como o abutre-preto (Aegypius monachus) 

ou a cegonha-preta (Ciconia nigra), estas áreas funcionam como bastiões de diversidade, onde se regista uma 

riqueza ornítica assinalável, que, para além das duas espécies referidas, são o habitat de uma grande 

quantidade de outras que necessitam de uma protecção eficaz. Relativamente à distribuição das diferentes 

espécies que compõem a comunidade ornítica da Serra da Malcata, é nítida a exclusividade de algumas delas a 

determinado habitat. Neste contexto, refira-se a associação do melro-azul às margens escarpadas do rio 

Bazágueda, do mergulhão-de-crista à albufeira da barragem da Meimoa, entre outras. 

Mamíferos – Na serra da Malcata existe um total de 35 espécies de mamíferos o que corresponde a 45% do total 

de espécies que ocorrem  no território continental português.  

Quirópteros – relativamente aos mamíferos voadores não está referenciada a existência de abrigos na Serra. No 

entanto, encontra-se confirmada a presença de 5 espécies na área, havendo potencialidades para a ocorrência 

de 16. 

Roedores, Insectívoros e Lagomorfos – A sua presença é confirmada pela existência de 21 espécies, das quais 

apenas duas possuem estatuto de ameaça de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

Fotografia 8: Cegonha-negra (Ciconia nigra), 
espécie presente na Reserva Natural 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.or, autor: 
Marek_Szczepanek 
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Carnívoros – estão referenciadas onze espécies de 

carnívoros, o que representa cerca de 90% das existentes 

em Portugal Continental, o que atribui um elevado 

interesse, em termos de conservação, a este espaço 

geográfico. Destas espécies destacam-se o lobo ibérico 

(Canis lupus signatus), a lontra (Lutra lutra), o gato-bravo 

(Felis silvestris), e claro, o lince-ibérico (Lynx pardinus). 

A população de lince (Lynx pardinus) associada a esta área 

montanhosa, foi a melhor estudada em Portugal nos últimos 

20 anos, sendo evidente a sua regressão. Em 1990-92 já 

era composta apenas por 5-8 Linces que ocupavam cerca 

de 127 Km, em reduzida densidade. Nos últimos anos o 

declínio acentuou-se como resultado da continuada 

regressão da população de coelho-bravo, e da destruição e 

degradação do habitat, tendo as zonas de reprodução sido 

as mais afectadas. É difícil avançar com uma estimativa 

actual da população da Malcata, mas a situação deverá ser 

crítica. O núcleo da Malcata aparenta estar isolado de 

outros núcleos portugueses, mas ainda mantém o contacto 

com os cerca de 58 indivíduos que ocupam uma vasta área 

das serras espanholas de Gata e Béjar. Para contrariar esta situação a Reserva tem desenvolvido acções no 

âmbito da preservação de extensas áreas de habitat favorável, nomeadamente as zonas de abrigo e 

reprodução, através do estabelecimento de áreas protegidas e/ou incentivando os usos tradicionais do solo. A 

abertura de clareiras para a recriação do habitat do coelho-bravo, principal presa do lince, assim como a 

construção de tocas artificiais, são disso exemplo. 

Peixes - Das espécies autóctones destacam-se a boga (Chondrostoma polylepis) e o bordalo (Ritilus 

albernoides) que se encontram referenciadas no Anexo II da Directiva Habitats. Além destas, assinalam-se mais 

dois endemismos ibéricos: o barbo (Barbus bocagei), o escalo-do-norte (Leuciscus chepalus cabeda). Todas as 

espécies inventariadas possuem estatuto de “não ameaçada” com excepção da truta (Salmo trutta fario), com 

estatuto de vulnerável, e da enguia (Anguilla anguilla), com estatuto de “comercialmente ameaçada”. 

Fotografia 9: Lince-ibérico (Lynx pardinus), espécie em 
vias de extinção 

 

Fonte: www.animalpicturesarchive.com, autor desconhecido 

Fotografia 10: Abertura de clareiras para a reconstituição 
do habitat do coelho bravo, presa do lince-ibérico 
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4.3.4 Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 (RN 2000) é uma rede 

ecológica que pretende contribuir para assegurar 

a biodiversidade através da conservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens 

no território da União Europeia. 

Para efeitos da RN 2000 são consideradas as 

áreas classificadas como os SIC (um estatuto 

atribuído na fase intermédia do processo de 

inclusão na Rede Natura) e ZPE. 

Neste contexto, o concelho de Penamacor inclui o 

SIC Malcata (PTCON0004) e a ZPE Serra da 

Malcata (PTZPE0007). 

4.3.4.1 SIC Malcata 

No SIC Malcata podem ser observados exemplos 

bem conservados de manchas arbóreas. Nas 

zonas setentrionais, de natureza supra-

mediterrânica, dominam os bosques de carvalhal 

(Quercus pyrenaica – 9230), enquanto que em 

áreas caracteristicamente meso e termo-

mediterrânicas surgem pequenos núcleos de 

azinhal (Quercus rotundifolia – 9340) e de 

sobreiral (Quercus suber – 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 (Echinospartum ibericum) (4090), um endemismo 

ibérico. 

O Sítio da Malcata é um Sítio 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 susceptíveis de serem 

optimizadas, de forma a promover a recuperação do lince ou permitir a sua reintrodução a médio/longo prazo.  

Figura 10 ZPE Serra da Malcata e SIC Malcata 

 

Fonte: ICNB, 2008 
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Esta área constitui o limite sul da distribuição do lobo (Canis lupus) em Portugal.  

Neste Sítio ocorre 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-deboca-arqueada 

(Rutilus lemmingii). É ainda um Sítio importante para a lontra (Lutra lutra). 

4.3.4.2 ZPE da Serra da Malcata 

A principal linha de cumeada da Serra da Malcata, que separa as bacias hidrográficas do Tejo e Douro, divide a 

ZPE em duas áreas de topografia diferente. São elas: 

Na área norte da ZPE os bosques de carvalho-negral localizados são um dos habitats óptimos para o falcão-

abelheiro (Pernis apivoru), a águia-calçada (Hieraetus pennatus), a águia-cobreira (Circaetus gallicus) e o 

milhafre-real (Milvus milvus). Os matos arbustivos da região norte da Serra, dominados por Cytisus subsp., 

possuem relevante importância para o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e o tartaranhão-azulado (Circus 

cyaneus), sendo um meio particularmente rico em termos de passeriformes.  

Na região central da ZPE surgem os urzais intercalados por pastagens de centeio, áreas optimizadas pelo 

ICNB para fomentar áreas de caça para determinados grupos de fauna, nomeadamente aves de rapina. Nas 

zonas mais declivosas da zona centro e sul da ZPE surgem os bosques dominados por azinheira e medronheiro. 

Este biótopo é utilizado como área de nidificação de aves como a cegonha-negra (Ciconia nigra), o falcão-

abelheiro (Pernis apivorus), o abutre-preto ( Aegypius monachus), a águia-cobreira (Circaetus gallicus) e o bufo-

real (Bubo bubo). 

Verifica-se na ZPE da Serra da Malcata, à semelhança do que sucede na globalidade da região mediterrânica, 

que a maior parte das espécies da avifauna têm como origem a região paleárctica, permitindo classificar a 

avifauna desta área geográfica como sendo constituída, maioritariamente, por espécies com origem no 

continente europeu e asiático. É interessante no seu conjunto por representar uma comunidade de 

passeriformes de sistemas mediterrânicos. Trata-se também de um dos dois sítios conhecidos em Portugal onde 

já se verificou a nidificação de abutre-preto em anos recentes.  

Relativamente à comunidade nidificante da Serra da Malcata, ela inclui 112 espécies de nidificação pelo menos 

possível, o que corresponde a 59% da totalidade das espécies presentes no Atlas Nacional. Em relação à 

Directiva Aves (n.º 79/409/CEE), das espécies mencionadas no Anexo I, abrangidas por medidas de 

conservação especiais para o seu habitat, por forma a garantir a sua sobrevivência e reprodução nas respectivas 

áreas de distribuição, o plano sectorial da Rede Natura 2000 inventariou 21 espécies (17%). 
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Quadro 48: Espécies Alvo de Orientações de gestão – Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e migradoras não incluídas no 
Anexo I 

Código 
Espécies Alvo de Orientações de gestão – Aves do 
Anexo I da Directiva 79/409/CEE e migradoras não 
incluídas no Anexo I 

Espécie 
Alvo/Critério Anexo I 

A030 Ciconia nigra C6 Sim 

A072 Pernis apivorus   C6 Sim 

A073 Milvus migrans C6 Sim 

A074 Milvus milvus   C6 Sim 

A078 Gyps fulvus B2, C6 Sim 

A079 Aegypius monachus C6 Sim 

A080 Circaetus gallicus C6 Sim 

A082 Circus cyaneus C6 Sim 

A084 Circus pygargus C6 Sim 

A092 Hieraaetus pennatus C6 Sim 

A215 Bubo bubo C6 Sim 

A224 Caprimulgus europaeus C6 Sim 

A225 Caprimulgus ruficollis A3  

A229 Alcedo atthis C6 Sim 

A242 Melanocorypha calandra C6 Sim 

A243 Calandrella brachydactyla C6 Sim 

A245 Galerida theklae C6 Sim 

A255 Anthus campestris C6 Sim 

A278 Oenanthe hispanica A3  

A399 Elanus caeruleus C6 Sim 

 Passeiriformes migradores de matos e bosques A3, C6  

Fonte: http://www.icn.pt/psrn2000 

Quadro 49: Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I 

Código 
Outras Aves do Anexo I da Directiva 79/409/CEE 

e Migradoras não incluídas no Anexo I 
Anexos 

A031 Ciconia ciconia  Sim 

A113 Coturnix coturnix  

A211 Clamator glandarius  

A212 Cuculus canorus  

A230 Merops apiaster  

A231 Coracias garrulus Sim 

A246 Lullula arborea Sim 

A249 Riparia riparia  

A257 Anthus pratensis  

A268 Cercotrichas galactotes  

A285 Turdus philomelos  

A302 Sylvia undata  

A303 Sylvia conspicillata  

A304 Sylvia cantillans  

A305 Phylloscopus bonelli  

A313 Oriolus oriolus  

A337 Lanius senator  

A341 Oriolus oriolus  

A365 Carduelis spinus  

A379 Emberiza hortulana Sim 

Fonte: http://www.icn.pt/psrn2000 

http://www.icn.pt/psrn2000
http://www.icn.pt/psrn2000
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4.3.5  Outros Valores Naturais 

O concelho é abrangido pela Reserva Natural numa vasta área, e esta, por sua vez, encerra uma variedade e 

quantidade de valores naturais, que foram já descritos no respectivo sub-capítulo. Deste modo, quanto a outros 

valores naturais, resta mencionar os aspectos considerados mais importantes, resultantes da observação 

empírica do território.  

O concelho tem excelentes vistas panorâmicas que permitam usufruir da sua beleza paisagística. Destaca-se a 

colina onde se desenvolve o aglomerado de Salvador, de Meimoa e da própria sede de concelho, a Vila de 

Penamacor. Na Serra da Malcata, do marco geodésico de Concelhos, obtém-se uma excelente vista para 

Reserva Natural.  

As estradas com maior interesse paisagístico, 

predominam na Reserva, e aí será mais correcto 

designá-las de caminhos com interesse paisagístico. 

Para além dos caminhos com vistas magníficas na 

Reserva, também é de mencionar a estrada que liga a 

barragem da Meimoa ao aglomerado com o mesmo 

nome, onde se pode apreciar a beleza da galeria 

ripícola da ribeira da Meimoa. A estrada proveniente do 

concelho do Sabugal em direcção ao aglomerado de 

Meimão permite uma vista ampla para a Albufeira. Da 

mesma forma, a estrada que liga o aglomerado de 

Águas ao aglomerado da Bemposta, pelo facto de se 

desenrolar ao longo da ribeira das Taliscas, permite um percurso agradável. Por fim, a estrada que se 

desenvolve ao longo da crista do aglomerado de Salvador proporciona um panorama imponente para o vale do 

rio Bazágueda. O concelho apresenta pontualmente locais de interesse paisagístico com forte potencial 

recreativo. Destaca-se a Albufeira  da Barragem da Meimoa, mas é igualmente importante referir os seguintes 

locais:  

 A confluência do rio Torto com o rio Bazágueda, com acesso difícil, mas muito interessante em 

termos paisagísticos;  

 O santuário de N. Sr.ª da Póvoa,  

 O santuário da N. Sr.ª do Incenso;  

 O santuário de N. Sr.ª da Quebrada;  

 O parque de campismo do Freixial, situado junto ao rio Bazágueda,  

Fotografia 11: Vista panorâmica da EM 562 para a barragem 
da Meimoa 
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 Uma represa situada no sopé da Serra de Santa Marta,  

 A zona envolvente à Ribeira das Talisca junto à EM-565,  

 A zona envolvente ao marco geodésico da Atalaia cujas referências históricas reforçam a sua 

importância.  

O coberto vegetal, pela importância que assume em termos 

ecológicos, tem nos valores naturais um papel de destaque. 

No concelho são ainda frequentes manchas de carvalhos, 

azinheiras e sobreiros. Estas últimas são as mais habituais, 

principalmente na área Sudoeste associada à zona 

granítica/planáltica do concelho. As manchas de carvalhos 

surgem já com carácter residual, um pouco por todo o 

concelho. As manchas de azinheiras concentram-se na 

encosta Sul da Serra da Malcata.  

Para além do coberto vegetal com interesse ecológico a nível concelhio foi também considerado o estudo 

efectuado no âmbito da elaboração do Plano de Ordenamento da Reserva Natural e que consta da sua Carta de 

Vegetação. Da análise dessa carta, concluiu-se serem de maior importância ecológica as seguintes formações 

vegetais: soutos, comunidades de Cistus spp, comunidades de Erica spp, comunidade de Chamaespartium, 

bosques de Arbutus unedo e bosques de Quercus spp. Estas formações foram assinaladas na peça desenhada 

n.º 4 “Análise Biofísica - Valores Naturais”. 

A rede hidrográfica, nas suas principais linhas de água, é exemplo de um precioso valor natural, pela presença 

frequente de galerias ripícolas ao longo dos seus percursos, designadamente: rio Bazágueda, ribeira do 

Taveiro, ribeira de Ceife, ribeira das Taliscas, rio Torto, ribeira da Meimoa, ribeira do vale da Sr.ª da Póvoa. 

4.4  UNIDADES DE PAISAGEM 

A delimitação das unidades de paisagem em presença no concelho de Alter do Chão, teve por base o 

documento “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 

Universidade de Évora, DGOTDU, Volume III e IV, 2002”, que estabelece que o conceito de unidade de 

paisagem surge da análise conjunta e integrada de vários factores intervenientes na paisagem. O processo de 

marcação passa pela definição de macro-unidades com base nas características litológicas/geomorfológicas, 

climatológicas e de relevo do território, após o que se desce a um nível de classificação mais operativo, com 

base nas restantes características consideradas, de que ressaltam o uso actual do solo e as suas 

potencialidades de utilização. A partir desta informação foi feita a devida adaptação ao contexto e escala 

concelhia.  

Fotografia 12: Galeria ripícola do Rio Bazágueda 
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Segundo este documento o concelho de Penamacor apresenta uma significativa diversidade paisagística, pois 

integra-se em três unidades de paisagem: “Cova da Beira”, “Penha Garcia e Serra da Malcata” e “Castelo 

Branco-Penamacor-Idanha”. 

De seguida passa-se a transcrever as principais características para cada uma destas unidades. 

Cova da Beira 

Figura 11: Unidades de Paisagem do concelho de Penamacor – Cova da Beira 

  

Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, Universidade de Évora-DGOTDU, 2002 

“(…) A paisagem da Cova da Beira reflecte a fertilidade do solo através de uma divisão em parcelas 

relativamente pequenas e da intensidade da exploração agrícola, que se multiplica na enorme variedade de 

usos, passando por algumas matas de pinheiros ou carvalhos, até olivias, pomares, vinha, cereais de sequeiro 

ou regadio, hortícolas, etc. É uma unidade de paisagem extremamente rica e diversificada, quer quanto a 

texturas como a cores, que contrasta com toda a envolvente. Sente-se a abundância de água em todo o padrão 

da paisagem. As sebes de compartimentação dos campos não são muito frequentes, mas a sua presença 

contribui para a diversidade da paisagem: algumas sebes ao longo de estradas e caminhos, galerias ripícolas 

acompanhando as linhas de água, alinhamentos de árvores bordejando as parcelas agrícolas (…).” 

No concelho de Penamacor esta unidade abrange essencialmente as freguesias de Benquerença, Meimoa e 

Vale da Senhora da Póvoa e integra a área do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. 

Penamacor 
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Fotografia 13: Vale da Senhora da Póvoa 

 
 

No que diz respeito ao Ordenamento, diagnóstico e gestão da paisagem o referido documento enumera as 

seguintes orientações de gestão: 

 “(…)Manter a diversidade no mosaico de uso, em simultâneo com a tendência para o aumento das 

áreas das parcelas e das explorações agrícolas; 

 Minimizar os impactos ambientais negativos, principalmente através  da aplicação de boas práticas 

agrícolas que preservem os recursos fundamentais para esta actividade – o solo e a água; 

 Compensar aqueles impactes, nomeadamente através  da concretização de uma rede de protecção 

e valorização ambiental (sebes, galerias ripícolas, maciços arbóreos em situações marginais para a 

agricultura, qualificação da rede de drenagem natural, etc.); 

 Impedir a dispersão edificada, principalmente ao longo das estradas e caminhos(…).” 

Penha Garcia e Serra da Malcata 

“As paisagens desta unidade são marcadas pelo acidentado do relevo e pela predominância do coberto florestal, 

em grandes manchas uniformes, compactas, sobretudo de pinheiro bravo (também de eucalipto). Trata-se de 

paisagens despovoadas com apenas alguns aglomerados de pequena dimensão. Embora o uso dominante do 

solo reflicta uma profunda alteração da vegetação natural pela acção humana, a sua localização ao longo da 

linha de fronteira, numa área do país periférica e com pouco dinamismo económico, reforça a sensação de 

isolamento e mesmo abandono. Para além do relevo, mais vigoroso, o padrão claramente florestal distingue esta 

unidade das envolventes, com uma carácter mais agrícola. 

A serra da Malcata, que atinge os 1075 m de altitude, é composta por uma sucessão de cabeços arredondaos e 

evidencia-se mesmo a grande distância, pelas formas, pela dimensão e por constituir uma manchas verde 

escura de grande uniformidade, devido à cobertura quase homogénea das vertentes por povoamentos de 

pinheiro, eucalipto e por matos. (…).  
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Para sul da Serra, estende-se uma área mais baixa e acidentada, ainda com restos de uso agrícola, de 

pastagens associadas à pecuária extensiva mas, sobretudo, com extensas áreas de matos mediterrânicos 

densos e relativamente diversificados de acordo com a altitude e exposição, integrando giestas, urzes e 

medronheiros, estevas, rosmaninhos e sargacinhas. (…). 

Figura 12: Unidades de Paisagem do concelho de Penamacor - Penha Garcia e Serra da Malcata 

  

Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, Universidade de Évora - DGOTDU, 2002 

(…) No que respeita a orientações para o futuro, impõem-se como mais significativas as medidas de gestão e 

acções de carácter geral propostas para o Sítio Natura 2000: 

Acompanhar as acções de ordenamento e gestão florestal, nomeadamente através de: 

 Impedimento da instalação de novos povoamentos florestais à base de espécies exóticas; 

 Condicionamento da instalação de novas arborizações de pinheiros, reconversão das plantações 

existentes , em áreas de maior valor natural; 

 Incremento, dentro de normas adequadas, da plantação de povoamentos à base de espécies 

autóctones, manutenção e valorização dos existentes; 

 Reforço do sistema de prevenção, vigilância e controlo de fogos florestais; 

 Elaborar e executar um modelo de gestão de matos, através de fogos controlados e renovação 

mecânica; 

Penamacor 
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 Proteger as linhas de água, nomeadamente através de interdição do corte da vegetação ribeirinha e 

a recuperação e manutenção (…)” 

Fotografia 14: Vista para a Serra da Malcata 

 

 

Castelo Branco – Penamacor - Idanha 

“A diversidade é uma característica essencial do carácter desta unidade de paisagem, e está presente nas 

formas de relevo (no geral colinas suaves e áreas planas, com algumas elevações), nos solos, nos seus usos e 

na compartimentação dos campos. Contudo, o granito é um importante elemento unificador, em grande parte 

responsável pela identidade beirã presente. 

Nesta unidade a população concentra-se nos aglomerados, pelo que nos campos são raras as construções. A 

existência de “aldeias históricas” como Penamacor, Idanha-a-velha ou Monsanto são elementos importantes que 

reforçam a identidade destas paisagens onde, frequentemente, se misturam folhas de cereal com vinha, olival, 

pequenos pomares, manchas de sobreiros e eucaliptos, parcelas às vezes divididas por muros de pedra seca 

associados a vegetação arbustiva. Este mosaico junto aos aglomerados, no geral bastante compartimentado, 

mostra que a paisagem foi construída minuciosamente, adequando os diferentes usos à especificidade de cada 

parcela do território. Noutras situações circunscritas, em que domina o xisto, a paisagem é menos 

compartimentada e assuma uma expressão mais pobre no que diz respeito à sua capacidade produtiva (no geral 

com eucaliptais ou matos). (…). 

As linhas de água apresentam-se normalmente acompanhadas por galerias bem constituídas e as áreas 

agrícolas abandonadas cobrem-se de matos, onde a giesta é uma espécies mais frequentes, responsável pelo 

domínio do branco durante a época de floração primaveril. (…).” 
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Figura 13: Unidades de Paisagem do concelho de Penamacor – Castelo Branco/Penamacor/Idanha 

  

 

(…) A gestão desta unidade deverá favorecer a manutenção da diversidade do mosaico agrícola e florestal como 

factor determinante para a sustentabilidade da paisagem e para a valorizar também em termos recreativos e 

turísticos, em complemento à atracção actualmente ainda muito concentrada nas aldeias com interesse histórico. 

É importante assumir que é nessa diversidade que assenta a existência de inúmeros produtos classificados 

como de qualidade, o que também representa uma mais valia económica. Assim, a previsível tendência para a 

expansão das áreas florestais (eucaliptal) ou para o abandono das áreas agrícolas deverão ser contrariadas e 

cuidadosamente avaliadas no quadro do ordenamento do território.” 

Fotografia 15: Vista a Sul de Penamacor 

 

Penamacor 
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4.5 AMEAÇAS AMBIENTAIS 

O concelho de Penamacor não está sujeito a ameaças ambientais particularmente graves. As unidades 

industriais são de reduzidas dimensões, encontrando-se dispersas pelo concelho, pelo que os problemas 

ambientais por elas provocados são escassos. Não há praticamente extracção de inertes, a não ser um reduzido 

número de saibreiras e sem grande impacto na paisagem e no ambiente. Desconhece-se a existência de 

matadouros ou aviários. 

Sendo assim, os principais tipos de potenciais disfunções ambientais concentram-se nos seguintes aspectos: 

 Poluição em espaço urbano: esgotos e resíduos sólidos; 

 Poluição em espaço agrícola: suiniculturas, vacarias, adubos e pesticidas; 

 Poluição industrial: lagares de azeite e queijarias. 

4.5.1 Poluição em espaço urbano 

Em meio urbano, a descarga indevida de águas residuais domésticas nas linhas de água conduz a um elevado 

teor de azoto nas suas várias formas bem como a valores elevados de CQO (Carência Química de Oxigénio) e 

de CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio). No concelho existem diversas ETAR em funcionamento que já 

asseguram um correcto tratamento da maioria das águas residuais dos aglomerados urbanos no concelho, 

contudo em alguns lugares ou em actividades económicas, o tratamento destas águas é efectuado em fossas 

sépticas, que, em alguns casos, podem ser insuficientes, com consequências nefastas para as linhas de água 

nas imediações. 

Os resíduos do Centro de Saúde de Penamacor são recolhidos, semanalmente, em contentores de plástico 

rígido por uma empresa de nível nacional (“SUSH”), sendo então transportados para a incineradora de Trajouce, 

em Cascais. 

A lixeira que recebia os resíduos do concelho encontra-se selada, sendo que, em breve, irá dar lugar a um 

ecocentro. Actualmente os resíduos sólidos produzidos no concelho são conduzidos até ao centro de tratamento 

de RSU da Cova da Beira (concelho do Fundão). 

Estão previstos diversas melhorias ao nível de drenagem e tratamento de águas residuais e de recolha e 

tratamento de RSU que serão devidamente referidas no capítulo dedicado às infraestruturas urbanas. 

4.5.2  Poluição em espaço agrícola 

Da análise da ocupação do solo, concluiu-se que a agricultura é uma das principais actividades do concelho. 

Esta actividade conduz à utilização frequente de adubos e pesticidas para a fertilização dos solos e para o 
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controlo de pragas. No entanto, a utilização excessiva destes produtos provoca graves danos ambientais, não 

sendo utilizados e geridos de forma correcta e eficiente. 

Os adubos são lançados no solo, e através dos seus nutrientes azoto e fósforo, entram no ciclo da água, e ao 

chegarem às linhas de água contribuem para a sua eutrofização. Os pesticidas são muito resistentes à água, 

podendo chegar facilmente aos peixes, quer directamente, quer através do fitoplâncton, acabando por atingir 

também a cadeia alimentar. O gado é altamente influenciado pelos pesticidas, pois acumula resíduos nos 

tecidos adiposos e mais tarde no leite. 

As vacarias, têm uma presença assinalável no 

concelho. No entanto, devido ao seu carácter 

familiar (com poucas cabeça de gado), depreende-

se que não causem especial distúrbios ao 

ambiente. Neste trabalho, não foi determinada a 

sua dimensão real, mas foi o efectuado o registo 

das vacarias existentes. Conclui-se que a sua 

predominância incide no vale da ribeira da Meimoa, 

onde as condições edafo-climáticas e o 

aproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira, 

proporcionam o aparecimento de pastagens 

adequadas a este tipo de actividade. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 339/99 de 25 de Agosto, as explorações suinícolas podem classificar-se em 

familiares, quando exploram menos de 20 porcas reprodutoras e/ou menos de 200 porcos de engorda, ou de 

regime intensivo, quando, em área coberta ou ao ar livre, não utilizam o pastoreio em qualquer das fases do 

processo produtivo. No concelho de Penamacor, predomina este tipo de exploração. No art.º 5 do Decreto-Lei 

está implícito que a implantação destas unidades está dependente do licenciamento camarário, além da 

aprovação de licenciamento pelas entidades directamente relacionadas, nomeadamente pela Direcção Geral de 

Veterinária, pela Direcção Regional do Ambiente e pela Direcção Regional de Agricultura das respectivas áreas 

de influência. As suiniculturas, principalmente as de carácter familiar, têm uma presença dispersa e pouco 

relevante no concelho. A única que merece destaque é uma exploração nas imediações do aglomerado da 

Aldeia de João Pires. Estas explorações são um foco de poluição com maior incidência nas águas e, em menor 

grau, nos solos. A poluição das águas dá-se através da acumulação de azoto nos solos, que são fertilizados pelo 

estrume produzido na agro-pecuária. Este estrume possui elevada concentração de nitratos, provenientes da 

existência de azoto orgânico nos excrementos e nos resíduos líquidos. Os nitratos em excesso são arrastados, 

quer pelas águas da chuva, quer pelas regas, contaminando as águas subterrâneas, os rios e as águas 

Fotografia 16: Vacaria com lagoa de depuração 
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superficiais. O risco de poluição das captações de água é uma ameaça para o consumo doméstico. Há também 

a considerar as descargas directas de efluentes. 

É também de assinalar Outras unidades de criação animal, onde se destaca uma cunicultura no vale da 

Ribeira da Meimoa entre o aglomerado da Meimoa e Benquerença. 

A Portaria n.º 810/90 aprova as normas sectoriais relativas à descarga de águas residuais provenientes de todas 

as explorações de suinicultura. Com efeito, está previsto o licenciamento, pela entidade competente, da 

descarga de águas residuais de todas as explorações de suinicultura de capacidade igual ou superior a 2500 

animais ou a 300 porcas reprodutoras. O cumprimento 

desta legislação poderá permitir controlar aquele tipo de 

poluição, no que se refere as explorações de maiores 

dimensões. 

O concelho não dispõe de um parque de sucatas, nem 

sistema de recolha de “monstros domésticos”, o que 

provoca a proliferação de resíduos desta natureza pelo 

território. A situação mais grave encontra-se junto ao 

aglomerado de Aranhas, como se constata pela fotografia 

seguinte. 

4.5.3  Poluição Industrial 

Penamacor não é um concelho de forte cariz industrial, ainda que nos últimos anos tenham surgido unidades 

industriais com alguma dimensão. 

De qualquer forma, as actividades agrícolas são o sector com o 2º maior peso de empresas no total concelhio, 

(21.8%) apesar de se ter verificado o aumento de empresas relacionadas com a construção, o alojamento e 

restauração e as indústrias transformadoras. As actividades agrícolas têm o olival, a vinha e os cereais para grão 

como principal culturas, sendo ainda de destacar a produção animal, como tal, neste caso foram  identificadas 

como potenciais fontes de poluição industrial as unidades de produção de azeite - lagares de azeite e de fabrico 

de queijo - queijarias. 

Os lagares de azeite podem acarretar graves problemas ambientais, pelo que a legislação é exigente no que 

concerne ao licenciamento da sua operação. As condições impostas para o licenciamento (obrigatório por 

Decreto Regulamentar n.º 25/93 de 17 de Agosto) de lagares de azeite são definidas na Portaria n.º 407/2000 de 

17 de Julho. A laboração só pode iniciar-se uma vez terminada a instalação e apresentado um pedido de vistoria 

à Direcção Regional da Agricultura. 

Fotografia 17: Sucateira ilegal nas proximidades de 
Aranhas 
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No que diz respeito ao grau de nocividade dos resíduos produzidos, interessa abordar de forma sucinta o 

processo de elaboração do azeite, salientando os aspectos que interferem com o meio ambiente.  

Do processo de limpeza resultam resíduos sólidos (folhas e pedúnculos) que, em geral, são armazenados a céu 

aberto para, posteriormente, serem espalhados nos olivais. Os efluentes líquidos (água da lavagem da azeitona) 

contêm ainda sólidos facilmente sedimentáveis (terra, areias e alguma matéria orgânica). 

Do processo de separação (centrifugação) usual resultam duas facções líquidas - águas ruças e azeite - e uma 

sólida – bagaço - ou, em alternativa, uma líquida e uma pastosa. O óleo de bagaço de azeitona pode, ainda, ser 

sujeito a um processo de extracção de azeite, sendo posteriormente utilizado em processos de queima. As 

águas ruças são, em geral, adicionadas às águas de lavagem. A carga orgânica destas águas é muito elevada, 

pelo que, se forem descarregadas em cursos de água, os microorganismos provocam a oxidação de matéria 

orgânica por consumo do oxigénio dissolvido na água, pondo, assim, em risco os seres vivos do meio. 

No concelho de Penamacor, os lagares de azeite são essencialmente de características artesanais, provenientes 

de uma tradição familiar, surgindo inseridos no tecido urbano. Como usualmente não cumprem a legislação 

acima mencionada, têm vindo progressivamente a encerrar. No entanto, destacam-se pela sua dimensão os 

lagares  localizados nos aglomerados de Salvador, de Águas e de Vale de N. Sr.ª da Póvoa. 

No âmbito da industria de azeitona há também a registar uma unidade de transformação de azeitona na Zona 

Industrial. 

As queijarias padecem dos mesmos problemas que os lagares de azeite, porém são em menor número. 

Destaca-se uma unidade na sede de concelho e outra em Benquerença. 
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5. HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

Neste capítulo far-se-á uma abordagem do território concelhio no que diz respeito à sua evolução histórica e ao 

património arqueológico e arquitectónico, tendo em vista a sua salvaguarda, valorização e divulgação. 

Alguns aspectos referidos terão por base o PDM em vigor uma vez que, em certos campos, pouco há a 

acrescentar. 

5.1  BREVE PANORÂMICA HISTÓRICA 

Fazer uma abordagem histórica de um território concelhio torna-se, por vezes, uma tarefa difícil, quando a 

informação bibliográfica escasseia. No entanto, uma referência a esta temática constitui sempre um contributo 

para a compreensão de um determinado território e da sua evolução. 

A questão das origens de núcleos populacionais é quase sempre nebulosa, e Penamacor não foge à regra. 

Assim, não é de iniciar este apontamento histórico sem antes chamar a atenção para a escassez de 

documentação relativa ao passado remoto. 

No território hoje ocupado pelo Concelho de Penamacor, existem diversos vestígios de ocupação humana desde 

as épocas mais remotas. Foram encontrados, entre outros, antas, dólmenes e castros das Idades do Ferro e do 

Bronze. Porém, os machados de pedra polida descobertos, testemunham que o morro granítico do castelo é 

ocupado desde o Neolitico, e que durante a Idade do Ferro e a do Bronze, foi fortificado como castro, tendo 

sido, posteriormente, convertido em forma de atalaia pelas legiões romanas. 

Durante a ocupação romana, o Concelho pertencia à Província da Lusitânia. Existia uma via de grande 

importância, a estrada da Ponte de Alcântara, que atravessava a Província, ligando Emérita a Bracara Augusta 

(actualmente Braga). Esta via passava na proximidade dos actuais aglomerados de Salvador, Aldeia de João 

Pires, Aldeia do Bispo, Penamacor, Meimoa e Vale da Senhora da Póvoa, coincidindo, sensivelmente, com o 

traçado das estradas que ainda hoje ligam estes núcleos. Foram encontrados numerosos vestígios da ocupação 

romana, tais como peças cerâmicas, moedas, jóias e sarcófagos e inclusivamente da rede viária dessa época, 

incluindo pontes e restos de estradas. Os vestígios encontrados na sede do Concelho parecem indicar que 

existia um castro que os romanos remodelaram e fortificaram. De facto, a evolução do Concelho está 

intimamente ligada à história militar da Vila de Penamacor. 

Em 1057, Penamacor foi conquistada aos mouros pelos Robalos de Biscaia. Provavelmente, a Vila fazia parte 

do Condado Portucalense, que o rei D. Afonso VI de Leão deu como dote a D. Tareja quando esta se casou com 

o Conde D. Henrique de Borgonha. Mais tarde, em 1180, D. Sancho I entregou este território à Ordem dos 

Templários, que ficaram responsáveis pela sua defesa, ao mesmo tempo que tentavam repovoá-lo. Em 1189, D. 
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Gualpim Pais, grão-mestre da Ordem, procedeu ao restauro do castelo, tendo mandado construir a torre de 

menagem e as muralhas em volta da povoação. 

Penamacor recebeu o primeiro foral, em 1209, concedido por D. Sancho I, confirmado, em 1217, por D. Afonso 

II, impondo-se como uma importante praça de guerra. 

Foi durante a Idade Média que os aglomerados urbanos do Concelho tiveram o seu maior desenvolvimento, uns 

por razões defensivas (Penamacor e Bemposta), outros pela intensa actividade agrícola ou por se situarem junto 

a vias de comunicação.  Em 1321, o Concelho incluía as povoações de Águas, Aldeia do Bispo, Aranhas, 

Pedrógão, Penamacor, Meimão, Meimoa e Benquerença. Só muito mais tarde, em 1848, com a extinção do 

Concelho de Monsanto, é que as povoações de Aldeia de João Pires, Bemposta e Salvador passaram a fazer 

parte do Concelho de Penamacor. Vale da Senhora da Póvoa pertence a este Concelho desde 1454, quando foi 

retirado à Covilhã. 

Apesar da agricultura ter sido sempre a principal actividade das populações desta região, o desenvolvimento 

económico começou verdadeiramente quando aqui se fixaram comunidades judaicas, fugidas de Castela, que 

incrementaram grandemente o comércio. 

Em 1510, Penamacor recebeu novo foral, concedido por D. Manuel I, como forma de incentivar a fixação de 

populações, interessando-as pela agricultura. Na mesma data a Bemposta recebe também foral manuelino. 

A ocupação espanhola, na primeira metade do século XVII, travou o desenvolvimento da região, só retomado 

depois da Restauração Nacional, altura em que Penamacor viu aumentar a sua importância estratégica e militar. 

Foi fortificado com novos baluartes e construiram-se torres de atalaia em pontos-chave.  Durante a guerra da 

restauração, D. Sancho Manuel teve o seu quartel-general na Praça-Forte de Penamacor. A esta época de 

desenvolvimento, que durou até ao século XIX, sucedeu-se um novo período de declínio, com as invasões 

francesas e as lutas liberais. Penamacor foi então palco de lutas que a destruíram e saquearam, tendo sido 

ocupada pelas tropas francesas do General Massena, de Julho de 1810 a Novembro de 1811, até à entrada na 

Vila da 7ª Divisão Inglesa, comandada pelo General Alten. De novo, Penamacor retomou a sua importância 

militar. 

Durante o século XX, o factor defensivo deixa de fazer sentido e a Vila perde o seu principal motivo de 

desenvolvimento. Paralelamente, assistiu-se a uma forte emigração, quer para a faixa litoral do pais, quer para o 

estrangeiro, por razões essencialmente económicas.  Sofrendo com a sua interioridade, o Concelho foi-se 

desertificando. 

São avançadas três hipóteses para a origem do topónimo da vila de Penamacor. De acordo com a primeira, o 

topónimo da vila terá tido origem num célebre bandido, de nome Macôr, que terá habitado no concelho. Segundo 

se diz, este salteador vivia numa caverna à qual se dava o nome de Penha. Com o passar dos tempos, o nome 
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adulterou-se e passou a chamar-se Pena, ficando a terra a ser conhecida por Penha de Macôr, ou Pena Macôr. 

Diz-se também que por ter havido uma luta feroz entre os habitantes e certos salteadores, e o sangue que as 

vítimas derramaram ser muito e de má cor, a vila ficou a ser conhecida por Penha de má cor. Poderá, ainda, ter 

origem na existência de duas povoações, ambas localizadas em montes, Pena de Garcia e Pena Maior. Com a 

adulteração da pronúncia Castelhana, teria passado a ser Macor, dando origem a Pena Macor. 

5.2  PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

5.2.1  Considerações Gerais 

A história do progresso humano é a história das relações do homem com o meio onde vive, o domínio dos 

materiais e a sua utilização, de modo a melhorar as suas condições de existência. É a herança dos nossos 

antepassados, a estrutura da nossa identidade, os valores materiais e espirituais que nos unem e fazem de nós 

um povo e um país. O Homem criou, ao longo dos tempos, obras que constituem um património que importa 

estudar, proteger e divulgar. 

Actualmente assiste-se à destruição massiva deste património, por ignorância, abandono ou desprezo, em 

detrimento das novas formas de cultura importadas e estandardizadas que não conseguem dialogar em 

harmonia com as formas tradicionais próprias do meio envolvente.  

Hoje, felizmente, há uma consciência crescente da importância que assume, a defesa do património cultural e 

construído assistindo-se não só a intervenções pontuais mas também, à salvaguarda de conjuntos e locais com 

valor próprio ou de enquadramento.  

O concelho de Penamacor embora, na actualidade, se apresente como um território pouco povoado, guarda 

ainda vestígios da vida dos povos que, ao longo dos séculos, o ocuparam, possuindo um património rico e 

variado. A preservação ou recuperação do património construído surge como uma tarefa algo difícil, dado o 

estado em que se encontram alguns dos aglomerados, descaracterizados pelas novas construções de má 

qualidade arquitectónica e implantadas de forma desordenada. Destaque para o vasto património arqueológico 

do concelho que ultrapassa largamente os testemunhos que se encontram inventariados. 

Quanto à legislação existente sobre esta matéria, o conceito e o âmbito de Património Cultural vêm definidos na 

Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime para a sua protecção e 

valorização desta realidade da maior importância para a compreensão, salvaguarda e estruturação da identidade 

nacional e para a democratização da cultura. 

As disposições da Lei n.º 107/2001 aplicam-se apenas a todo o património classificado, independentemente do 

grau de classificação. Há ainda a considerar o Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, que diz respeito às 
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zonas de protecção, o Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho, relativo aos projectos de obras de edificação, e 

o Decreto-Lei n.º 138/2009, de 15 de Junho, que cria fundo de salvaguarda do Património Cultural. 

No âmbito da legislação aplicável, consideram-se imóveis com valor cultural os que, do ponto vista histórico, 

arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, são particularmente notáveis pela sua antiguidade, 

autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, e por isso devem ser objecto de especial 

protecção e valorização. Assim sendo, a protecção legal destes bens tem por base a sua classificação e 

inventariação, podendo ser classificados de acordo com a seguinte hierarquia: 

 de interesse nacional, sejam monumentos, conjuntos ou sítios, adoptando-se a designação 

“Monumento Nacional”, quando representam um valor cultural de significado para a Nação. Podem 

ainda incluir bens culturais imóveis incluídos na lista do património mundial; 

 de interesse público quando representam ainda um valor cultural de importância nacional, mas 

para os quais o regime de protecção inerente à classificação como de interesse nacional se mostra 

desproporcionado;  

 de interesse municipal quando representam um valor cultural de significado predominante para um 

determinado município. 

A protecção legal dos bens com valor cultural classificados é fixada por Decreto, quando se trate de monumento 

nacional, por Portaria quando se trate de um bem com interesse público, e por competência da Câmara 

Municipal quando são de interesse municipal. 

Estes bens imóveis classificados ou em vias de classificação, beneficiam na sua envolvente de um zona de 

protecção de 50m contados a partir dos limites externos do imóvel, fixada automaticamente com o início do 

procedimento de classificação, bem como de uma zona especial de protecção (ZEP), fixada por Portaria, onde 

é indicada a área sujeita a servidão e os encargos por ela impostos. Esta ZEP pode incluir zonas non 

aedificandi. 

Em resultado dos milhares de anos de povoamento nesta região, existem inúmeros valores culturais que urge 

preservar. A caracterização dos valores culturais teve como base, para além do trabalho de campo realizado, a 

consulta de documentação diversa, nomeadamente a disponibilizada pelos organismos da administração central 

com tutela sobre o património cultural (IGESPAR e IHRU), a que consta do PDM em vigor, bem como de outros 

estudos disponíveis. Todo este conjunto de valores culturais foi identificado na peça desenhada n.º07. 

O património em presença no concelho possui potencial para se assumir como vector de desenvolvimento, 

sobretudo se aliado à promoção dos valores naturais cuja importância é já amplamente reconhecida e que tem 

vindo a adquirir crescente notoriedade, desde que definida uma estratégia global de intervenção que permita a 
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promoção de um modelo de desenvolvimento consentâneo com a defesa, preservação e revitalização 

patrimoniais. 

5.2.2 Património Classificado 

Monumento Nacional 

 Castelo de Penamacor, também denominado Fortaleza de Penamacor (Decreto n.º 14/2013, de 24 

Junho 2013) (Fotografia 18 e Fotografia 19) 

Situado entre as Ribeiras de Ceife e das Taliscas, foi, provavelmente, construído em 1199, por D. Sancho I. É 

representativo de uma arquitectura civil militar, medieval e manuelina, possuindo baluartes seiscentistas. O 

Castelo compreende a Torre do Relógio e a Casa da Câmara, incluídos na cerca urbana e a Torre de Vigia, 

situada num ponto alto de formação rochosa. Da cerca urbana de traçado ovalado e irregular, subsiste ainda um 

troço de muralha entre a Casa da Câmara e a Torre do Relógio. 

Fotografia 18: Casa da Câmara (Domus Municipalis) e Torre de Vigia, 
em Penamacor 

 
 

Fotografia 19: Torre do Relógio, em 
Penamacor 

 

A Torre do Relógio, mandada construir por D. Dinis, provavelmente em 1300, é de planta quadrangular e possui, 

no alçado Oeste, uma porta em arco quebrado, parcialmente encerrada. O Campanário, existente nesta torre, 

tem quatro aberturas sineiras em arco pleno e uma cobertura piramidal. A Casa da Câmara, construída em 1568, 

ergue-se sobre a Porta da Vila, junto ao pelourinho, e é de planta rectangular, com dois pisos de volumetria. O 

alçado Norte é marcado pela porta da muralha que ostenta as armas reais e as esferas armilares, enquanto que 

o alçado Sul, é rasgado pela porta da muralha, tendo um lanço de escadas de acesso ao piso superior.  

Finalmente, a Torre de Vigia está localizada sobre um pequeno outeiro de afloramento rochoso. 
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Monumento de Interesse Público 

 Casa do Teatro (Pedrógão de S. Pedro) (Portaria n.º 

108/2014, de 12 fevereiro 2014) (Fotografia 20) 

Localizada num pequeno largo de estrutura pitoresca no centro do 

aglomerado, foi mandada construir pela família Marrocos, muito 

importante na região. Este edifício de grande valor cultural, encontra-

se em avançado estado de degradação. No interior é ainda possível 

identificar os frescos nas paredes, com motivos alegóricos a esta 

arte.  

Imóvel de Interesse Público 

 Pelourinho da Bemposta (IIP, Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11 outubro 1933) 

 Pelourinho de Penamacor (IIP, Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11 outubro 1933) 

 Ponte da Ribeira de Meimoa (IIP, Decreto n.º 39 175, DG 77 de 17 abril 1953)  

Pelourinho da Bemposta (IIP – Imóvel de Interesse Público) 

(Fotografia 21) – Localizado num terreno declivoso, nivelado por uma 

plataforma de base quadrada revestida com cantaria, constitui um 

exemplo da arquitectura civil seiscentista. Encontra-se isolado, num 

espaço delimitado por edifícios rústicos, pela antiga Casa da Câmara 

e por uma capela de raiz medieval. A coluna, com base e fuste 

octogonal, de superfície plana, é desprovida de capitel, sendo coroada 

por uma peça cónica, delimitada inferiormente por quatro pequenos 

colunelos e encimada por pequena peça de secção cilíndrica que sustenta um 

cata-vento em ferro.  

Pelourinho de Penamacor (IIP) (Fotografia 22) – Localizado no exterior da cerca 

muralhada, está apoiado numa plataforma artificial de planta quadrada, 

revestida com cantaria. É representativo de uma arquitectura civil quinhentista. 

O pelourinho encontra-se isolado diante da antiga casa da câmara. O soco é 

constituído por quatro degraus octogonais assentes sobre uma plataforma 

quadrada. A coluna é desprovida de base, possui um fuste cilíndrico, 

apresentando-se canelada na metade superior. O capitel de secção circular, 

apresenta as armas nacionais (lado Oeste) e as armas municipais com a data 

Fotografia 20: Casa do Teatro, em Pedrógão 
de S. Pedro 

 

 

Fotografia 21: Pelourinho da Bemposta 

 

Fotografia 22: Pelourinho de 
Penamacor 

 
 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 100 

de 1565 epigrafada (lado Este). É encimada por quatro arranques de colunelos que se ligam ao friso de remate, 

a partir do qual se projectam quatro ferros de sujeição em forma de serpente. 

Ponte da Ribeira de Meimoa (IIP) (Fotografia 23) – É uma Ponte quinhentista representativa de uma arquitectura 

civil de equipamentos. Permite estabelecer a ligação entre as margens da Ribeira da Meimoa. O tabuleiro da 

Ponte é sustentado por nove arcos plenos, que 

apresentam diâmetros diferenciados, e cuja dimensão 

decresce nos topos, sendo dotada de seis talha-mares 

a montante. A Ponte foi construída entre os séculos 

XIV e XVI, provavelmente sobre uma ponte romana 

integrada numa via militar secundária que ligava 

Salgueiro a Meimoa, e que foi totalmente destruída 

durante o processo da Reconquista.  

5.2.3  Imóveis em vias de classificação 

 Igreja e Claustro de Santo António/ Convento de Santo António (Penamacor) (com Despacho de 

Abertura) 

Igreja e Claustro de Santo António/ Convento de Santo António (Fotografia 24) – Localizada próximo da Câmara 

Municipal, é um exemplo de arquitectura religiosa maneirista e barroca. Foi fundada em 1571, para a Ordem dos 

Frades Capuchos de São Francisco, por Gaspar Elvas de Campos (fidalgo da Casa Real e alferes-mor de 

Penamacor). Em 1867, passa para concessão do hospital de 

Penamacor até 1905, altura em que é inaugurado o novo hospital. Já 

em 1946, quer o hospital, quer os restantes bens (incluindo o 

convento e a igreja), foram entregues à Misericórdia pelo Ministro dos 

Assuntos Sociais. O Convento é franciscano capucho, possuindo 

linhas maneiristas e elementos decorativos barrocos. O interior da 

igreja mantém ainda os elementos decorativos originais, com os 

retábulos de talha dourada, o tecto em caixotões e a  sacristia com 

painéis de São Francisco. No claustro e na capela estão sepultados 

os monges que pertenceram a este convento, assim como a 

população da altura. 

Fotografia 23: Ponte da Ribeira da Meimoa 

   
 

Fotografia 24: Igreja e Claustro de Santo 
António, em Penamacor 

 
 



  
 

  

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 101 

5.2.4 Outros Imóveis com Interesse 

Tendo em atenção o PDM em vigor, o inventário efectuado pelo IPPAR e o trabalho de campo realizado, foram 

identificados alguns imóveis que se consideram possuir valor, devendo ser preservados. Alguns destes imóveis 

possuem linhas marcadamente urbanas, outros são de feição mais rural, mais ligada à propriedade. Podem ser 

exemplos de: 

 Arquitectura Religiosa 

 Arquitectura Militar 

 Arquitectura Civil Privada 

 Arquitectura Civil Pública 

 Estruturas de apoio 

Para além dos imóveis que se encontram classificados ou em vias de classificação, salientam-se desde já 

alguns exemplos que constituem importantes testemunhos da  arquitectura religiosa do Concelho: 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Águas) (Fotografia 25) - A igreja foi mandada construir pela família Megre, 

tendo sido inaugurada em 1959. É um templo moderno, obra do Arquitecto Nuno Teotónio Pereira. 

Capela Mortuária (Águas) (Fotografia 26) – situada no largo central do aglomerado de Águas, corresponde à 

antiga Igreja Matriz da freguesia, reconstruída em 1881. Actualmente, e após a construção da Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima (1959), esta passou a ter uma função secundária. 

Fotografia 25: Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima 

 
 

Fotografia 26: Capela Mortuária de 
Águas 

 

 

Igreja Matriz (João Pires) (Fotografia 27) - construída em 1741, foi ampliada em 1926. De estilo neoclássico, esta 

igreja localiza-se num local periférico. Possui vitrais do autor, Ricardo Leone.  
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Capela Espírito Santo (Aldeia de João Pires) (Fotografia 28) - É uma pequena capela, enquadrada numa 

abertura urbana localizada junto à entrada Noroeste do aglomerado. A Capela, em conjunto com o cruzeiro de 

três cruzes, formam um interessante exemplo do património existente. 

Igreja Matriz (Aldeia do Bispo) (Fotografia 29) – edificada no século XVII, e reconstruída em 1910, situa-se no 

interior da malha urbana do aglomerado da Aldeia do Bispo, no remate Poente da praça central do aglomerado. 

Esta praça é também marcada, no extremo Nascente,  pela presença de um cruzeiro, que data de 1640. 

Capela do Espírito Santo (Aldeia do Bispo) (Fotografia 30) – integrada num pequeno espaço do tecido 

consolidado, junto ao arruamento principal do aglomerado, é originária do século XVII e tem vindo a sofrer 

diversas remodelações ao longo dos últimos anos. 

Fotografia 27: Igreja 
Matriz, em Aldeia de João 

Pires 

 

Fotografia 28: Capela de Espírito 
Santo, em Aldeia de João Pires 

 

 

Fotografia 29: Igreja 
Matriz, em Aldeia do 

Bispo 

 

Fotografia 30: Capela de 
Espírito Santo, em Aldeia do 

Bispo 

 
 

Capela do Espírito Santo (Aranhas) (Fotografia 31) – é um pequeno santuário inserido no interior do aglomerado 

urbano, e que tem a particularidade de ter uma escadaria de acesso ao interior para vencer o desnível do 

terreno.  

Capela do Espírito Santo (Bemposta) (Fotografia 32) – Situa-se num local que terá sido o núcleo principal desta 

freguesia, outrora Vila e Sede de Concelho. Aqui podem encontrar-se também o Pelourinho e a Domus 

Municipalis, que incorporava ainda o tribunal e a cadeia. No cimo da capela está gravada a data de 1694. 

Capela de S. Sebastião (Bemposta) (Fotografia 33) - localizada na zona Norte do aglomerado, é uma capela 

bastante simples. Tem-se referencia da sua existência desde 1708, tendo sido utilizada, durante dezenas de 

anos, pela primeira escola primária da freguesia. 
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Fotografia 31: Capela de Espírito Santo, em 
Aranhas 

 

Fotografia 32: Cap. Espírito 
Stº, em Bemposta 

 

Fotografia 33: Capela de S. Sebastião, em 
Bemposta 

 
 

Capela da Nossa Senhora da Quebrada (Benquerença) - faz parte de uma tradição local, localizada num ponto 

alto da freguesia de Benquerença. É uma Capela de planta longitudinal composta por uma nave, uma capela-

mor mais estreita e uma sacristia adossada. No interior, destaque para o coro-alto, o púlpito no lado do 

Evangelho e para o retábulo-mor tardo-barroco. 

Igreja Matriz (Meimão) (Fotografia 34) - orientada a Poente, esta Igreja integra-se num local periférico do núcleo 

urbano, junto do arruamento principal, que permite o acesso Sul ao aglomerado. A entrada na igreja é 

possibilitada através de um espaço semi-privado de pequena dimensão, bastante adulterado. 

Capela do Divino Espírito Santo (Meimão) (Fotografia 35) - localizada no conjunto urbano, esta capela encontra-

se num terreno algo declivoso, vencido por escadaria que acompanha lateralmente o edifício. 

Igreja Matriz (Pedrógão de São Pedro) (Fotografia 36) - inserida num adro sobrelevado ao arruamento principal 

do aglomerado, esta Igreja enquadra-se num espaço arborizado, que estrutura o parque edificado envolvente. 

Fotografia 34: Igreja 
Matriz, em Meimão 

 

Fotografia 35: Capela do Divino Espírito 
Santo, em Meimão 

 
 

Fotografia 36: Igreja Matriz, em Pedrógão de 
São Pedro 

 

Igreja de S. Tiago (Penamacor) (Fotografia 37) - Pensa-se que, a Igreja Matriz de Penamacor, localizada no 

centro do aglomerado sede de concelho, terá sido Sé Episcopal dos Bispos da Egitânia. Foi construída em 1555, 

apresentando traços renascentistas. Sofreu já diversas transformações.  
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Igreja de S. Pedro (Penamacor) - Situada dentro da muralha, pensa-se que será a mais antiga de Penamacor. É 

um templo de pequena dimensão integrado na zona mais antiga da Vila. O adro original da igreja encontra-se 

alterado, estando actualmente cercado por muros e por gradeamentos.  

Igreja da Misericórdia (Penamacor) 

(Fotografia 38) - É uma igreja de estilo 

manuelino, de homenagem à caridade, que é 

a origem do seu nome. Encontra-se no 

percurso que dá acesso ao local chamado de 

“cimo de Vila”. Diz-se que o terreno contínuo 

à igreja, conhecido pelo Quintal da 

Misericórdia, foi, em tempos, um cemitério. 

Capela de Santo Cristo (Penamacor) (Fotografia 39) - Situada no alto de uma das colinas da vila, é composta 

pela capela e pelo alpendre, localizados no final de uma extensa escadaria. Numa das colunas da frente, está 

inscrita a palavra Março e, na outra coluna, a data de 1705. Numa outra coluna está a data de 1617, com os 

algarismos invertidos.  

Oratório de Nossa Senhora da Conceição (Penamacor) (Fotografia 40) – É um pequeno templo religioso, 

bastante interessante e bem conservado, localizado num ponto alto de formação rochosa, desligado da estrutura 

urbana, que permite uma melhor visão sobre toda a vertente Sul do concelho e sobre o aglomerado. O edifício 

de planta quadrada e cobertura em cúpula com uma cruz encimada, tem inscrito, na sua única porta, a data de 

1667. 

Fotografia 39: Capela de Santo Cristo,  
em Penamacor 

 

Fotografia 40: Oratório de N. Sr.ª da Conceição,  
em Penamacor 

 
 

Capela da Nossa Senhora do Bom Sucesso (Penamacor) – situado junto à Bazágueda, é um santuário 

composto por uma capela de planta longitudinal simples com um espaço único no interior, um alpendre no 

exterior e uma sacristia adossada. No interior, destaque para uma pia de água-benta setecentista e para o antigo 

púlpito exterior. 

Fotografia 37: Igreja de S. 
Tiago, em Penamacor 

 

Fotografia 38: Igreja da Misericórdia, em 
Penamacor 
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Capela de Santa Sofia (Salvador) – situada numa zona sobranceira ao aglomerado de Salvador é uma capela de 

planta longitudinal simples, com uma nave antecedida por um alpendre aberto, uma capela-mor apenas marcada 

internamente e uma sacristia adossada. No interior, destaque para o retábulo revivalista e para uma caixa de 

esmolas revestida a azulejo policromo. 

Como exemplos de arquitectura religiosa existem ainda diversos Cruzeiros espalhados pelas diversas 

povoações que compõem o concelho, sendo de destacar, alguns exemplos: 

  cruzeiro de três cruzes: em Águas, situado à saída do aglomerado, com data de 1659, em Aldeia 

de João Pires, junto à Capela de Espírito Santo e na Bemposta, diante da Capela de S. Sebastião; 

  cruzeiro de uma cruz:  localizado na Nossa Senhora da Quebrada, com data de meados do 

século XIX; no adro da Igreja Matriz da Meimoa, junto à Igreja Matriz de Pedrógão de S. Pedro, à 

entrada do aglomerado de Vale da Senhora da Póvoa. 

Fotografia 41: Cruzeiro de três 
cruzes, em Águas 

 

 

Fotografia 42: Cruzeiro de 
três cruzes, em Aldeia de 

João Pires 

  

Fotografia 43: Cruzeiro na 
Sr.ª Quebrada, em 

Benquerença 

 

Fotografia 44: Cruzeiro, em 
Vale da Sr.ª da Póvoa 

 

 

Constituem exemplos de Arquitectura Militar: 

Torre de Menagem do Castelo (Bemposta) (Fotografia 45) - Supõe-

se que terá sido construído na época da conquista neo-goda, tendo 

ficado bastante danificada nas lutas entre portugueses e 

castelhanos. Mais tarde, na guerra da Restauração de 1640, a torre 

do castelo foi restaurada e construído, em volta, um reduto, para a 

protecção da populações contra as incursões dos espanhóis. Nesta 

torre de Menagem está implantada uma outra torre de construção 

recente onde foi colocado o relógio da freguesia.  

Fotografia 45: Torre de Menagem do Castelo, 
em Bemposta 
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A Arquitectura Civil Privada está representada por diversos imóveis, dos quais se destacam os seguintes: 

Casa da Família Megre (Águas) (Fotografia 46) - Integrada na zona central do aglomerado, no largo onde se 

localiza a capela mortuária, esta casa é parte integrante da  Quinta dos Megre. Possuía inicialmente 2 pisos, 

mas foi ampliada com mais um no inicio do século XX. 

Casa de apoio à feitura da Família Megre (Águas) (Fotografia 47) - A família Megre, como proprietária de grande 

parte dos terrenos, tinha diversos trabalhadores a seu cargo, que operavam neste edifício. 

Casa do Pereiro (Aldeia de João Pires) (Fotografia 48) - Localizada no largo do Pereiro, esta casa (datada de 

1734), tem uma pequena capela, com acesso a partir do largo do Pereiro, para além do uso habitacional. 

Fotografia 46: Casa da 
Família Megre, Águas 

 

Fotografia 47: Casa de apoio à 
feitura da Família Megre, em Águas 

 

Fotografia 48: Casa do 
Pereiro, Aldeia de J. Pires 

 

Fotografia 49: Casa Taborda, em 
Aldeia de João Pires 

 
 

Casa Taborda (Aldeia de João Pires) (Fotografia 49) - Situada numa das ruelas estreitas da Aldeia de João 

Pires, esta casa encontra-se bastante degrada. As traseiras do edifício são ocupadas por um extenso e 

labiríntico logradouro labiríntico com diversos anexos. 

Casa do Sr. José Pereira de Matos (Aldeia de João Pires)  

Casa Franco Frazão (Aldeia de João Pires) (Fotografia 50) - Implantada na entrada do aglomerado, junto à  

EM332, encontra-se em mau estado de conservação.  

Casa Oliveira Monteiro (Aldeia de João Pires) (Fotografia 51) - Localizada no largo da Igreja Matriz, data de 

1849, e encontra-se em bom estado de conservação. 

Fotografia 50: Casa Franco Frazão, em 
Aldeia de João Pires 

 

Fotografia 51: Casa Oliveira Monteiro, em 
Aldeia de João Pires 
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Casa Paroquial (Aldeia de João Pires) (Fotografia 52) - Esta casa, actualmente com uso paroquial, insere-se no 

largo da Igreja Matriz, tendo sido alvo de diversas intervenções de reabilitação. 

Casa Roque Pinho (Aldeia de João Pires) 

Lagar de Azeite da Família Franco Frazão (Aldeia de João Pires) (Fotografia 53) - Localizado em frente à casa e 

à Quinta da família Franco Frazão, junto à EN332, este edifício constitui uma das feituras familiares, a produção 

de azeite. 

Fotografia 52: Casa Paroquial, em Aldeia 
de João Pires 

 

Fotografia 53: Lagar de Azeite da Família 
Franco Frazão, em Aldeia de João Pires 

 
 

Casa da Família Lopes Dias (1) (Benquerença) (Fotografia 54)- A arquitectura e a tipologia adoptadas neste 

edifício são bastante diferentes das praticadas no concelho, tendo sido, provavelmente, construído no início do 

século XX. Localizada num terreno murado, a casa é de estrutura isolada e tem acesso através de um portão 

disposto para a rua, que passa pelo interior de Benquerença.  

Casa da Família Lopes Dias (2) 

(Benquerença) (Fotografia 55) – Esta 

casa, distingue-se do conjunto urbano 

em que se insere pela sua 

grandiosidade, constituindo um imóvel 

bastante interessante do ponto de vista 

arquitectónico.  

Solar da Família Marrocos (Pedrógão 

de S. Pedro) (Fotografia 56) - 

Enquadrada no centro do aglomerado urbano, junto ao arruamento que o atravessa, este edifício tem diante de 

si um largo, que acompanha a sua largura, e que actualmente, não tem qualquer tipo de ocupação. 

Solar da família Franco Falcão (Pedrógão de S. Pedro) (Fotografia 57) - Localizado em frente da Igreja Matriz, é 

um edifício de esquina, que se encontra na entrada Sul do aglomerado. 

Fotografia 54: Casa da Família 
Lopes Dias (1), em Benquerença 

 

Fotografia 55: Casa da Família Lopes Dias 
(2), em Benquerença 
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Casa Elvas Leitão (Penamacor) (Fotografia 58) - Localizada no centro da vila de Penamacor, é um dos poucos 

edifícios com três pisos. 

Fotografia 56: Solar da Família Marrocos, 
em Pedrógão de S. Pedro 

 

Fotografia 57: Solar da Família Franco 
Falcão, em Pedrógão de S. Pedro 

 

Fotografia 58: Casa Elvas Leitão, em 
Penamacor 

 
 

Casa Galhardo (Penamacor) (Fotografia 59) - É uma casa de família, inserida na extremidade do conjunto 

urbano mais antigo da vila, ladeada por diversas construções bem mais recentes. 

Casa Jacinto Cândido (Penamacor) (Fotografia 60) - Edifício bastante interessante, actualmente convertido em 

estalagem. Localizada no acesso Poente à vila de Penamacor, a propriedade é constituída pelo edifício principal 

e por dependências anexas, alinhadas paralelamente ao arruamento. 

Casa Osório (Penamacor) (Fotografia 61) - Antiga propriedade do Dr. Luis Osório, constitui uma casa senhorial 

de grande dimensão, representativa de uma notável arquitectura da época. É de referir que esta casa pertenceu 

à irmã da esposa de Eça de Queirós. 

Fotografia 59: Casa Galhardo, em 
Penamacor 

 
 

Fotografia 60: Casa Jacinto 
Cândido, em Penamacor 

 

Fotografia 61: Casa Osório, em 
Penamacor 

 

Casa Pina Ferraz (Penamacor) (Fotografia 62) - Antiga casa da família Pina Ferraz, é agora ocupada pelos 

serviços de apoio à Reserva Natural da Serra da Malcata. Este edifício está localizado na zona central da vila de 

Penamacor e encontra-se em bom estado de conservação, tendo sido alvo de obras recentemente. 

Solar dos Condes de Proença-a-Velha (Penamacor) (Fotografia 63) – este antigo solar, antiga residência do 

Conde de Proença-a-Velha, Luís de Bourbon Osório de Meneses Pita, após o recente restauro alberga a 
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Biblioteca Municipal de Penamacor. Após o falecimento do Conde, em 1964, o edifício acolheu o ciclo 

preparatório e, mais tarde, o Lar D. Barbara Tavares da Silva, enquanto duraram as obras de remodelação das 

velhas instalações da rua das Tílias. 

Quinta de S. João do Deserto (Penamacor) 

Casa Solarenga (Vale da N. Sr.ª da Póvoa) (Fotografia 64) - Em avançado estado de degradação, é um bom 

exemplo da interessante arquitectura notável praticada na época da sua construção,  no aglomerado em que se 

localiza. 

Fotografia 62: Casa Pina 
Ferraz, em Penamacor 

 

Fotografia 63: Solar dos Condes de 
Proença-a-Velha, em Penamacor 

 

Fotografia 64: Casa Solarenga, 
em Vale da Sr.ª Póvoa 

 
 

A Arquitectura Civil Pública está representada por imóveis como: 

Domus Municipalis (Bemposta) (Fotografia 65)- outrora concelho, a Bemposta teve os seus órgãos autárquicos, 

entre eles o Pelourinho e a Domus Municipalis, onde terão funcionado a Câmara, o Tribunal e a Cadeia. 

Casa do Comendador/ Casa do Governador (Fotografia 66) – Esta casa quinhentista está localizada no 

aglomerado da Meimoa, sendo representativa de uma arquitectura civil residencial, popular e manuelina. A casa 

de planta rectangular irregular, com cobertura homogénea a 2 águas e dois pisos de volumetria, conjuga os 

panos murários em cantaria de granito e em alvenaria de xisto. Os vãos apresentam lintel recto, com e sem 

moldura, alguns com apontamentos classicistas. Na segunda metade do Séc. XX, o edifício sofreu intervenções 

que alteraram a estrutura, a imagem e os elementos originais e interessantes do edifício. Estas intervenções 

consistiram na construção de uma varanda em betão armado, na abertura de porta de acesso à varanda, na 

colocação de guardas de madeira na escadaria exterior e na colocação de uma chaminé em alvenaria 

cimentada. No entanto, pensa-se ser possível repor os seus traços originais. 

Escola Primária Dr. Augusto Falcão (Pedrógão de S. Pedro) (Fotografia 67). 
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Fotografia 65: Domus Municipalis, em 
Bemposta 

 

Fotografia 66: Casa do Comendador, em 
Meimoa 

 
 

Fotografia 67: Escola Primária Dr. 
Augusto Falcão, em Pedrógão de S. Pedro 

 

Casa do Teatro (Penamacor) (Fotografia 68) – Localizada no jardim do centro da sede de concelho. 

Edifício de Santo Estevão (Penamacor) (Fotografia 69) – Antiga dependência do quartel militar, é agora ocupada 

por diversos serviços públicos e pelo Museu de Penamacor. 

Hospital da Misericórdia (Penamacor) 

(Fotografia 70) - este edifício 

encontra-se abandonado e em 

avançado estado de degradação. 

Instituto Pina Ferraz (Penamacor) 

(Fotografia 71) - conjunto bastante 

interessante, formado pela fachada 

inacabada e pelo próprio edifício do 

instituto. 

Paços do concelho (Penamacor) 

Edifício do Centro de Saúde (Penamacor) (Fotografia 72) - A funcionar na antiga escola primária da vila, que foi 

alterada para o efeito. 

Fotografia 70: Hospital da Misericórdia 

 

Fotografia 71: Instituto Pina Ferraz 

 

Fotografia 72: Centro de Saúde 

 
 

Fotografia 68: Casa do Teatro, em 
Penamacor 

 

Fotografia 69: Edifício de Santo 
Estevão, em Penamacor 
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Como Estruturas de Apoio, foram identificados, e cartografados, alguns elementos marcantes no âmbito do 

património local e que assumem valor de destaque dentro desta tipologia: as fontes, os poços, as picotas e os 

coretos. 

Quanto às fontes, foram consideradas as que, pela sua antiguidade, ou pela sua tipologia, melhor ilustravam os 

sistemas de captação e abastecimento de água que ao longo dos tempos serviram o concelho. As fontes e 

restantes sistemas de captação de água, foram considerados individualmente ou associados a outros elementos, 

obtendo diversas designações consoante as suas características: fontes, fontes de mergulho, chafarizes e 

poços. Estes elementos localizam-se um pouco por todo o Concelho, tendo sido considerados os seguintes 

exemplos: 

 6 fontes: quatro em Penamacor, a Fonte das Pias, em Salvador, e uma outra em Vale da Senhora 

da Póvoa; 

 4 fontes de mergulho: duas em Penamacor, uma na Bemposta  e outra na Benquerença; 

 3 Chafarizes:  no Largo do Pereiro da Aldeia de João Pires, na  Aldeia do Bispo e em Salvador; 

 3 Poços: dois em Penamacor  e um na aldeia de João Pires. 

Fotografia 73: Fonte do poço 
Carvalho, em Penamacor 

 

Fotografia 74: Fonte do 
Frade, em Penamacor 

 

Fotografia 75: Fonte 
das Pias, em Salvador 

 

Fotografia 76: Fonte, em Vale 
Sr.ª da Póvoa 

 
 

Fotografia 77: Fonte da Cavalara, em 
Penamacor 

 

Fotografia 78: Fonte de Mergulho, em 
Bemposta 

 

Fotografia 79: Fonte de Mergulho, em 
Benquerença 
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Fotografia 80: Chafariz 
em João Pires 

 

Fotografia 81: Chafariz, em Salvador 

 

 

Fotografia 82: Poço, 
em Penamacor 

 

Fotografia 83: Poço, em João Pires 

 

 

 

Quanto às Picotas, apenas se detectaram duas ocorrências no trabalho de campo: em Aranhas e em Aldeia do 

Bispo. 

No contexto das estruturas de apoio foram ainda incluídos o Coreto localizado no adro da Ermida de Nossa 

Senhora do Incenso, e o que se situa no adro da Ermida de Nossa Senhora da Póvoa. 

Fotografia 84: Picotas, em 
Aranhas 

 

Fotografia 85: Picotas, em 
Aldeia do Bispo 

 

Fotografia 86: Coreto da N. Srª 
do Incenso, em Penamacor 

 
 

5.3  SÍTIOS E CONJUNTOS COM INTERESSE 

Distinguem-se alguns espaços (sítios) que, por constituírem uma associação equilibrada entre obras do homem 

e da natureza, com valor histórico, arqueológico, natural ou social, se assumem como uma mais-valia do ponto 

de vista patrimonial. 

SÍTIOS: 

 Senhora do Cabeço (Aranhas); 

 Ermida da Nossa Senhora da Quebrada (Benquerença); 

 Ermida de Nossa Senhora do Incenso (Penamacor); 
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 Ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Penamacor); 

 Ermida de Nossa Senhora da Póvoa (Vale da Senhora da Póvoa); 

 Mata Municipal (Penamacor); 

 Capela de Capela de Santa Sofia (Salvador). 

Fotografia 87: Senhora do 
Cabeço, em Aranhas 

 

Fotografia 88: Ermida de Nossa Srª  
da Quebrada 

 

Fotografia 89: Ermida de N. Sr.ª 
do Incenso 

 

Fotografia 90: Ermida de N. Sr.ª do Bom Sucesso 

 

Fotografia 91: Capela de Santa Sofia e sua Envolvente 

 
 

Destacam-se também alguns conjuntos notáveis de imóveis arquitectónicos que pela sua unidade, pela sua 

integração na paisagem ou pelo seu valor histórico se julgam de suma importância. São, então, de referir, como 

detentores de bons exemplos da arquitectura tradicional e popular, assim como na conservação de núcleos 

urbanos que apresentam ainda alguma coerência original, no seu traçado e edificado, as zonas mais antigas dos 

seguintes aglomerados: 

CONJUNTOS: 

 Núcleo antigo da Aldeia de João Pires; 

 Núcleo antigo da Bemposta; 

 Núcleo antigo de Benquerença; 

 Núcleo antigo de Pedrógão de São Pedro; 

 Núcleo antigo de Penamacor; 
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 Alameda dos Balcões, em Vale da Senhora da Póvoa. 

Fotografia 92: João Pires 

 

Fotografia 93: Bemposta 

   

Fotografia 94: Benquerença 

 

Fotografia 95: Penamacor 

 

Fotografia 96: Vale da Sr.ª da Póvoa 

 

 

5.4 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO10 

As considerações feitas anteriormente a propósito do património construído aplicam-se, genericamente, também 

ao património arqueológico. No entanto, a inserção de uma parte exclusivamente dedicada ao património 

arqueológico visa, acima de tudo, evitar que o desenvolvimento se realize à custa da destruição das memórias 

do passado, que devem constituir o orgulho do Concelho. 

O património arqueológico constitui uma mensagem viva, das comunidades desaparecidas no tempo, e como tal, 

torna-se necessária, no âmbito do ordenamento do território, a inserção dos valores arqueológicos, como 

herança cultural. 

Os valores arqueológicos materializam-se em ruínas, objectos e fragmentos que jazem no solo. Uma vez daí 

retirados, embora salvaguardados e constituindo sempre um importante testemunho, perdem grande parte do 

seu valor enquanto conhecimento para o estudo e para a compreensão da evolução das sociedades humanas, 

passando apenas a peças de museu. Por este motivo, existe uma preocupação crescente em preservar os 

lugares onde se sabe, ou se suspeita, que existem ruínas ou objectos arqueológicos. 

A lavoura mecânica, os projectos de reconversão agrícola, a florestação intensiva, a abertura incontrolada e o 

alargamento de estradas e caminhos rurais, podem trazer efeitos devastadores para os sítios arqueológicos. Daí 

                                                      
10 Baseado no Plano Director de Penamacor, 1994 



  
 

  

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 115 

a importância das cartas arqueológicas, que devem ser previamente consultadas. Deve dar-se, ainda, particular 

atenção às envolventes de castelos, igrejas paroquiais e santuários, que geralmente estão associados a 

manifestações mais remotas. 

Uma das medidas mais importantes, é sem dúvida, a sensibilizarão da população para a importância de todo um 

espólio móvel e imóvel, que constitui a memória dos povos que nos precederam. A Câmara Municipal poderá 

desempenhar um importante papel na defesa do património e na construção e preservação da integridade 

histórica do seu Concelho, com a sensibilizarão da população, evitando ainda, que interesses especulativos 

provoquem não só demolições e revolvimentos, mas também a construção de edifícios de qualidade duvidosa e 

impacte negativo. 

O Concelho de Penamacor possui um elevado número de sítios arqueológicos inventariados. O material 

existente permite desde já um conhecimento razoável da evolução e fixação dos povos no Concelho. Contudo é 

natural que novas prospecções tragam à luz do dia mais locais de interesse arqueológico e, consequentemente 

novos dados. 

É ao nível da Pré-História que se sentem as maiores lacunas, existindo escassos testemunhos. Embora sejam 

referenciados vários monumentos megalíticos no levantamento efectuado pela C.M. de Penamacor, estes não 

se encontram localizados. As terras montanhosas do interior, entre o Tejo e o Douro, eram por excelência o 

território dos lusitanos, antes da chegada dos Romanos. Como tantos outros, habitavam as zonas altas em 

recintos fortificados, "os castros", que, em grande parte, foram posteriormente romanizados. Assumem particular 

destaque, na freguesia do Vale da Sr.ª da Póvoa, os castros lusitanos da Sortelha Velha e o da Sr.ª da Póvoa. 

Ainda da Proto História ressaltam as estações arqueológicas do Ramalhão e do Monte do Frade. 

A presença romana foi marcante, a avaliar pela abundância e qualidade dos achados. A reorganização 

administrativa do território, no tempo de Augusto, incluiu a criação da província da Lusitânia, que tinha por capital 

Emérita (Mérida). A 30 Km de Egitânia, importante povoado da Lusitânia, Meimoa assume particular relevo no 

estudo da fixação romana no Concelho. Nas estações arqueológicas escavadas, têm sido encontrados 

fragmentos de cerâmica, escória de construções, vasos, assentos de colunas, moedas de prata e bronze e 

inscrições latinas. Da análise destas estações, concluí-se que foram habitadas antes e depois dos romanos, 

respectivamente por lusitanos e visígodos. Próximo de Meimoa existem ainda, as estações arqueológicas do 

Cabeço do Lameirão e Vale da Canadinha. O espólio referente ao domínio romano tem sido enriquecido com 

diverso material proveniente das freguesias de Aldeia do Bispo (Ferrador, Carregal e Lameira Larga), Aldeia de 

João Pires (Tapada do Cabeço), Bemposta (Ribeiro do Lagar e Ribeira das Taliscas), Meimão, Penamacor 

(Aranhões, Arronchela e Serebeca), Salvador (Fonte Leiteira) e Vale da Sr.ª da Póvoa (Pião). 

Quanto à Idade Média, importa sublinhar o Castelo de Penamacor, a Ponte Medieval de Meimoa e os vestígios 

do Castelo da Bemposta. 
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Além desta breve caracterização arqueológica do Concelho, são referidos diversos sítios arqueológicos no 

presente relatório, com base nos dados fornecidos pela entidade competente. 

Independentemente do seu valor científico e do seu estado de conservação, foram assinalados, sempre que 

possível, os lugares inventariados, bem como algumas referências toponímicas, uma vez que todo o sítio 

arqueológico é único em si mesmo, reflectindo a história de uma comunidade. Assim, e uma vez que outros 

lugares estão por descobrir, importa referir, mais uma vez, que a informação relativa aos sítios arqueológicos é 

decisiva para prevenir o aniquilamento da herança cultural. 

O património arqueológico existente no concelho de Penamacor encontra-se apresentado no Anexo I e 

localizado na respectiva peça desenhada. Este trabalho resulta do inventário realizado pela entidade 

competente, bem como dos sítios inventariados pela Câmara Municipal de Penamacor, no âmbito da Carta 

Arqueológica de Penamacor, concluída em 2014, identificados com a referência CAP.  

Refira-se que existem ainda um conjunto de sítios inventariados, cuja localização ainda é indeterminada. 

5.5 SÍNTESE CONCLUSIVA 

O concelho possui um património construído bastante vasto (o castelo, as igrejas, as capelas, as casas 

senhoriais e tradicionais, etc.) cujo tratamento deve ser articulado com o património natural e etnográfico, e que 

contribuem, sem dúvida, para a riqueza do concelho. Note-se, ainda, que hoje, e paradoxalmente, o conceito de 

património é mais vasto, e engloba simultaneamente os valores paisagísticos do meio natural como 

enquadramento de qualquer valor cultural a proteger, o património cultural móvel ou imóvel (património 

construído) e o património "incorpóreo" ou imaterial que consiste em todas as manifestações etnológicas, como 

sejam usos e costumes, medicinas locais, crenças religiosas, festas e romarias, música, danças e cantares 

populares, cozinha tradicional, etc. 

A nível arqueológico o concelho é possuidor de diversos sítios arqueológicos, o que se deve às características 

naturais e geo-estratégicas e que permitiram a fixação de diversos povos na área que hoje corresponde ao 

concelho de Penamacor, encontrando-se grande parte destes testemunhos no Museu Municipal de Penamacor. 
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6. REDE URBANA 

Neste capitulo pretende-se fazer uma caracterização e uma apreciação do desenvolvimento do concelho, sob 

gestão do PDM em vigor, da estrutura e da dinâmica construtiva dos diversos aglomerados que compõem o 

município de Penamacor, assim como efectuar uma breve abordagem que permita compreender a actual 

estrutura urbana, com referência ao parque edificado e habitacional nas suas diversas componentes.  

O estudo é apoiado e fundamentado em elementos bibliográficos, na observação do local, em dados fornecidos 

pela Câmara Municipal e em informações retiradas do PDM em vigor.  

6.1 SISTEMA URBANO 

O estabelecimento de um sistema urbano, através da definição da hierarquia de centros urbanos no âmbito de 

um Plano Director Municipal tem subjacente a necessidade do estabelecimento de um correcto zonamento e de 

adequada implementação deste instrumento, com a finalidade da melhoria das condições de vida dos 

residentes. Efectivamente, a definição da hierarquia dos centros urbanos de um concelho é fundamental 

enquanto instrumento que deverá servir de orientação à implantação espacial de equipamentos e de 

actividades económicas promotores de desenvolvimento e atenuadores das desigualdades espaciais, 

favorecendo o desenvolvimento de relações inter-centros e atenuando a actual dependência polarizadora das 

sedes concelhias. 

Assim, uma correcta leitura do sistema urbano concelhio, das suas relações hierárquicas, e das respectivas 

áreas de influência deverá funcionar como a base para o seu desenvolvimento, na medida em que permitirá a 

definição, para cada nível hierárquico proposto, da sua função de apoio às actividades económicas e de ponto 

de concentração de equipamentos colectivos, tendo em vista harmonizar níveis de qualidade e conforto 

desejáveis. 

Os centros urbanos são os aglomerados que, além de servirem a economia local e a sua população residente, 

constituem centros dinamizadores para uma área de influência, em função dos postos de trabalho, dos 

equipamentos, dos serviços públicos e privados nele existentes ou a criar e que são localizados 

estrategicamente no espaço, representando aceitáveis níveis de acessibilidade. Esta designação não tem 

necessariamente correspondência com a tipologia de áreas urbanas definidas pela DGOTDU, pelo que não se 

deve confundir estas duas abordagens. 
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6.1.1 Sistema Urbano Municipal 

6.1.1.1 Metodologia 

Os centros urbanos são os aglomerados que, além de servirem a economia local e a sua população residente, 

constituem centros dinamizadores para uma área de influência, em função dos postos de trabalho, dos 

equipamentos, dos serviços públicos e privados neles existentes ou a criar e que são localizados 

estrategicamente no espaço, representando aceitáveis níveis de acessibilidade. 

A distribuição de bens pressupõe contactos frequentes com outros centros. A ligação entre os vários centros, 

feita por um conjunto de fluxos (pessoas, mercadorias, capitais, informação), permite constituir uma rede. 

Chama-se rede urbana ou sistema urbano ao conjunto de centros e respectivas áreas de influência ligados por 

relações hierárquicas de dependência. 

O nível de cada centro é determinado pelo nível de funções nele existentes e, geralmente, a importância 

funcional de um centro é proporcional ao número dos seus habitantes. 

Na dependência directa, na definição do nível hierárquico, está a centralidade (medida pela distância) de cada 

lugar, em relação à população que serve e são as actividades terciárias (comércio e serviços), as que possuem 

maiores requisitos de centralidade. 

A diferenciação de níveis hierárquicos de centros reflecte, essencialmente, a periodicidade da procura pelos 

sectores económicos e pela população residente de equipamentos, serviços e bens. Assim: i) a procura diária de 

primeira necessidade deve ser satisfeita nos centros de centralidade inferior (centros básicos) e de fácil acesso; 

ii) a procura especializada e esporádica e/ou excepcional deve ser satisfeita nos centros hierarquicamente 

superiores. 

A posição hierárquica de alguns centros é, muitas vezes, conferida pela sua importância administrativa que, por 

sua vez, obriga à ocorrência de equipamentos e serviços capazes de conferir uma certa capacidade atractiva e 

não tanto pelas dinâmicas demográficas existentes e/ou pela importância de outros indicadores de 

desenvolvimento. 

Tendo em conta a estrutura do povoamento do concelho de Penamacor definiram-se, como único critério para a 

abordagem desta matéria, todos os centros urbanos sedes de freguesia.  

Os indicadores utilizados na determinação da hierarquia dos centros urbanos foram: 

 Dimensão Demográfica; 

 Funções Centrais do Sector Privado; 

 Funções Centrais do Sector Público. 
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Apresentam-se de seguida as definições das expressões utilizadas ao nível da dinâmica funcional, 

nomeadamente: 

 Centro Urbano ou Lugar Central - lugar (aglomerado) onde se localiza uma ou mais funções 

centrais; 

 Função Central - tipo de empresa comercial ou de serviços que exerce a sua actividade a partir de 

um ponto central relativamente à população que serve; 

 Unidade funcional - cada unidade da função central. 

Os dados das funções centrais do sector privado (unidades de comércio e serviços), bem como os do sector 

público foram fornecidos pela Câmara Municipal e datam de Dezembro de 2002. 

6.1.1.2  Dimensão demográfica 

A dimensão demográfica é o indicador que permite iniciar a abordagem de definição de diferentes níveis 

hierárquicos. Com efeito, a diferenciação dos níveis hierárquicos dos lugares, pela importância das suas 

funções, está muito ligada à importância das funções demográficas dos próprios centros urbanos. Assim, a 

dinâmica do aparecimento de funções centrais relaciona-se com as flutuações populacionais. 

Na década de oitenta, o concelho de Penamacor registou, globalmente, um decréscimo populacional de 14,8% 

(menos 1409 indivíduos), o qual atingiu mais fortemente os centros urbanos localizados a sul do concelho, 

nomeadamente Aldeia de João Pires, Salvador, Águas e Bemposta. 

Na década de 90, reforçando o sentido negativo da evolução, o concelho de Penamacor perdeu 18% da sua 

população (1457 pessoas). A evolução demográfica dos aglomerados urbanos, ocorrida no mesmo período, 

confirmou o que a evolução concelhia e das freguesias fazia prever, ou seja, todos os centros urbanos 

registaram decréscimos demográficos. Contudo, essa evolução negativa generalizada, conseguiu identificar três 

conjuntos de centros, nomeadamente: i) os centros que mantiveram o mesmo peso relativo – Aldeia do Bispo, 

Bemposta e Vale da Senhora da Póvoa; ii) os que viram aumentar os seus pesos demográficos relativos – 

Benquerença, Meimoa, Penamacor e Salvador; e iii) os que viram diminuir o seu peso relativo – restantes 

freguesias. 

Os 12 centros urbanos enumerados representavam 94% da população concelhia, em 2001, apresentando-se, 

destacadamente, o centro urbano de Penamacor como o mais importante pólo demográfico, representando 23% 

da população total do concelho, seguido por Aldeia do Bispo (11%) e Benquerença (9%), sendo Bemposta o 

aglomerado menos populoso (2,6%). 
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Quadro 50: Evolução da População, por centro urbano, entre 1991 e 2001 

Centro Urbanos 

População 1991 População 2001 
Tx. Var. 

91/01 (%) N.º 
Peso no total 
concelho (%) 

N.º 
Peso no total 
concelho (%) 

Águas 433 5.5 307 4.6 -29.1 

Aldeia do Bispo 882 10.9 726 10.9 -17.7 

Aldeia de João Pires 344 4.2 202 3.0 -41.3 

Aranhas 601 7.4 433 6.5 -28.0 

Bemposta 210 2.6 175 2.6 -16.7 

Benquerença 727 9.0 623 9.4 -14.3 

Meimão 437 5.4 333 5.0 -23.8 

Meimoa 502 6.2 441 6.6 -12.2 

Pedrógão S. Pedro 702 8.7 551 8.3 -21.5 

Penamacor 1794 22.1 1546 23.2 -13.8 

Salvador 667 8.2 589 8.8 -11.7 

Vale da Sr.ª da Póvoa 384 4.7 316 4.7 -17.7 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001, INE – Portugal 

O escalonamento urbano é o representado na figura e quadros seguintes. 

Gráfico 20: Curva de Zipf - Escalonamento Urbano  
(Dimensão demográfica dos centros urbanos do concelho de Penamacor, em 2001) 

 

Fonte: XIII Recenseamento Geral da População, 2001, INE – PORTUGAL 
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Quadro 51: Número de Ordem dos Centros Urbanos, de acordo com a sua Dimensão Demográfica, em 2001 

N.º de Ordem Centros Urbanos População 2001 

1º Penamacor 1546 

2º Aldeia do Bispo 726 

3º Benquerença 623 

4º Salvador 589 

5º Pedrógão de S. Pedro 551 

6º Meimoa 441 

7º Aranhas 433 

8º Meimão 333 

9º Vale da Sr.ª da Póvoa 316 

10º Águas 307 

11º Aldeia de João Pires 202 

12º Bemposta 175 

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, 2001, INE – Portugal 

6.1.1.3  Funções Centrais do Sector Privado 

O escalonamento urbano de uma rede de centros, tendo por base unicamente as dinâmicas demográficas, 

resultaria incompleto, se não fosse analisada a situação dos núcleos urbanos ao nível da oferta de bens, 

serviços e equipamentos, quer do sector privado, quer do sector público. 

As funções centrais que representam o resultado da iniciativa empresarial de entidades privadas (indivíduos e 

grupos económicos) assumem-se como os grandes indicadores da dinâmica funcional de cada centro. Esta 

imagem resulta da grande flexibilidade da iniciativa privada que se adapta, com certa facilidade e rapidez, às 

variações e às potencialidades de cada lugar em termos de importância demográfica e económica. 

Consideram-se funções centrais do sector privado aquelas que se referem sobretudo a serviços e unidades 

comerciais retalhistas. A sua localização dependerá da existência de uma procura que as justifique. 

A análise funcional teve como suporte a quantificação das funções centrais e das unidades funcionais que se 

encontram sistematizadas no quadro seguinte. 
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Quadro 52: Número de Unidades Funcionais por Função Central do sector privado, por centro urbano, em 2002 

Centro Urbano 

Função Central 
Águas 

A. 

Bispo 

A.João 

Pires 
Aranhas 

Bem- 

posta 

Benque- 

rença 

Mei- 

mão 

Mei- 

moa 

P. São 

Pedro 

Pena- 

macor 

Salva-
dor 

V.Sr.ª 
Póvoa 

Mercearia/Taberna   1 1  1 1  2 2 1  

Mercearia/Minimercado 3 5 1 1 2 5 1 3 2 5 3  

Supermercado       1   2   

Talho      1  1  3   

Padaria 1 1    1    1   

Café/Pastelaria 2 4 1 3 1 4 3 1 2 12 3 2 

Restaurante 2     2  2  4   

Comércio Misto 1 3        3 1 2 

Barbeiro 1     1   1 2   

Cabeleireiro  1      1  4 1  

Florista      1    3   

Papelaria          1   

Jornais/Revistas 1            

Drogaria          2   

Comérc. Produtos p/ a 
Agrícult. 

         1   

Comércio de Cortiça          4   

Materiais de Construção 1 2    1 1 1 2 2 1  

Electrodomésticos  1  1  2    3 1  

Material eléctrico  1    2    3   

Oficina de Automóveis/Motos 2 2       2 6 2  

Venda e montagem de pneus    1      1   

Electricista          1   

Lagar de azeite     1     2 2 2 

Serralharia/Marcenaria  4        3 2  

Fabrico de Mármores          2   

Fábrica de Confecções          1   

Fábrica de Cortiça          1   

Fábrica de Plásticos          1   

Queijaria          2   

Ferreiro          3   

Canalizador          2   

Estofador          1   

Fotógrafo          2   

Móveis e decorações      2    3   

Ourivesaria          2   

Oculista          1   

Pronto-a-Vestir  1    1  1  6   

Bar/Discoteca      2    4   

Escola de Condução          1   

Cooperativa        1     

Clube de vídeo 1            

Agência Funerária          2   

Pensão 2       2  2   

Residencial 1            

Farmácia  1    1  1  2   

Médico      1  1  2   

Dentista          4   



  
 

 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 123 

Centro Urbano 

Função Central 
Águas 

A. 

Bispo 

A.João 

Pires 
Aranhas 

Bem- 

posta 

Benque- 

rença 

Mei- 

mão 

Mei- 

moa 

P. São 

Pedro 

Pena- 

macor 

Salva-
dor 

V.Sr.ª 
Póvoa 

Banco      1    3   

Advogados        1  1   

Seguros  1     1   6   

Construtor civil          4   

Gabinete de Contabilidade          3   

Taxi 1 2  1 1 2 1 1 1 4 2  

Posto telefónico 1 1  1 1 2 1 1  1 1 1 

Estação de Correios         1 1   

Posto de Correio 1 1  1 1 1 1 1    1 

Bomba Gasolina 1 1    1    1   

Total Unidades Funcionais 22 32 3 10 7 35 11 19 13 138 20 8 

Total Funções Centrais 16 17 3 8 6 21 9 15 8 52 12 5 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro de 2002 

Quadro 53: N.º de Ordem dos Centros Urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Privado, em 2002 

N.º de ordem Centros Urbanos 
Funções Centrais 

(F.C.) 

Unidades Funcionais 
(U.F.) 

1º Penamacor 52 138 

2º Benquerença 21 35 

3º Aldeia do Bispo 17 32 

4º Águas 16 22 

5º Meimoa 15 19 

6º Salvador 12 13 

7º Meimão 9 11 

8º Pedrógão S. Pedro 8 13 

8º Aranhas 8 10 

9º Bemposta 6 7 

10º Vale da Sª da Póvoa 5 8 

11º Aldeia de João Pires 3 3 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro 2002 

Gráfico 21: Hierarquia dos centros urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Privado, em 2002 

 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro 2002 
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6.1.1.4  Funções Centrais do Sector Público 

As funções centrais do sector público são aquelas que dizem respeito, essencialmente, a serviços e 

equipamentos de uso colectivo, e enquanto tal, possuem uma componente social muito importante. A sua 

localização depende, essencialmente, de factores administrativos, muito embora esteja subjacente à sua 

localização a tentativa de racionalização económica dos investimentos públicos. 

A caracterização funcional dos centros pela ocorrência de equipamentos colectivos transmite frequentemente 

uma imagem desajustada da importância real do lugar central. Muito facilmente se pode constatar a existência 

de casos em que a dinâmica demográfica e sócio-económica de um centro não corresponde ao nível de 

equipamentos públicos existentes, quer por defeito, quer por excesso. Daí que a análise dos centros urbanos 

pela ocorrência de funções centrais do sector privado, deva ser feita em conjunto com as funções centrais do 

sector público. 

Nesta análise não se consideraram os serviços públicos porque, dadas as características do concelho, a quase 

totalidade dos existentes se localiza na sede concelhia. 

A dotação de equipamentos sociais do concelho de Penamacor coloca, naturalmente, a sede concelhia em 

primeiro plano, bastante destacada dos restantes centro urbanos. 

A ocorrência de funções centrais do sector público, por centro urbano, está representada no quadro seguinte. 

Quadro 54: Funções Centrais do Sector Público, por centro urbano 

Centro urbano 
Equipamentos 

Águas 
A. 

Bispo 
A.João 
Pires 

Ara-
nhas 

Bem- 
posta 

Benque- 
rença 

Mei- 
mão 

Mei- 
moa 

P. São 
Pedro 

Pena 
macor 

Salva-
dor 

V.Sr.ª 
Póvoa 

ENSINO             

Jardim de Infância             

EB 1º ciclo             

EB 2,3/ S             

SAÚDE             

Centro de Saúde             

Extensão de Saúde             

Farmácia             

ACÇÂO SOCIAL             

Creche             

ATL             

Lar da 3ª Idade             

Centro de Dia             

Centro de convívio             

DESPORTO             

pequeno campo Jogos             

Grande Campo Jogos             

Pavilhão/Sala 
Desporto 

            

Piscina             
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Centro urbano 
Equipamentos 

Águas 
A. 

Bispo 
A.João 
Pires 

Ara-
nhas 

Bem- 
posta 

Benque- 
rença 

Mei- 
mão 

Mei- 
moa 

P. São 
Pedro 

Pena 
macor 

Salva-
dor 

V.Sr.ª 
Póvoa 

CULTURA             

Biblioteca             

Centro de Cultura e 
animação comunitária 

            

Museu             

Sala de Espectáculos             

Salão de Festas             

Rádio Local             

Posto de Turismo             

Associação             

PREV. SEGURANÇA             

Bombeiros             

GNR             

TOTAL DE 

FUNÇÕES CENTRAIS 
5 6 4 5 2 7 4 8 7 24 5 6 

 Assinala a existência de uma Função Central, independentemente se existe apenas uma ou mais unidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro 2002; Carta Educativa, 2007; Carta Social e Infarmed, 2011 

No quadro seguinte encontram-se ordenados os centros urbanos de acordo com a dotação em equipamentos 

colectivos. 

Quadro 55: N.º de ordem dos centros urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Público, em 2002 

N.º de Ordem Centro urbanos 
Funções Centrais 

(F.C.) 

1º Penamacor 24 

2º Meimoa 8 

3º Benquerença 7 

3º Pedrógão S. Pedro 7 

4º Aldeia do Bispo 6 

4º Vale da Sr.ª da Póvoa 6 

5º Águas 5 

5º Aranhas 5 

5º Salvador 5 

6º Aldeia de João Pires 4 

6º Meimão 4 

7º Bemposta 2 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro 2002, Carta Educativa, 2007; Carta Social e Infarmed, 2011 
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Gráfico 22: Hierarquia dos centros urbanos, de acordo com as Funções Centrais do Sector Público 

 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro de 2002, Carta Educativa, 2007; Carta Social e Infarmed, 2011 

6.1.1.5  Definição do Sistema Urbano 

Cerca de 20 anos volvidos sobre a informação estatística que esteve na base, juntamente com outro tipo de 

informação, da definição da hierarquia dos centros urbanos do PDM em vigor, a rede urbana concelhia mantém-

se quase inalterável do ponto de vista estrutural, relativamente àquela data. Não obstante este facto, há, 

contudo, dois factos a assinalar, nomeadamente: i) o progressivo esvaziamento populacional dos centros 

urbanos; ii) um nível de dotação bastante superior de funções centrais do sector público (equipamentos 

colectivos). 

Assim, e depois de actualizados e analisados os vários indicadores, a primeira aproximação à hierarquia dos 

centros urbanos é a seguinte: 

1º NÍVEL - Penamacor 

2º NÍVEL - Aldeia do Bispo e Benquerença 

3º NÍVEL - Restantes centros 

O NÍVEL I é constituído pela sede concelhia – PENAMACOR, facto que decorre, em primeiro plano, da sua 

importância administrativa, sendo polarizadora de todo o funcionamento municipal, pois é aqui que se 

concentram o comércio e serviços privados e os equipamentos colectivos  e serviços públicos de nível superior, 

estando direccionada para servir uma procura especializada e esporádica. Presentemente, possui um número 

aproximado de 52 Funções Centrais e 138 Unidades Funcionais. 
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O NÍVEL II da hierarquia urbana é assegurado por dois centros urbanos – BENQUERENÇA  e ALDEIA DO 

BISPO que possuem, quando analisadas no contexto concelhio, expressivas dimensões demográfica e 

funcional, sendo considerados por isso, os dois centros intermédios. Estes centros possuem várias funções de 

prestação de serviços ou de aquisição de bens de carácter mais ocasional ou esporádico e uma área de 

influência mais vasta. Benquerença estende a sua área de influência às freguesias na zona norte do concelho e 

Aldeia do Bispo, a sul. Possuem entre 21 e 17 Funções Centrais e 35 e 32 Unidades Funcionais do sector 

privado, assim como um conjunto de equipamentos colectivos bastante satisfatório face à população a servir (8 e 

7 Funções Centrais do sector público, respectivamente) 

O NÍVEL III é constituído pelos RESTANTES CENTRO URBANOS de menor dimensão, com reduzida dinâmica 

funcional e dimensão demográfica, constituindo pequenos núcleos de influência estritamente local e para 

aquisição de bens e prestação de serviços básicos e de procura diária. 

Sendo esta a hierarquia urbana actual, está apta a sofrer alterações decorrentes da evolução e discussão das 

propostas apresentadas e a apresentar, sobretudo a nível urbanístico e de infraestruturas viárias, podendo vir a 

configurar-se uma nova hierarquia, em função não só dos aspectos referidos, mas também da própria estratégia 

de desenvolvimento, a definir para o concelho, sendo certo que deve manter-se presente a importância da 

hierarquização dos centros urbanos enquanto estrutura orientadora da implantação espacial de equipamentos 

colectivos e de actividades económicas promotoras de desenvolvimento e atenuadoras das desigualdades 

espaciais. 

6.2 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS 

6.2.1  Considerações Gerais 

Neste subcapítulo pretende-se fazer uma análise da estrutura urbana concelhia, assim como, analisar a 

dinâmica construtiva e a evolução dos aglomerados à luz do Plano Director Municipal em vigor, tendo, ainda, em 

atenção o desenvolvimento dos sistemas construtivos e da linguagem arquitectónica. Desta forma, a 

componente seguinte constituirá, essencialmente, uma comparação entre a situação descrita no PDM em vigor e 

a avaliação que se fez no trabalho de levantamento. 

Importa, antes de mais, perceber como se estrutura o povoamento na área do concelho de Penamacor. 

O concelho de Penamacor, situado no distrito de Castelo Branco, confronta a Norte com o distrito da Guarda e a 

Nascente com Espanha, e engloba 12 freguesias: Águas, Aldeia do Bispo, Aldeia de João Pires, Aranhas, 

Bemposta, Benquerença, Meimão, Meimoa, Pedrógão de S. Pedro, Penamacor, Salvador e Vale da Senhora da 

Póvoa. As zonas de planície localizam-se predominantemente na zona  Sul, enquanto que a Norte o terreno é 
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característico de um planalto, surgindo a Nordeste a Serra da Malcata, e a Noroeste a zona de depressão da 

Cova da Beira. A orografia condicionando fortemente a distribuição da população, traduz-se em densidades 

populacionais superiores nas zonas mais planas. Como tal, a freguesia que menor densidade apresenta, é 

Penamacor, por ser de maior dimensão e ter uma orografia mais acentuada. As de maior densidade  são: Aldeia 

do Bispo, Salvador e Aranhas, todas elas enquadradas na zona Sul do concelho, onde a topografia menos 

acidentada do terreno facilita a implantação das populações, assim como a exploração agrícola, base da sua 

subsistência. É possível constatar que os aglomerados urbanos se concentram preferencialmente na zona 

Poente do concelho, onde o relevo é mais favorável à ocupação humana. 

A freguesia de Penamacor, onde está localizado o núcleo mais importante - a vila de Penamacor - , ocupa 2/3 da 

área total do concelho e separa as restantes freguesias em dois grupos: 

 a Norte: Benquerença, Meimão, Meimoa e Vale da Senhora da Póvoa;  

 a Sul: Águas, Aldeia do Bispo,  Aldeia de João Pires, Aranhas, Bemposta, Pedrógão de S. Pedro e 

Salvador. 

Em 1970, existiam cinco aglomerados com mais 

de 1000 habitantes, hoje, apenas a sede de 

concelho, apresenta uma ocupação superior a 

esse valor. No entanto, a perda de população 

verificada ao longo das últimas décadas, quer 

para o exterior do país, quer para os centros 

urbanos da região, afectaram os aglomerados 

rurais, provocando a sua desertificação 

progressiva e o abandono de vários edifícios que 

detinham funções habitacionais, ou, ainda, dos 

que suportavam as actividades de subsistência 

da população, como  por exemplo os lagares, 

fornos, etc.. 

O povoamento é, assim, consequência das 

características naturais do território, que vão 

influenciando, e sendo influenciadas, pela evolução histórica. No concelho de Penamacor a maior parte dos 

aglomerados teve origem durante a Idade Média, sendo constituídos por pequenos grupos de habitações ou 

conjuntos de construções que serviam de apoio à exploração agrícola familiar. Fixavam-se ora, nos pontos altos 

em torno de fortificações, tal como Penamacor ou Bemposta, ora ao longo das vias de comunicação, tal como 

Figura 14: Ocupação no concelho de Penamacor 
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Pedrógão de S. Pedro ou Vale da Senhora da Póvoa, ora na proximidade de linhas de água, tal com Águas ou 

Aldeia do Bispo.  

A estrutura urbana dos aglomerados não obedece a nenhuma regra de ordenação urbanística, desenvolveram-

se geralmente em torno das fortificações, igrejas ou praças, em formas radiais ou concêntricas de características 

orgânicas. As ruas são estreitas e sinuosas, por vezes talhadas directamente nas rochas que formam o solo, 

adaptando-se à topografia dos terrenos e ao parcelamento das propriedades. 

O tipo de povoamento, a tipologia da habitação, assim como os materiais de construção utilizados encontravam 

razão de ser nas condições geográficas, climáticas, geológicas e agrícolas da região.  

Penamacor ao centro, constitui o principal centro de atracção dentro do concelho e o local para onde confluem 

as vias que o servem. A Estrada Nacional 233, de traçado irregular, é um eixo que atravessa o concelho de 

Norte a Sul, estruturando alguns aglomerados e possibilitando o acesso aos restantes. Ao longo deste eixo, no 

sentido de Sul para Norte, desenvolvem-se: Pedrógão de S. Pedro, Penamacor, Meimoa e Vale da Senhora da 

Póvoa.  

De um modo geral, os aglomerados, no que concerne à sua formação originária, são de estrutura orgânica, de 

forma radial ou concêntrica. Já a expansão mais recente fez-se apoiada nas principais vias de comunicação ou, 

noutras situações, materializou-se sobre os vales de encosta suave. As habitações, são, maioritariamente, 

unifamiliares sendo que os edifícios, nas zonas mais antigas, surgiram de forma espontânea, dando origem a 

arruamentos estreitos e sinuosos, como uma adaptação ao cadastro e à topografia, mas salvaguardando os 

terrenos com melhor aptidão agrícola. 

As zonas de expansão recente, desenvolveram-se na periferia dos aglomerados. No entanto, grande parte das 

construções novas, surgem no interior da estrutura urbana, associadas ao processo de renovação urbana. A 

diminuição populacional verificada ao longo das ultimas décadas no concelho, tem impulsionado a degradação 

dos núcleos mais antigos, assim como, em alguns casos, a descaracterização provocada pela introdução de 

novas linguagens arquitectónicas importadas e distintas das locais.   

6.2.2  Dinâmica Construtiva e Estado de Conservação 

 O estado de conservação dos aglomerados não depende somente das condições de habitabilidade dos 

edifícios, mas também da qualidade estética do conjunto em que se inserem. Paradoxalmente, a melhoria nas 

condições de habitabilidade conduz, por vezes, à destruição arquitectónica de alguns núcleos primitivos dentro 

dos aglomerados. No concelho de Penamacor, esta situação assume algum significado nos aglomerados de 

maior dimensão, particularmente na Aldeia do Bispo, Benquerença e Penamacor. 
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Como já se referiu, os núcleos mais antigos têm vindo a ser abandonados, ficando os edifícios votados ao 

abandono. É necessário implementar medidas que permitam inverter esta tendência, promovendo a recuperação 

destes imóveis à luz dos parâmetros e das necessidades actuais. Só assim se poderá evitar o abandono das 

zonas antigas e a  redução da ocupação nas áreas periféricas. 

Fotografia 97: Edifícios em avançado estado de 
degradação (Vale da Sr.ª da Póvoa) 

 

Fotografia 98: Edifício recuperado em 
Aldeia do João Pires 

 

Fotografia 99: Construções 
novas em Benquerença 

 

 

Parte das edificações novas localizam-se, tendencialmente, nas zonas mais periféricas dos aglomerados, ou em 

alguns casos, como já foi referido, nos centros, correspondendo a operações de renovação do edificado.  

 Em geral, os aglomerados do concelho de Penamacor encontram-se em razoável ou bom estado de 

conservação, destacando-se Aranhas e Salvador, em que predominam edifícios em pior estado, e Aldeia de 

João Pires, como aquele em que o parque edificado se encontra em melhor estado de conservação.  

No quadro seguinte apresentam-se os dados relativos ao n.º alvarás de licença para obras (com projecto) 

emitidos pela Câmara Municipal, por freguesia e ano:  

Quadro 56: Licenças de Obras (com projecto) emitidas entre 1993 e 2002 pela Câmara Municipal 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Aguas 0 4 4 3 3 2 5 4 3 3 31 

Aldeia do Bispo 4 8 1 3 7 6 6 3 4 6 48 

Aldeia de João Pires 6 6 3 3 2 7 4 5 5 3 44 

Aranhas 4 7 1 3 3 4 3 5 4 10 44 

Bemposta 2 0 1 3 0 3 2 1 3 2 17 

Benquerença 9 8 5 12 10 10 9 11 6 3 83 

Meimão 2 1 1 0 1 1 4 4 2 0 16 

Meimoa 1 2 1 4 1 2 8 4 3 5 31 

Pedrógão de S. Pedro 3 8 2 4 5 2 4 2 8 7 45 

Penamacor 8 14 10 14 10 33 22 15 20 15 161 

Salvador 3 5 4 5 5 7 2 6 3 5 45 

Vale da Senhora da Póvoa 1 5 4 1 4 4 2 2 3 1 27 

Concelho 43 68 37 55 51 81 71 62 64 60 592 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor 
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As freguesias de Penamacor e Benquerença são as que apresentaram um maior número de pedidos de licenças 

para obras nos últimos 9 anos. Em contrapartida, Bemposta e Meimão apresentaram, durante este período, uma 

dinâmica bastante reduzida. 

Nas ultimas décadas, Penamacor tem assistindo a uma perda de população significativa, pelo que a dinâmica 

construtiva é pouco relevante. 

No quadro seguinte apresentam-se os dados relativos às licenças emitidas pela Câmara Municipal para 

construções novas, para ampliações ou para restaurações, por intervenções realizadas, entre 1996 e 2000. 

Quadro 57: Licenças emitidas pela Câmara por tipo de intervenção – 1996/2000 

Ano 
Construções 

Novas 
Ampliações Transformações Restaurações Total 

1996 11 5 23 9 48 

1997 10 2 15 16 43 

1998 38 3 13 18 72 

1999 21 7 7 27 62 

2000 23 1 1 37 62 

Total 103 18 59 107 287 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 1996-2001 

O n.º de licenças emitidas para intervenções de restauração assume grande destaque face às outras 

intervenções, o que justifica o bom estado de conservação do edificado na grande maioria dos núcleos urbanos. 

Repare-se, inclusivamente, que o n.º de licenças atribuídas para este tipo de obra tem aumentado nos últimos 

anos, ao contrário do que se passa no caso de ampliações e transformações. 

Fotografia 100: Bom exemplo de Restauro -  Alameda dos Balcões em Vale da Senhora da Póvoa 

   
 

De facto, e como se pode verificar, através da análise do gráfico seguinte, a maioria dos licenciamentos 

concedidos pela Câmara Municipal são para restauração de edifícios de habitação. Destaque-se, uma vez mais, 

a menor importância assumida pelas obras de ampliação e a diminuição do n.º de licenças concedidas para 

obras de transformação, o que indicia alguma preocupação da população com a conservação dos edifícios. 
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Gráfico 23: Licenças concedidas pela Câmara Municipal para Obras de Construção (1996-2000) 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 1996-2001 

Entre 1996 e 2000, o número de edifícios concluídos apresenta algumas variações, sendo de destacar um 

decréscimo entre 1999 e 2000. É de realçar que, embora em termos absolutos, o n.º de edifícios concluídos seja 

idêntico ao número de licenças concedidas, existem mais construções novas e obras de transformação 

realizadas, e menos operações de restauro, ao contrário do que seria de esperar. 

Quadro 58: Edifícios Concluídos, Construções e Obras de Conservação e Beneficiação 

Ano 
Construções 

Novas 
Ampliações Transformações Restaurações Total 

1996 14 11 22 3 50 

1997 16 6 17 9 48 

1998 21 3 14 19 57 

1999 35 6 13 17 71 

2000 23 2 6 31 62 

Total 109 28 72 79 288 

Fonte: Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 1996-2001 

Face ao total de edifícios concluídos, é de realçar que apenas cerca de 58% das construções novas é que se 

destinam a fins residenciais. No entanto, as restantes intervenções foram realizadas, quase na sua totalidade, 

em edifícios de habitação. 

Gráfico 24: Edifícios Concluídos, Construções e Obras de Conservação e Beneficiação 

 

Fonte: Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 1996-2001 
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Na quase totalidade dos aglomerados as habitações são essencialmente unifamiliares em banda ou isoladas, 

quando situadas mais na periferia do aglomerado. Na Vila de Penamacor, por seu turno, a habitação colectiva, 

embora ainda com muito pouca expressão, começa a surgir nas construções mais recentes. 

Procurando estabelecer uma análise comparativa entre freguesias recorreu-se à análise do número de edifícios 

apoiada nos dados dos Recenseamentos Gerais da População e da Habitação – 1981, 1991 e 2001 (ver sub-

capítulo 7.2 – Parque Habitacional: Indicadores Fundamentais de Diagnóstico). Conclui-se então, que em 2001, 

o concelho de Penamacor detinha um parque edificado composto por 5753 edifícios, tendo registado, 

relativamente a 1981, um abatimento de 4% (-232 edifícios). Desta forma, e analisando o número de edifícios 

registados nas ultimas acções censitárias (1981, 1991 e 2001) por freguesia, têm-se por ordem descendente, 

Vale da Senhora da Póvoa, Benquerença, Aldeia do Bispo e Salvador, como as freguesias que apresentaram 

aumento no seu parque edificado, e as restantes freguesias, como as que viram o seu número de edifícios a 

reduzir (por ex. Penamacor e Pedrógão de S. Pedro). No entanto, é importante referir que, de acordo com os 

resultados definitivos dos censos 2001, o concelho registou, na ultima década censitária, uma diminuição do 

número de edifícios. 

6.2.3  Evolução Urbanística dos Aglomerados e Tipologias Arquitectónicas 

No que concerne à estrutura dos aglomerados existentes no concelho de Penamacor, estes podem subdividir-se 

em dois grandes grupos: 

 Aglomerados de características mais nucleadas, que conservam ainda um núcleo antigo 

perfeitamente identificável, com ruas estreitas e traçado orgânico, por vezes concêntrico, em que as 

expansões foram ocorrendo, ao longo dos arruamentos, de forma aleatória. São exemplos: Águas, 

Aldeia do Bispo, Aldeia de João Pires, Aranhas, Bemposta, Meimão, Meimoa, Penamacor, Salvador 

e Vale da Senhora da Póvoa. 

 Aglomerados de configuração incaracterística, que não admitem nenhuma estrutura, já que a 

sua ocupação foi sendo feita espontaneamente. São exemplo: Benquerença e Anascer. 

A estrutura urbana dos diversos aglomerados que constituem o concelho é muito idêntica, possuindo ainda todos 

eles um núcleo antigo perfeitamente identificável e uma malha urbana bastante característica da época da sua 

formação e da região em que se insere. 

Em geral, as habitações consistem em moradias unifamiliares em lotes de pequenas dimensões, dificultando o 

processo de requalificação dos núcleos originais, na medida em que não possuem áreas compatíveis com as 

necessidades actuais.  
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No concelho encontram-se, essencialmente, quatro tipologias de construção distintas. A primeira, 

correspondente à casa tradicional desta região, característica de uma arquitectura popular. Com planta 

quadrada, tem geralmente dois pisos, destinando-se o piso térreo ao gado ou à loja, e o restante, com acesso 

por escada e alpendre, à habitação. O telhado, de telha caleira, é de duas ou quatro águas, raramente com 

chaminé. O material de construção é a pedra (granito ou xisto) por vezes aparelhada com argamassa ou reboco. 

A cor predominante, para além da cor natural da pedra, é o branco, à volta dos vãos ou em toda a fachada.   

 Estas casas tradicionais têm vindo a desaparecer, ou a ser alteradas, para dar lugar a novas construções, 

dissonantes, que descaracterizam o conjunto arquitectónico dos aglomerados. Todavia, existem ainda, 

numerosas construções deste tipo, nomeadamente na Aldeia de João Pires e na Bemposta. 

Fotografia 101: Exemplos de casas tradicionais nos aglomerados da Bemposta, Aldeia de João Pires e Benquerença 

     
 

Como segunda tipologia dominante, tem-se a moradia unifamiliar, correspondente, na maioria dos casos, à 

típica casa do “emigrante”, que surge como principal responsável pelo crescimento descontrolado e pela 

descaracterização do aglomerado, por empregarem materiais dissonantes, e utilizarem linguagens 

arquitectónicas distintas do local em que se inserem. Aparecem geralmente na periferia dos aglomerados, em 

pequenos lotes isolados, ao longo das vias de acesso, mas também nos núcleos antigos, como resultado de 

operações de renovação e/ou de preenchimento.  

Por último, referem-se os edifícios de habitação colectiva, com 3 ou mais pisos, que surgem apenas na sede 

de concelho. Estes edifícios, embora com muito pouca expressão, ocorrem nas novas intervenções, 

principalmente nas zonas de expansão urbana. 
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Fotografia 102: Moradias Unifamiliares (Aldeia do Bispo/Águas) 

 

   
 

Fotografia 103: Habitação colectiva em 
construção - Penamacor 

 

 Refira-se ainda, que existem diversas casas senhoriais espalhadas um pouco por todo o território concelhio, 

embora com maior destaque no interior da Vila de Penamacor. Estas são características de uma arquitectura 

tradicional mais erudita, e correspondem a moradias de famílias nobres ou importantes. Distinguem-se pela sua 

dimensão, pelo acabamento em reboco caiado que cobre as fachadas e pelo trabalho da pedra nas cantarias, 

cunhais, embasamentos e cornijas. Actualmente, parte destes imóveis encontram-se abandonados. 

Fotografia 104: Solar da Família Marrocos (Pedrógão de S. Pedro)/ Solar Elvas Leitão (Penamacor) 

   
 

Das construções não destinadas à habitação, destacam-se as capelas e igrejas, de construção em pedra 

(granito), por vezes revestidas a branco, como acontece, por exemplo, com a Capela de Espírito Santo da 

Bemposta, ou mesmo revestidas a azulejo, como é o caso da Igreja Matriz de Benquerença. Quando as 

fachadas não são rebocadas, é bastante frequente o revestimento das juntas a branco, como se verifica, por 

exemplo, na Igreja da Aldeia do Bispo e no Meimão. 
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Fotografia 105: Igreja de Águas/ Capela de S. Sebastião na Bemposta/ Igreja Matriz de Benquerença 

     
 

Concluindo, pode-se dizer que os aglomerados apresentam quase sempre uma imagem de contraste entre a 

casa tradicional e a moradia unifamiliar de linguagem dissonante face ao contexto em que se insere. É 

importante focar o gradual abandono que se tem verificado nos edifícios tradicionais da maioria destes núcleos. 

Refira-se, ainda, que, algumas intervenções recentes têm contribuído para a desvalorização patrimonial ou 

estética dos aglomerados. 

De seguida, e em resultado das visitas de campo efectuadas e da leitura do PDM em vigor, pretende-se efectuar 

uma breve abordagem dos principais aspectos que caracterizam a estrutura urbana de cada aglomerado, assim 

como identificar as principais alterações verificadas nestes últimos anos, sob a vigência do PDM. 

6.2.3.1 Freguesia de Águas 

Esta freguesia, constituída apenas pela sua Sede, localiza-se numa zona de planície, por onde passa uma linha 

de água que, de certa forma, condicionou o crescimento do aglomerado. Este aglomerado teve origem no  local 

que é hoje o cruzamento entre a Estrada Municipal (EM) 565, que liga a Estrada Nacional (EN) 233 à Aldeia do 

Bispo, e o caminho rural que liga Águas a Bemposta, ao longo das quais se desenvolveu. A presença da Ribeira 

das Taliscas, fez com que o desenvolvimento se fizesse sentir de forma mais concreta na zona Nascente. Além 

desta ribeira, esta freguesia é também atravessada por diversas linhas de água, que abastecem, inclusivamente, 

as Termas da Fonte Santa. 

O núcleo antigo deste aglomerado tem sido um pouco descaracterizado por diversas intervenções de renovação. 

É um aglomerado com ruas estreitas, onde a maioria dos edifícios tem dois pisos e na área central do 

aglomerado, mais precisamente ao longo da rua principal, existem alguns com três pisos, todos eles de caracter 

habitacional. O estado de conservação do edificado é predominantemente regular, embora alguns imóveis se 

encontrem em mau estado e alguns tenham sido votados ao abandonados.  



  
 

 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 137 

Fotografia 106: Rua característica da zona antiga de 
Águas 

 

Fotografia 107: Construções recentes na Praça 
Central de Águas 

 
 

6.2.3.2  Freguesia de Aldeia de João Pires 

A Aldeia de João Pires, é o único povoado da freguesia, sendo rodeado por terreno agrícola. Situa-se no 

entroncamento da Estrada Regional (ER) 332, que liga Medelim a Penamacor, com a EM 566, que faz a ligação 

a Aranhas. O núcleo mais antigo está contido entre estas duas vias. Posteriormente, o aglomerado desenvolveu-

se ao longo das vias, essencialmente para Sul, ao longo da ER 332.  

Este aglomerado apresenta um património edificado em bom estado de conservação e pouco adulterado, bem 

como uma estrutura urbana pouco alterada face à sua formação. A aldeia, no seu núcleo mais antigo, possui 

uma estrutura urbana orgânica, compreendida por ruas estreitas e sinuosas e por edifícios que definem os 

arruamentos e que conservam ainda as características originais. A estrutura interna do aglomerado teve origem 

em torno de dois largos distintos, o Religioso e o Cívico. Estes foram, de certa forma, os principais 

impulsionadores de todo o desenvolvimento urbano posterior.  

A Aldeia de João Pires é talvez o aglomerado do concelho que apresenta ainda uma maior percentagem de 

edifícios em pedra (granito) no seu núcleo mais antigo. Os materiais empregues, a tipologia unifamiliar em banda  

e os dois pisos dominantes fazem 

deste núcleo um conjunto bastante 

interessante do ponto de vista 

arquitectónico e patrimonial. Já as 

construções mais recentes, situadas 

sobretudo ao longo da estrada, são 

constituídas, essencialmente, por 

habitações unifamiliares isoladas, 

sendo geralmente dissonantes, pelas 

formas, materiais e cores empregues. 

Fotografia 108: : Largo Cívico da Aldeia 
de João Pires 

 

Fotografia 109: Edifícios característicos 
da Aldeia de João Pires 
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Como se referiu, a povoação de Aldeia de João Pires encontra-se em melhor estado de conservação do que a 

maior parte dos restantes aglomerados do concelho. Constata-se uma certa dinâmica de renovação, que 

actualmente é balizada pelo Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização da Aldeia de João Pires. 

6.2.3.3 Freguesia de Aldeia do Bispo 

Esta freguesia, possui apenas o aglomerado de Aldeia do Bispo, localizando-se no cruzamento entre a Estrada 

Regional 332, que liga Medelim a Penamacor, e a Estrada Municipal 565, que liga este aglomerado à EN 233, 

passando por Águas. Situado numa planície, sobre solo agrícola, a Aldeia do Bispo é atravessada por diversas 

linhas de água que fragmentam a ocupação urbana; a Ribeira da Aldeia do Bispo, no sentido Este-Oeste, e 

outras, que no sentido Norte-Sul vão cruzando o espaço urbano.  

O aglomerado teve origem junto à 

margem Sul da Ribeira, em torno do 

largo da igreja, e, posterior mente, 

desenvolveu-se ao longo das vias, 

embora com maior expressão para Sul. A 

actual estrutura do aglomerado é 

complexa e apresenta uma forma 

tentacular, existindo grandes áreas 

desocupadas no interior do perímetro 

urbano, consequentes dos 

condicionalismos impostos pelas linhas de água. As ruelas são estreitas e sinuosas, e o parque edificado, é 

formado pelas construções mais antigas geralmente em granito, e pelas construções recentes, na generalidade 

dissonantes, tanto pela forma e materiais de revestimento utilizados, como pela sua integração arquitectónica. A 

maioria dos edifícios que formam o aglomerado de Aldeia do Bispo têm dois pisos e são de tipologia unifamiliar.  

O estado de conservação do edificado é predominantemente regular, com fortes indícios de deterioração. Nos 

últimos anos tem-se assistido a um processo de renovação e de preenchimento do núcleo primitivo, que está a 

provocar a descaracterização arquitectónica do aglomerado. 

Fotografia 110: Zona antiga da 
Aldeia do Bispo 

 
 

Fotografia 111: Intervenções 
recentes junto ao largo da Igreja  

 



  
 

 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 139 

6.2.3.4 Freguesia de Aranhas 

Possui apenas a sede de freguesia. O aglomerado de Aranhas situa-se numa 

encosta virada a Norte a descer, desde a Nossa Senhora do Cabeço até ao 

vale agrícola, e desenvolve-se ao longo da Estrada Municipal 566, que liga 

este aglomerado a Salvador e à ER 332. Embora o aglomerado se 

desenvolva em torno da EM566, teve origem num pequeno núcleo que foi 

condicionado tanto pela topografia, como pela presença de solos bastante 

férteis, integrados na Reserva Agrícola Nacional. 

 O núcleo mais antigo, com um desenvolvimento inicial em torno da Igreja, é 

interceptado pelo arruamento principal que posteriormente disseminou a 

expansão do aglomerado. Os arruamentos são na generalidade estreitos e 

irregulares, enquanto que as construções habitacionais, na maioria com dois pisos, são unifamiliares em banda 

no interior do aglomerado e isoladas na periferia. No interior do aglomerado existem ainda diversos edifícios em 

pedra, mas a utilização de materiais dissonantes é predominante, enquanto que ao longo da rua principal 

(EM566) constata-se a existência de vários edifícios com três pisos, fruto de intervenções recentes. Estas novas 

construções, assim como as remodelações e renovações de que este aglomerado tem sido alvo são factores 

suficientes para já se notar uma forte descaracterização em todo o seu conjunto, por desrespeito à linguagem 

arquitectónica tradicional. 

O estado de conservação do parque edificado é predominantemente mau, à excepção das novas construções 

nas saídas de Aranhas, pela estrada principal, e uma ou outra recuperação no interior do núcleo primitivo.  

6.2.3.5 Freguesia da Bemposta 

A Bemposta, como único aglomerado da freguesia, é servido pela EM 564 que liga Medelim à EN 233 nas 

proximidades de Pedrógão S. Pedro. Este aglomerado, localizado na freguesia mais a Sul do concelho, outrora 

já assumiu alguma importância administrativa, tendo sido Sede de concelho de 1510 até 1836. Com um 

povoamento gerado em torno da encosta e coroado pela Torre do Castelo, Bemposta encontra-se à margem dos 

percursos principais do Concelho, razão pela qual o seu núcleo antigo, não sofrendo pressão urbana, é 

sensivelmente coincidente com o actual aglomerado, preservando ainda um conjunto relativamente extenso e 

com interesse arquitectónico. A Bemposta, nos tempos antigos, foi cercada por muralhas, das quais já quase 

não existem vestígios. Do Castelo, só a Torre de Menagem sobreviveu ao peso dos tempos.  

O aglomerado desenvolve-se em torno do morro do castelo de forma orgânica e aleatória, com arruamentos 

estreitos e irregulares, e construção em banda, sendo condicionado, de certa forma, por um  afluente da Ribeira 

Fotografia 112: Capela integrada no 
núcleo antigo das Aranhas 
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das Taliscas que contorna toda a povoação. O aglomerado conserva, ainda, o traçado originário da época da 

sua formação, e um casario bastante característico da região, talvez pela quase inexistência de dinâmica 

construtiva. Os edifícios, na maioria com dois pisos, são em granito, ou, por vezes rebocados e pintados de 

cores vivas, constituindo situações dissonantes.  

 

Fotografia 113: Zona antiga da Bemposta 
 

 

Fotografia 114: Largo dos antigos Paços do 
Concelho de Bemposta 

 
 

O estado de conservação do parque edificado é mau e com indícios de degradação. Verifica-se uma certa 

tendência de renovação, cujo principal objectivo é o de aumentar pisos à construção anterior, o que, na 

generalidade, descaracteriza o conjunto urbano. 

6.2.3.6 Freguesia de Benquerença 

A freguesia de Benquerença é constituída por dois aglomerados, Benquerença, que é a sede de freguesia, e 

Anascer. Esta freguesia é a unica do concelho que é composta por mais do que a sua sede de freguesia. 

Benquerença, situada numa planície, é o aglomerado mais disperso do concelho de Penamacor, encontrando-

se relativamente isolado a nível concelhio já que está localizado ao longo da EM 570, que liga Meimoa a 

Escarigo e Caria (povoações exteriores ao concelho). O aglomerado desenvolve-se, essencialmente, para o lado 

Norte da EM 570, uma vez que é nestes terrenos que o solo é mais favorável à ocupação urbana, embora a 

expansão esteja a ser, cada vez mais, condicionada pelos terrenos integrados no leito de cheia da Ribeira da 

Meimoa.  

A estrutura do aglomerado é irregular, com uma ocupação algo dispersa e encaixada num espaço entre a EM 

570 e a rua principal que atravessa Benquerença. Na generalidade, os arruamentos são estreitos, labirínticos e 

definidos pelas diversas construções. É ao longo da rua principal que se encontra o verdadeiro núcleo urbano do 

aglomerado, que teve posterior desenvolvimento para a zona Sul, da via que o atravessa pelo interior. Grande 

parte dos edifícios são de pedra, granito ou xisto, embora nas construções recentes seja utilizada a alvenaria de  
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tijolo. A maior parte das construções unifamiliares tem apenas um 

piso, devido às características essencialmente rurais deste 

aglomerado, enquanto que os edifícios com mais de um piso se 

concentram no núcleo urbano mais consolidado, isto é, ao longo 

da rua principal. 

O estado de conservação do parque edificado do aglomerado é, 

predominantemente, médio, com a existência de diversos 

edifícios já votados ao abandono. A par da dinâmica que se faz 

sentir em Benquerença, verifica-se que há uma certa tendência 

para o preenchimento da malha urbana e de renovação dos 

edifícios existentes.  As novas intervenções, presentes um pouco 

por todo aglomerado, fazem com que este se encontre bastante 

descaracterizado, tanto ao nível do edificado, como da própria 

estrutura urbana. 

Anascer, é um pequeno povoado constituído por um conjunto de 

construções relativamente recentes e dissonantes no que se 

refere à linguagem arquitectónica empregue. Este aglomerado 

encontra-se bastante isolado, junto a um caminho que apenas 

permite aceder à pequena aldeia. Apesar da sua dimensão, existem neste aglomerado uma Igreja e uma 

pequena escola primária. As habitações unifamiliares dispõem-se ao longo dos arruamentos e têm na maioria 

dois pisos. 

Fotografia 117: Conjunto de casas de Anascer 

 

Fotografia 118: Escola primária, em Anascer 

 
 

6.2.3.7 Freguesia de Meimão 

Tem por único aglomerado a sua sede de freguesia, que se concentra num estreito vale agrícola, que se 

desenvolve ao longo da EM 562, que liga o Sabugal à EN 233, nas proximidades da Meimoa. Meimão, assim 

Fotografia 115: Construções resultantes do 
processo de renovação urbana, em Benquerença 

 

Fotografia 116: Edifícios característicos do 
aglomerado de Benquerença 
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como muitos outros aglomerados deste concelho, encontra-se um pouco afastado das principais vias de 

comunicação. O aglomerado, embora estruturado a partir de um pequeno núcleo de caracter orgânico, 

desenvolveu-se ao longo da EM 562, condicionado pelo atravessamento da Ribeira do Arrebentão e pela 

topografia acidentada. Na presença de terrenos propícios à agricultura, o núcleo urbano expandiu-se, 

essencialmente, pelas encostas.  

O núcleo mais antigo de 

Meimão é constituído pela 

zona central do aglomerado, a 

Nascente da igreja e da 

Ribeira. É constituído por 

arruamentos estreitos e 

irregulares, construções que 

vão definindo aleatoriamente 

a malha urbana e o por um 

casario típico, de uso unifamiliar, com um e dois pisos de volumetria. Os edifícios com dois pisos são mais 

comuns ao longo do arruamento principal, assim como nas construções recentes. A maioria dos edifícios mais 

recentes é de alvenaria de blocos de cimento ou tijolo rebocado e pintado de cores vivas, sem nenhuma 

qualidade arquitectónica, embora ainda se encontrem algumas construções em pedra, geralmente em xisto, no 

interior do núcleo mais antigo. Fora dessa área central, encontram-se sobretudo moradias unifamiliares isoladas, 

que nos últimos anos surgiram, essencialmente, a meia-encosta junto à entrada Noroeste do aglomerado. 

O estado de conservação do parque edificado do aglomerado varia entre o médio e o mau, devido à precaridade 

das construções antigas e dos anexos rurais e mesmo à falta de qualidade construtiva das construções recentes. 

6.2.3.8 Freguesia de Meimoa 

A Meimoa, como único aglomerado da freguesia, tem uma localização relativamente privilegiada no concelho.  

Juntamente com Penamacor, Pedrógão de São Pedro e Vale de Senhora da Póvoa, Meimoa encontra-se ao 

longo da EN233, a principal via de comunicação que atravessa, de Norte a Sul, o Concelho. Meimoa fica no 

cruzamento da EN 233 (que liga Penamacor a Vale de Senhora da Póvoa e depois ao Sabugal) com a EM 570, 

que dá acesso a Benquerença. Desenvolve-se numa encosta orientada a Sul, sobre uma planície por onde corre 

a Ribeira da Meimoa. Desta forma, e estando condicionada  pelo atravessamento da Ribeira em seu redor, 

Meimoa cresceu pela encosta acima, assim como, e, mais recentemente, ao longo da estrada. 

O núcleo antigo da Meimoa actualmente em mau estado de conservação, devido ao crescente número de 

edifícios abandonados, é definido por arruamentos estreitos e irregulares e por diversas construções antigas, 

Fotografia 119: Vista sobre o aglomerado  
de Meimão 

 

Fotografia 120: EM 562, que atravessa o 
aglomerado da Meimoa 
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predominantemente em xisto. Apresenta também diversas construções resultantes de intervenções recentes, 

que contribuem, de certa forma, para a descaracterização global do conjunto urbano. Os edifícios são em geral 

de um ou dois pisos e as edificações no núcleo antigo dispõem-se em banda ao longo da rua, e isoladamente 

em zonas mais periféricas. 

Fotografia 121: Entrada Sul no aglomerado, 
sobre a Ribeira da Meimoa 

 

Fotografia 122: Zona antiga da Meimoa 
 

 
 

6.2.3.9 Freguesia de Pedrógão de São Pedro 

Como único aglomerado da freguesia, Pedrógão de S. Pedro 

beneficia de uma certa importância no conjunto dos aglomerados 

deste concelho, por se situar junto à EN 233. Com o objectivo de 

libertar a rua principal do aglomerado do tráfego de 

atravessamento, foi construída uma variante. Pedrógão de S. 

Pedro destaca-se dos restantes aglomerados pelo crescimento 

que teve durante estes últimos anos, que se processou de uma 

forma relativamente controlada.  

 Este aglomerado é detentor de um núcleo antigo bastante 

característico, com um traçado orgânico, onde as ruas são 

estreitas e labirínticas e as construções de granito, com um e dois 

pisos, se dispõem em banda pelos arruamentos que compõem o 

conjunto urbano. Neste conjunto existem alguns edifícios 

detentores de uma arquitectura mais erudita, que estão rebocados 

e caiados de branco, com cantarias em granito. Nas construções 

mais recentes ou nas operações de renovação é utilizada a 

alvenaria de tijolo ou bloco de cimento rebocado e pintado, que de 

Fotografia 123: Zona antiga de Pedrógão de S. 
Pedro 

 

Fotografia 124: Construções em granito típicas 
do aglomerado de Pedrógão de S. Pedro 
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certa forma destoam do conjunto em que se inserem. A tipologia habitacional dominante é a unifamiliar em 

banda, nas zonas mais antigas e centrais, e isolada nas zonas mais periféricas. 

O crescimento fez-se sentir no preenchimento do núcleo primitivo, na ocupação de áreas mais periféricas, bem 

como pelo aparecimento de moradias isoladas ao longo da nova variante. Embora se verifique uma certa 

tendência de renovação dos edifícios antigos, é de notar a existência de diversos edifícios abandonados.  

6.2.3.10 Freguesia de Penamacor 

A Vila de Penamacor (sede do concelho), é um aglomerado que está "encravado" entre duas elevações do 

terreno, pelo que a zona do castelo se destaca na paisagem envolvente, com a torre de vigia ainda intacta, 

vestígios da muralha e um conjunto urbano de grande interesse histórico-cultural. A Vila fica na confluência de 

três vias de comunicação: é circundada pela EN 233, a Sul, um troço bastante recente que permitiu retirar o 

trânsito de atravessamento pelo interior do aglomerado, e que possibilita o acesso às restantes povoações do 

concelho; a EN 332 que liga, a partir da EN 233, Penamacor à Aldeia do Bispo e à Aldeia de João Pires; e a ER 

345, que liga Penamacor à fronteira de Vale Verde del Fresno. Existe ainda a EN 346, que vai permitir fazer a 

ligação de Penamacor ao IP2. Com uma localização estratégica, Penamacor enquadra-se no centro do concelho 

e beneficia de óptimas acessibilidades. Estando enquadrado entre um cabeço granítico e uma zona florestada, 

este aglomerado, vê a sua expansão de certa forma condicionada. 

Fotografia 125: Vista do Castelo, sobre a Vila de Penamacor 

 
 

Com um núcleo antigo relativamente contido, e com origem na encosta do antigo castelo, o aglomerado teve um 

desenvolvimento de forma tentacular, ao longo  dos arruamentos até ocupar a planície envolvente. Com uma 

malha orgânica, composta por ruas estreitas e tortuosas, que actualmente dificultam a circulação automóvel e o 

estacionamento, a Vila é estruturada pela via principal, a antiga EN233, que é sinuosa, tem curvas apertadas e 

inclinações algo acentuadas. No que se respeita ao parque edificado, Penamacor é, efectivamente, um 

aglomerado com características mais urbanas, com numerosos edifícios de arquitectura erudita. Em 

contrapartida, a zona do Castelo ainda apresenta edifícios mais tradicionais em granito. Os edifícios recentes, 

localizados em zonas periféricas ao núcleo antigo, em geral representam situações bastante dissonantes, tanto 
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ao nível da linguagem arquitectónica, como ao nível da volumetria. A maioria dos edifícios tem pelo menos dois 

pisos, ao contrário do que acontece nos outros aglomerados do concelho, chegando mesmo a atingir os quatro 

pisos nas novas construções destinadas à habitação colectiva. Nas zonas mais antigas, os edifícios dispõem-se 

em banda, ladeando a rua, com comércio no piso térreo e habitação nos pisos superiores. Na zona mais a Norte, 

as tipologias são diferentes das existentes na zona mais antiga, encontrando-se moradias unifamiliares isoladas, 

algumas moradias geminadas, habitação colectiva e mesmo um bairro de habitação social, totalmente 

desenquadrado da arquitectura da região. 

Tal como nos outros 

aglomerados, o crescimento 

tem sido pouco significativo.  

Nota-se uma certa dinâmica 

de renovação, alguma 

preocupação em recuperar o 

património edificado e uma 

tendência para preencher 

algumas das áreas que ainda 

se encontravam disponíveis. As novas construções incidem quase unicamente em edifícios de caracter público 

(por ex. as Piscinas e a Escola Básica de 2º e 3º ciclos). 

O estado de conservação do edificado é predominantemente regular, havendo, no entanto, alguns edifícios do 

aglomerado que estão votados ao abandono. O núcleo mais antigo da zona do Castelo, embora bastante 

degradado, está a ser alvo de obras de requalificação no âmbito do Plano de Pormenor de Salvaguarda e 

Valorização que está em vigor. 

6.2.3.11 Freguesia de Salvador 

Como único aglomerado da freguesia, Salvador situa-se no extremo Sudeste do Concelho, afastado das vias 

mais utilizadas a nível concelhio. É atravessado pela EM 566, estrada que liga a EN 332, entre Aldeia do Bispo e 

Penamacor, à EN 239, na proximidade de Monsanto (a EM 566 serve apenas dois aglomerados: Aranhas e 

Salvador). Salvador desenvolveu-se numa encosta ladeada a Sudoeste por terrenos agrícolas e condicionado 

pela presença de diversas linhas de água. O crescimento do aglomerado fez-se principalmente ao longo da 

estrada, de forma tentacular, o que se deve à proliferação de edifícios, geralmente de uso agrícola, ao longo dos 

caminhos rurais. 

Fotografia 126: Zona antiga de Penamacor 
 

 
 

Fotografia 127: Edifícios de habitação 
social, Penamacor 
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Fotografia 128: Conjunto de 
edifícios antigos de Salvador 

 

Fotografia 129: Ruas do conjunto urbano de Salvador 
 

   
 

Salvador, com uma estrutura urbana orgânica, desenvolvida, inicialmente, em torno da igreja com base em 

arruamentos estreitos e irregulares, tem edifícios predominantemente habitacionais dispostos em banda ao 

longo dos arruamentos, com um e dois pisos. Neste aglomerado, verifica-se que o material utilizado nas 

construções mais antigas varia entre o granito miúdo e o xisto, assumindo este uma cor barrenta. No entanto,  

encontram-se já diversas intervenções que destoam no conjunto urbano antigo. No centro do aglomerado os 

edifícios são geralmente de dois pisos, e, mais raramente, de três, e o estado de conservação do edificado é 

predominantemente mau. Existem também alguns edifícios, inclusivamente, exemplos de uma arquitectura mais 

erudita, que estão abandonados. A dinâmica neste aglomerado é quase nula, havendo apenas alguns processos 

de renovação no seu interior. 

6.2.3.12 Freguesia do Vale da Senhora da Póvoa 

Vale da Senhora da Póvoa, é um aglomerado que se localiza na EN 233, no extremo Norte do Concelho, e que 

se desenvolve por uma encosta, na proximidade de terrenos 

agrícolas, por onde passa a Ribeira de Vale do Lobo.  É um 

aglomerado, que juntamente com a Meimoa, com Penamacor 

e com Pedrógão de S. Pedro, se encontra numa posição 

privilegiada, por ser ponto de passagem obrigatório, para 

quem atravessa o concelho na direcção Norte/ Sul. Por este 

motivo, e com o objectivo de desviar o tráfego de 

atravessamento do interior da povoação, foi construída uma 

variante a Nascente do conjunto urbano, tal como aconteceu 

em Pedrógão de S. Pedro.  

Com um núcleo primitivo radioconcêntrico, estruturado a partir da Igreja, e arruamentos estreitos e irregulares, o  

aglomerado apresenta agora uma forma mais alongada definida pela estrutura viária. O parque edificado mais 

antigo, disposto predominantemente em banda, está bastante degradado, verificando-se, no entanto, um esforço 

Fotografia 130: Conjunto de edifícios da Zona antiga 
de Vale da Sr.ª da Póvoa 
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de manutenção da linguagem arquitectónica tradicional. A 

intervenção de recuperação da Alameda do Balcões é um 

exemplo admirável deste processo. Ao contrário desta, 

existem diversas obras de renovação e de construção que 

descaracterizam o conjunto de Vale da Senhora da Póvoa, 

tanto por empregarem linguagens arquitectónicas distintas, 

como por utilizarem materiais dissonantes do contexto em 

que se inserem. As novas construções, com um número 

máximo de dois pisos, surgem essencialmente, e de forma 

isolada, na zona Norte do aglomerado, embora com um 

crescimento pouco expressivo. 

6.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 

A análise da situação actual no que concerne ao sistema urbano (que poderá sofrer alterações em função da 

estratégia de desenvolvimento a definir para o concelho), cuja determinação utiliza indicadores como a dimensão 

demográfica, as funções centrais do sector privado e as funções centrais do sector público, aponta para a 

constituição de 3 níveis hierárquicos, estruturados da seguinte forma:  

 Nível I – Penamacor 

 Nível II – Aldeia do Bispo e Benquerença 

 Nível III – Restantes centros  

Testemunhando a ocupação humana desde a pré-história, e passando por todas as vicissitudes  e 

transformações resultantes da humanização do território, ao longo dos séculos, o concelho de Penamacor, tal 

como a maioria dos concelhos da região, apresenta hoje, essencialmente, duas tipologias de povoamento: 

 Aglomerados de características nucleadas; 

 Aglomerados de formação incaracterística; 

As expansões, na maioria dos casos, assumiram formas lineares, que, numa primeira fase, conduziram ao 

prolongamento ao longo das vias que suportam o aglomerado, numa segunda fase, deram origem a uma “teia” 

menos densa na envolvente de núcleos orgânicos (mais concentrados, de ruas estreitas e tortuosas) e, 

finalmente, induziram a uma ocupação espontânea e dispersa. As zonas de expansão recentes, desenvolveram-

se marginalmente aos núcleos primitivos ou ao longo dos principais acessos. Estas situações conduzem à 

criação de espaços, que, em muitos casos, acabam por ficar ao abandono. Em algumas povoações, a ocupação 

Fotografia 131: Intervenção na recuperação da 
Alameda dos Balcões, em Vale da Sr.ª da Póvoa 
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das áreas periféricas tem conduzido à degradação dos núcleos mais antigos, e, paralelamente, à 

descaracterização provocada com a introdução de linguagens arquitectónicas importadas.  

Alguns aglomerados apresentam características diversas, que são facilmente justificáveis pela sua localização, 

em zonas baixas junto a terrenos agrícolas e linhas de água, em encostas férteis, em cabeços, ao longo de 

linhas de festo, ou simplesmente, se são aglomerados localizados em zonas mais altas. 

Em traços gerais, não houve lugar a grandes transformações, à excepção dos aglomerados com maiores 

dimensões, como é o caso de Penamacor e Benquerença. Nas áreas envolventes à vila de Penamacor, melhor 

servida em serviços e equipamentos, tem-se assistido à construção de um maior número de moradias 

unifamiliares.  

Constatou-se que o estado de conservação do parque edificado, numa leitura geral é relativamente razoável, 

apresentando algumas situações já em avançado estado de degradação. Veja-se, a título de exemplo, o núcleo 

mais antigo de Aranhas e de Salvador. A imagem da maioria dos aglomerados encontra-se descaracterizada 

pelas intervenções que se foram realizando. Embora seja uma situação relativamente comum, são contudo, os 

aglomerados que ainda têm alguma dinâmica construtiva os que mais sofrem desta patologia urbana. No entanto 

há ainda alguns núcleos primitivos de aglomerados que mantêm um valor de conjunto que interessa preservar, e 

para os quais deviam ser realizados Planos de Pormenor, uma vez que constituem uma mais-valia para o 

Concelho. Refira-se ainda, que os aglomerados de maior interesse concelhio, nomeadamente Aldeia de João 

Pires e Penamacor, estão já abrangidos por Planos de Salvaguarda. 

A dinâmica de construção tem vindo a diminuir nos últimos anos, sendo de destacar o peso das obras de 

restauração que, no contexto actual, explicam o bom estado de conservação de alguns núcleos e a manutenção 

da estrutura urbana e de imóveis com interesse.  

Detectam-se como principais debilidades do povoamento: (i) A fragmentação do espaço urbano envolvente aos 

aglomerados, inicialmente de forma nucleada; (ii) o desenvolvimento dos aglomerados ao longo dos 

arruamentos; (iii) a fraca dinâmica construtiva, aliada ao processo de despovoamento; (iv) a descaracterização 

do conjunto arquitectónico urbano, induzida pelo processo de renovação urbana; (v) o aumento gradual dos 

edifícios votados ao abandono; e (vi) a introdução, nas novas construções, de linguagens arquitectónicas 

importadas e distintas das locais. 
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7. PLANOS MUNICIPAIS, INTENÇÕES E PRETENSÕES 

Neste capítulo é feita uma síntese dos planos eficazes com implicações no território de Penamacor, focando os 

seus principais objectivos e opções, assim como efectuar uma breve referência àqueles que se encontram em 

elaboração, procurando, desta forma, agilizar a articulação do PDM na sua 1ª revisão com os restantes 

Instrumentos de Gestão Territorial. As pretensões resultantes da prévia consulta pública para o concelho são 

também objecto de análise. 

7.1 PLANOS E ESTUDOS NO CONCELHO DE PENAMACOR 

No concelho de Penamacor existem três instrumentos de gestão do território eficazes: 

 Plano Director Municipal de Penamacor; 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Histórico de Penamacor; 

 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor. 

No que se refere a IGT em elaboração, há a referir: 

 Plano de Pormenor e Valorização de Aldeia de João Pires; 

 Plano de Pormenor das Termas de Águas. 

Por fim, destaca-se, ainda, o Plano Estratégico de Penamacor; um documento de âmbito estratégico, que, 

embora date de 2002, contém um importante conjunto de elementos que poderão de alguma forma influenciar o 

desenvolvimento do município. 

7.1.1 Plano Director Municipal de Penamacor 

O Plano Director Municipal, agora em fase de revisão, foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 69/94 , publicada no D.R., 1ª Série – B, n.º190 de 18 de Agosto de 1994, alterado pela aprovação da 

Assembleia Municipal em 27 de Dezembro de 1997, publicada em D.R. n.º 102, 2ª Série, de 4 de Maio de 1998. 

Mais importante do que resumir o conteúdo do PDM em vigor, é proceder-se a uma breve avaliação dos 

principais aspectos que vêm justificar a sua revisão. 

Para além das questões comuns a todas as revisões dos PDM, como a adequação à legislação em vigor, às 

novas bases cartográficas actualizadas e em suporte informático, às mais recentes orientações para o 

ordenamento do território e a adequabilidade à nova realidade, decorridos que estão 8 anos sobre ratificação 

deste PDM, importa salientar os aspectos que especificamente respeitam a este Concelho e que estão 

subjacentes à sua revisão: 
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 Resolver situações de conflito com as condicionantes e os usos do solo existentes; 

 Solucionar o problema relativo à localização dos parques de sucata; 

 Regulamentar as acções compatíveis com a Reserva Ecológica Nacional; 

 Ajustar os Perímetros Urbanos à realidade actual e às tendências de crescimento e procura 

verificadas. Nesta matéria, para além dos ajustes, resultantes do maior rigor permitido pela escala 

de trabalho e pelos levantamentos cartográficos actualizados, salientam-se alguns aspectos: 

 Contemplar as edificações existentes na Zona Nascente de Penamacor, junto à variante; 

 Equacionar o alargamento da área de perímetro em Pedrógão de S. Pedro; 

 Adequar o perímetro urbano de Benquerença às necessidades da população, uma vez que a dinâmica 

de crescimento tem incidido em áreas contrárias às previstas; 

 Contemplar algumas situações de fecho de malha, que contribuirão, inclusivamente, para contrariar a 

ocupação linear. 

 Corrigir a localização e configuração do Espaço de Vocação Recreativa do Meimão; 

 Equacionar a situação da Zona Industrial adjacente à vila de Penamacor, que além de se encontrar 

desviada, se localiza muito próximo do Parque Industrial de Penamacor; 

 Introduzir alterações ao regulamento; 

 Compatibilizar e articular com outros Planos de Ordenamento eficazes ou em elaboração. 

No que se refere à Estrutura de Ordenamento e Planeamento, a Planta de Ordenamento inclui os seguintes usos 

do solo previstos: 

Quadro 59: Espaços do PDM em vigor 

Espaços Não Urbanos 

Espaços Agrícolas de Produção 

Espaços Agrícolas de Uso ou aptidão Agrícola 

Espaços Florestais de Produção 

Espaços Florestais de Protecção 

Espaços Florestais de Reconversão 

Espaços Agro-Florestais 

Espaços Naturais – Áreas de Salvaguarda Biofísica 

Espaços Naturais – Albufeiras de Águas Públicas 

Espaços de Vocação Recreativa 

Espaços Predominantemente Urbanos 

Espaços Urbanos 

Espaços Urbanizáveis – Expansão Urbana 

Espaços Verdes – Verde Urbano 

Espaços Verdes – Verde de Protecção 

Espaços Industriais 

Fonte: Planta de Ordenamento do PDM de Penamacor em vigor 
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7.1.2  Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Histórico de Penamacor 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização de Penamacor, ratificado pela Assembleia Municipal em 

28 de Fevereiro de 1997 e publicado no D.R., 2ªSérie, n.º159 de 12 de Julho de 1997, foi elaborado em Gabinete 

Técnico Local (GTL), no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD) da 

Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território (SEALOT), teve como principal 

objectivo a consolidação de uma prática local de reabilitação urbana, devidamente enquadrada na política global 

de planeamento territorial da autarquia. 

De acordo com o Regulamento deste Plano de Pormenor, nas intervenções no núcleo histórico de Penamacor 

deverão ser seguidos os seguintes princípios: (i) impedir demolições ou o aumento de andares, (ii) promover a 

recuperação de elementos danificados, impedindo a descaracterização ou adulteração dos elementos 

construtivos e de detalhes arquitectónicos, (iii) melhorar os níveis de atendimento em matéria de infraestruturas 

urbanísticas, (iv) permitir liberdade criativa nas novas intervenções, sem descurar a qualidade arquitectónica, (v) 

promover a dinamização e revitalização dos diversos usos, (vi) garantir a preservação de vistas panorâmicas e, 

finalmente, (vii) revalorizar os espaços públicos. 

7.1.3 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor 

O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor, ratificado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 

48/97, publicada no D.R., 1ª Série-B, n.º70 de 24 de Março de 1997, tem por objectivo estabelecer a ocupação e 

uso do solo dentro dos limites da sua área de intervenção, ficando as empresas a instalar sujeitas às regras 

disciplinadoras do exercício da actividade industrial. Os lotes existentes (172 482 m2) devem ser ocupados, 

preferencialmente, por actividades industriais, estando também prevista a instalação de comércio, serviços e 

equipamentos compatíveis com a actividade industrial. O Regulamento do Plano contempla a salvaguarda de 

valores ambientais, prevendo zonas verdes de protecção e enquadramento e regras rígidas ao nível dos 

sistemas de despoluição. 

7.1.4 Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Histórico da Aldeia de João Pires 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização da Aldeia de João Pires, em fase de aprovação, foi 

elaborado em Gabinete Técnico Local (GTL), no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Urbanas 

Degradadas (PRAUD) da Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território (SEALOT). 

O GTL foi criado com vista a introduzir e acompanhar as práticas locais de reabilitação urbana, que serviram de 

base à elaboração deste Plano. 
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Este Plano não constituindo um instrumento repressivo, enquadra as intervenções passíveis de ser realizadas na 

área de intervenção de acordo com princípios de qualidade urbana, de preservação da imagem do aglomerado e 

de melhoria da qualidade de vida das populações. O Regulamento do Plano estipula as regras a impor a cada 

tipo de intervenção permitida na área de intervenção, que deverão ser tão fieis quanto possível aos métodos e 

materiais originais, as normas de ocupação do espaço urbano (alinhamentos, cérceas, pavimentos, mobiliário 

urbano, etc.) e os princípios orientadores da arquitectura das edificações (materiais, configurações estéticas, 

proporções para os elementos externos da construção, etc.). 

7.1.5 Plano de Pormenor das Termas de Águas 

O Plano de Pormenor das Termas de Águas encontra-se em elaboração, apesar de nos últimos anos não ter 

tido qualquer desenvolvimento. A área de intervenção deste Plano de Pormenor situa-se na freguesia de Águas, 

no local onde se inserem as Termas da Fonte Santa, com um pequeno estabelecimento termal, recuperado pela 

autarquia, que é objecto de estudo do Plano de Pormenor.  

Este estudo tem como principal objectivo requalificar o edifico das Termas, reestruturar o espaço envolvente, 

através de arranjos paisagísticos e da reestruturação dos apartamentos existentes, recuperar os edifícios 

existentes, criar espaços públicos, fomentando o turismo e dinamizando a área, requalificar as ribeiras, criar uma 

unidade hoteleira de apoio às termas, e regularizar as vias existentes, criando um maior número de 

estacionamento. 

7.1.6 Plano Estratégico de Penamacor 

O Plano Estratégico do concelho de Penamacor, em fase de elaboração, constitui um instrumento que vai 

permitir definir as políticas de desenvolvimento do concelho. De acordo com o Relatório Final Preliminar, de 

Novembro de 2002, este Plano define como grande objectivo estratégico a necessidade de atrair e fixar 

população, através da Requalificação Turística das Aldeias e Promoção da Residência Sénior, aliados tanto à 

melhoria da qualidade de vida, como à criação de oportunidades e emprego e à continuidade profissional e 

dinamização do investimento. Desta forma, este Plano define cinco eixos, que se desdobram em objectivos mais 

específicos: 

 Criação de uma envolvente para o desenvolvimento, especialmente nas seguintes áreas: 

 Infraestruturas de saúde e educação e formação profissional 

 Equipamentos sociais 

 Acessibilidades e infraestruturas para a indústria 

 Cultura e desporto 

 Planeamento Urbanístico 
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 Dinamização do turismo 

 Desenvolvimento de infraestruturas de turismo 

 Planeamento turístico 

 Aproveitamento dos recursos naturais existentes 

 Dinamização cultural e do artesanato 

 Desenvolvimento de serviços para seniores 

 Implementação de serviços residenciais de aldeias para séniores 

 Melhoria dos serviços urbanos 

 Rentabilização da terceira fase profissional 

 Economia digital 

 Tele-trabalho 

 Apoio ao empresário 

 Valorização e promoção da produção agrícola de qualidade 

 Dinamização de produtos alvo agro-pecuários e florestais 

 Elaboração de Plano de Ordenamento Florestal 

 Instalação de um pólo logístico de transformação e comercialização agro-alimentar 

7.2 INTENÇÕES 

Além dos Planos e da existência de alguns loteamentos aprovados, existem uma série de outros projectos ou 

intenções, quer públicas, quer privadas, que interessam destacar: 

 Ampliação da Zona Industrial de Penamacor, como forma de atrair novos investidores; 

 Construção do Hotel de Penamacor, na zona Nascente da Variante à Vila; 

 Definição de uma área destinada à implementação de um Ecoturismo/ um Ecoparque para o 

conjunto formado pelos moinhos instalados ao longo da ribeira da Bazagueda (Revoltas); 

 Adaptação do Solar Marrocos a Hospital de Cuidados Continuados. A Câmara Municipal já dispõe 

de ante-projecto aprovado, entretanto está a aguardar a aprovação da comparticipação do PIDDAC; 

 Requalificação do antigo Salão Paroquial com vista à criação do Centro de Congressos Ribeiro 

Sanches;  

 Instalação do Parque Eólico – Penamacor 3, já em implementação; 

 Construção de uma Unidade de Valorização de Resíduos, em Penamacor,  

 Construção da Subestação de Penamacor;  
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 Implementação de um Parque Termo – Solar. Em fase de estudo; 

 Criação de uma Central de Biomassa, estando prevista, eventualmente, para a zona de expansão 

da Zona Industrial de Penamacor; 

 Projecto de Requalificação da EN346 – Penamacor – A23/IP2, incluindo Variante a Capinha. 

 Beneficiação da ER 346 Penamacor/ Rio Torto – este compromisso já foi assumindo pela Câmara 

Municipal e pela Estradas de Portugal, através do protocolo existente.  

Relativamente às intervenções na rede viária da jurisdição da administração central, que visem a sua alteração, 

carecem de projectos de execução a sujeitar a aprovação e outros estudos que a entidade entender 

necessários. 

7.3 PRETENSÕES RESULTANTES DA PRÉVIA CONSULTA PÚBLICA 

A legislação em vigor (D.L. n.º 380/99 de 22 de Setembro) no âmbito dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território, consagra a participação pública dos cidadãos no processo de planeamento, devendo para tal a 

Câmara Municipal facilitar o acesso de todos os interessados aos elementos relevantes para que possam 

conhecer o estado dos trabalhos e formular sugestões. Dentro desta filosofia, a revisão do PDM terá que ser 

também precedida de uma consulta pública. Neste contexto, foram apresentadas à Câmara Municipal diversas 

sugestões e pretensões, que se agruparam nas seguintes categorias (a sua identificação consta da Planta n.º 10 

dos Estudos de Caracterização e do Volume Anexo): 

 Pretensões particulares para mudança de classe/ categoria de espaço 

 Pretensões particulares para construção de edifícios/para lotear 

 Pretensões particulares para inclusão em perímetro urbano 

 Pretensões das Juntas de Freguesia 

 Sugestões de particulares 

Uma vez cartografadas, foi possível fazer uma leitura espacial sobre as situações que predominam e os locais 

de maior pressão, evidenciando-se desde logo que a maioria corresponde às pretensões particulares para 

inclusão em perímetro urbano ou para construção de edifícios/ lotear. 

Assim sendo, ressalta a incidência destas pretensões, nas freguesias da Zona Sul do concelho, com maior 

expressão nos aglomerados de Penamacor e Aranhas. 

Os pedidos para inclusão em perímetro urbano, localizam-se apenas em cinco das freguesias do concelho e têm 

por objectivo a expansão dos perímetros: 
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 Penamacor: 

 Expansão do perímetro para Norte, de forma a incluir uma área de grande dimensão; 

 Expansão do perímetro para Sul, ao longo da estrada principal de Penamacor e da EN233; 

 Alargamentos pontuais do perímetro; 

 Inclusão de algumas áreas mais afastadas do perímetro. 

 Aranhas 

 Expansão do perímetro para Norte, ao longo da EM 566; 

 Ampliação das bolsas do perímetro a Norte, para incluir terrenos envolventes. 

 Aldeia de João Pires 

 Ampliação do perímetro para Nordeste, para incluir terreno adjacente. 

 Aldeia do Bispo 

 Incluir loteamento, já aprovado, no interior do perímetro;  

 Pedrógão de S. Pedro 

 Inclusão no perímetro de uma área de grande dimensão, localizada junto ao limite Poente do 

aglomerado. 

Os pedidos para construção de edifícios/ loteamento incidem apenas nas seguintes zonas:  

 Penamacor - em três grandes áreas, exteriores aos perímetro e, pontualmente, em redor do 

perímetro; 

 Aranhas - em áreas adjacentes ao limite do perímetro. 

Foram três as Junta de Freguesia a apresentarem sugestões/pretensões: 

 A Junta de Freguesia de Águas, sugere a construção de uma estância balnear, com infraestruturas 

adequadas, na zona envolvente às termas. Sugere, ainda, a expansão do perímetro para Poente ao 

longo da EM565 até ao cruzamento da EN 233; 

 A Junta de Freguesia de Aranhas, sugere algumas alterações ao perímetro do seu aglomerado; 

 A Junta de Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa, sugere o alargamento do perímetro urbano  

para Sul, assim como a recuperação do parque habitacional construído. 

Foram também apresentadas algumas sugestões de proveniência particular, com incidência na vila de 

Penamacor com o intuito de:  

 Alargar o perímetro para a vertente Nascente da Variante; 
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 alterar o tráfego, criar estacionamento e construir um terminal rodoviário. 



  
 

 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 157 

8. HABITAÇÃO 

A questão habitacional é um dos principais factores que levam à transformação do território. De acordo com o 

RJIGT, “o Plano Director Municipal estabelece o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo 

uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, (...)”, no âmbito da qual deverá 

enquadrar-se a política de habitação do município. 

Mais à frente, o mesmo diploma explicita, no artigo relativo ao conteúdo material do Plano, que o “Plano Director 

Municipal define um modelo de organização municipal do território, nomeadamente estabelecendo: (...) i) a 

definição de programas na área habitacional; (...)”. 

O actual diploma tem implícito o cálculo das carências habitacionais, bem como a estimativa das necessidades 

previsíveis no período de vigência do Plano, pois só em função daquelas se poderão definir os programas 

habitacionais mencionados. 

Neste contexto, as características da problemática da habitação combinadas com o quadro legal e administrativo 

das actuações autárquicas nesta matéria e com as normas estabelecidas no RJIGT, recomendam que os PDM 

desenvolvam os respectivos conteúdos baseando-se em três pontos essenciais: 

 Caracterização da situação - O objectivo desta componente é o de reunir, de forma 

operacionalizável, o conjunto de informações sobre as situações e os processos definidores da 

situação existente, nomeadamente na vertente das situações de carência. 

 Estimativa dos parâmetros de planeamento - Os parâmetros de planeamento destinam-se a 

estabelecer o enquadramento quantificado da intervenção camarária no sector da habitação. Eles 

fazem a articulação entre o estudo da situação existente e a definição das medidas a tomar com 

base nos instrumentos disponíveis e nas necessidades previsíveis no período de vigência do Plano. 

 Orientação e medidas de política (definição de programas) - Esta componente consiste na 

apresentação de propostas/programas ao nível da política de habitação, da produção de habitação 

social, da reabilitação do parque existente, etc. 

O presente Relatório (1ª fase do PDM) integra o ponto 1 - Caracterização da Situação. Dentro deste capítulo 

autonomizam-se dois sub-capítulos: 

I - O Parque Habitacional: Indicadores Fundamentais de Diagnóstico, que aborda os seguintes temas: 

a) População, alojamentos, famílias, edifícios e indicadores médios de ocupação; 

b) Épocas de construção e dinâmicas de crescimento; 

c) Tipo de alojamentos, formas de ocupação e edifícios segundo o número de alojamentos; 
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d) Condições de habitabilidade; 

II - Avaliação das Carências Habitacionais, onde é sistematizado e sintetizado, de forma operacional, o 

conteúdo do ponto anterior e onde são quantificadas as carências habitacionais, por freguesia. 

No Relatório final serão tratados os outros dois pontos, nomeadamente a Estimativa dos Parâmetros de 

Planeamento e as Orientações e Medidas de Política (definição de programas). Será nesse momento que, com 

base nas carências actuais e nas necessidades estimadas para o horizonte do Plano, se indicará o número 

previsível de alojamentos que será necessário edificar nos próximos dez anos, em Penamacor, e se identificarão 

os programas mais adequados para a sua concretização. 

O presente capítulo integra já os Resultados Definitivos dos Censos 2001. 

A abordagem realizada neste capítulo foi, tanto quanto possível, dirigida aos objectivos a atingir, embora a 

informação disponível nem sempre esteja adaptada à análise aprofundada da problemática habitacional. Tanto 

por um motivo, como pelo outro, sugere-se que se considere, sobretudo, o cálculo das carências habitacionais 

estruturalmente Indicativo. 

8.1  O PARQUE HABITACIONAL: INDICADORES FUNDAMENTAIS DE DIAGNÓSTICO 

8.1.1  População, alojamentos, famílias, edifícios e indicadores médios de ocupação 

População e Alojamentos 

O parque habitacional do concelho de Penamacor era constituído, em Março de 2001, por  5881 alojamentos 

que albergavam 6658 pessoas, dos quais, apenas metade eram ocupados como residência habitual. 

Relativamente à década anterior registou-se uma diminuição de 409 alojamentos (-6,5%) e uma perda de 1457 

indivíduos (-18%). 

No contexto regional, e em termos de evolução recente, o concelho de Penamacor apresenta comportamentos 

negativos relativamente à Beira Interior Sul, tanto em termos demográficos como habitacionais. Com efeito, 

enquanto a região da Beira Interior Sul viu diminuir o seu número de efectivos em 3,6%, Penamacor decresce 

18%; enquanto o parque habitacional da Beira Interior Sul cresceu 11% na década de 90, o concelho de 

Penamacor diminuiu 6,5%. 

Internamente, o comportamento demográfico das freguesias do concelho, entre 1981 e 2001, baseou-se na 

diminuição populacional generalizada a todas as freguesias nas duas décadas, sem excepção, sendo as 

freguesias de Aldeia de João Pires, Águas, Aranhas e Meimão as mais atingidas pelo fenómeno do 

despovoamento. 
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Por seu lado, o comportamento do parque habitacional registou sentidos de evolução diferentes nas duas 

décadas: enquanto que na década de 80, nove das doze freguesias do concelho registaram acréscimos do 

número de alojamentos, o mesmo já não se verificou na década de 90, em que todas as freguesias foram palco 

de diminuição, mais ou menos significativa, do seu parque habitacional. 

São estes fenómenos que estão ilustrados nas figuras seguintes onde se contrapõe, para cada uma das 

décadas em análise, o crescimento relativo da população versus crescimento dos alojamentos, por freguesia. 

Gráfico 25: Evolução da população e dos alojamentos, por freguesia, entre 1981 e 1991 (%) 

 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População, INE - Portugal, 1981, 1991, 2001 

Gráfico 26: Evolução da população e dos alojamentos, por freguesia, entre 1991 e 2001 (%) 

 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População, INE - Portugal, 1981, 1991, 2001 
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Quadro 60: População e Alojamentos por freguesia, em 1981, 1991 e 2001 

Freguesias 

População Alojamentos 

1981 1991 2001 
Tx.Var. 
81/91 
(%) 

Tx.Var 

91/01 

(%) 

1981 1991 2001 

Tx.Var 

81/91 
(%) 

Tx.Var. 

91/01 

(%) 

Águas 576 456 330 -20.8 -27.6 402 386 381 -4.0 -1.3 

Aldeia do Bispo 953 908 748 -4.7 -17.6 634 701 671 10.6 -4.3 

Aldeia de João Pires 466 357 221 -23.4 -38.1 333 335 301 0.6 -10.1 

Aranhas 678 601 440 -11.4 -26.8 456 465 447 2.0 -3.9 

Bemposta 271 226 184 -16.6 -18.6 194 210 191 8.2 -9.0 

Benquerença 942 836 695 -11.3 -16.9 652 707 692 8.4 -2.1 

Meimão 548 451 347 -17.7 -23.1 353 385 347 9.1 -9.9 

Meimoa 679 533 456 -21.5 -14.4 409 405 368 -1.0 -9.1 

Pedrógão S. Pedro 798 726 580 -9.0 -20.1 545 595 493 9.2 -17.1 

Penamacor 2300 1966 1735 -14.5 -11.7 1344 1195 1136 -11.1 -4.9 

Salvador 884 667 589 -24.5 -11.7 473 554 504 17.1 -9.0 

Vale da Sr.ª da Póvoa 429 388 333 -9.6 -14.2 279 352 350 26.2 -0.6 

Concelho 9524 8115 6658 -14.8 -18.0 6074 6290 5881 3.6 -6.5 

Beira Interior Sul - 81015 78123 - -3.6 - 50331 55726 - 10.7 

Fonte: INE - Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1981, 1991 e 2001 

Famílias 

As famílias, à imagem da população têm diminuído progressivamente no concelho de Penamacor, embora a um 

ritmo relativamente menor, o que justificou que, entre os dois últimos momentos censitários, se tivesse registado 

uma ligeira diminuição do número de pessoas por família, que passou de 2.4 para 2.3. 

Qualquer redução da dimensão média das famílias, sobretudo quando as amplitudes de variação são maiores, 

têm efeitos directos na produção de habitação, na medida em que, para um mesmo universo populacional, 

surgem necessidades de alojamento diferentes (maiores necessidades quanto menor for a dimensão da família). 

No concelho de Penamacor, a redução ocorrida entre 1991 e 2001, na dimensão média das famílias, não sugere 

qualquer tipo de pressão sobre o parque habitacional. 

Quadro 61: Variação da Dimensão Média das Famílias, por freguesia, no concelho de Penamacor, 1981 a 2001 

 
Famílias 

1981 
Famílias 

1991 
Famílias 

2001 

Tx. Var. 

81/91 

Tx. Var. 

91/2001 

Pess./Famíl. 

1981 

Pess./famíl. 

1991 

Pess./famíl.2
001 

Águas 232 197 147 -15.1 -25.4 2.5 2.3 2.2 

Aldeia do Bispo 385 384 343 -0.3 -10.7 2.5 2.4 2.2 

Aldeia de João Pires 205 169 112 -17.6 -33.7 2.3 2.1 2.0 

Aranhas 283 266 209 -6.0 -21.4 2.4 2.3 2.1 

Bemposta 124 110 91 -11.3 -17.3 2.2 2.1 2.0 

Benquerença 392 350 315 -10.7 -10.0 2.4 2.4 2.2 

Meimão 208 182 159 -12.5 -12.6 2.6 2.5 2.2 

Meimoa 235 215 193 -8.5 -10.2 2.9 2.5 2.4 

Pedrógão S. Pedro 331 318 263 -3.9 -17.3 2.4 2.3 2.2 

Penamacor 790 724 642 -8.4 -11.3 2.9 2.7 2.7 

Salvador 340 300 282 -11.8 -6.0 2.6 2.2 2.1 
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Famílias 

1981 
Famílias 

1991 
Famílias 

2001 

Tx. Var. 

81/91 

Tx. Var. 

91/2001 

Pess./Famíl. 

1981 

Pess./famíl. 

1991 

Pess./famíl.2
001 

Vale da Sr.ª da Póvoa 177 196 180 10.7 -8.2 2.4 2.0 1.9 

Concelho 3702 3411 2936 -7.9 -13.9 2.6 2.4 2.3 

Beira Interior Sul - 31166 31323 - 0.5 - 2.6 2.5 

Fonte: INE - Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1981, 1991 e 2001 

Edifícios 

O  parque edificado do concelho de Penamacor era constituído, em 2001, por  5755 edifícios. Relativamente à 

década anterior, registou-se um decréscimo de 7% (menos 426 edifícios). Não sendo uma situação muito 

corrente, esta evolução traduzirá o abandono das aldeias, que tem provocado a degradação e ruína daqueles 

edifícios.  

Gráfico 27: Evolução do número de edifícios, por freguesia, no concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 

 

Fonte: INE - Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1981, 1991 e 2001 

Dadas as características rurais do concelho e a consequente tipologia familiar predominante (edifício com um 

alojamento), a evolução ocorrida  nas diferentes freguesias, ao nível dos edifícios, é muito semelhante à descrita 

para os alojamentos. 
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Quadro 62: Evolução dos Edifícios, por freguesia, no concelho de Penamacor, entre 1981 e 2001 

Freguesias 1981 1991 2001 
Taxa Var. 

81/91 (%) 

Taxa Var. 

91/2001 (%) 

Águas 401 385 380 -4.0 -1.3 

Aldeia do Bispo 634 698 666 10.1 -4.6 

Aldeia de João Pires 332 335 301 0.9 -10.1 

Aranhas 456 463 445 1.5 -3.9 

Bemposta 194 210 191 8.2 -9.0 

Benquerença 651 707 691 8.6 -2.3 

Meimão 353 386 347 9.3 -10.1 

Meimoa 380 402 366 5.8 -9.0 

Pedrógão S. Pedro 541 594 489 9.8 -17.7 

Penamacor 1294 1097 1031 -15.2 -6.0 

Salvador 471 554 498 17.6 -10.1 

Vale da Sr.ª da Póvoa 278 350 350 25.9 0.0 

Concelho 5985 6181 5755 3.3 -6.9 

Fonte: INE - Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1981, 1991 e 2001 

Indicadores médios de ocupação 

Os níveis de ocupação dos alojamentos podem ser, genericamente, avaliados, a partir de indicadores médios.  

O concelho de Penamacor, registando valores médios aproximados à Região em que se insere, apresentava, 

em 2001, 1.0 família por alojamento, 2.5 pessoas por alojamento, 0.5 pessoas por divisão e 4.7 divisões por 

alojamento. Estes indicadores são determinados com base nos alojamentos clássicos ocupados como residência 

habitual, por famílias clássicas. 

Representando valores médios, estes indicadores escondem, obviamente, situações críticas, nomeadamente 

situações de famílias que partilham o mesmo alojamento, bem como a existência de alojamentos superlotados e 

de situações de falta de condições de habitabilidade, como se terá oportunidade de observar, mais adiante. 

Quadro 63: Evolução dos Indicadores Médios de Ocupação, entre 1991 e 2001 

Indicadores 

Unidade geográfica 

Divisões/ 

Alojamento 

Famílias/ 

Alojamento 

Pessoas/ 

Alojamento 

Pessoas/ 

Divisão 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Concelho de Penamacor 4.4 4.7 1.0 1.0 2.4 2.2 0.5 0.5 

Beira Interior Sul 4.7 5.0 1.0 1.0 2.6 2.5 0.6 0.5 

Região Centro 4.8 4.9 1.0 1.0 3.0 2.8 0.6 0.6 

Fonte: INE - Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 1991 e 2001 
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8.1.2  Épocas de construção e dinâmicas de crescimento 

Desde a década de 70 até aos nossos dias (Março 2001), construiu-se mais de metade (54%) do parque 

edificado actualmente existente no concelho de Penamacor (edifícios de habitação, de comércio e serviços e 

mistos), reflectindo a relativa juventude daquele, sendo que apenas 7% é anterior a 1919. 

Foi nas décadas de 70 e 80 que se registou o maior volume de construção, donde 36% dos edifícios existentes 

foram construídos naquele período. 

Gráfico 28: Edifícios segundo a época de construção, no concelho de Penamacor, em 2001(%) 

 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação 2001 

Através do quadro seguinte é possível verificar que as épocas de construção dos edifícios do concelho de 

Penamacor são ligeiramente diferenciadas das da região em que se insere, traduzindo, essa diferença, uma 

maior juventude do parque edificado do concelho. Efectivamente, 48% dos edifícios da sub-região da Beira 

Interior Sul  são posteriores a 1970, contra 54% do concelho de Penamacor e os alojamentos anteriores a 1945 

registando em Penamacor 20%, representam mais cinco pontos percentuais na Beira Interior Sul. 

Quadro 64: Edifícios segundo a época de construção, por freguesia, no concelho de Penamacor (em %) 

Freguesias Edifícios 
Antes 
1919 

1919 a 

1945 

1946 a 

1960 

1961 a 

1970 

1971 a 
1980 

1981 a 
1990 

1991 a 

2001 

Águas 380 10.5 14.2 13.9 11.8 14.7 21.1 13.7 

Aldeia do Bispo 666 3.9 17.3 10.7 16.8 21.5 15.0 14.9 

Aldeia de João Pires 301 26.6 24.3 8.0 5.0 7.3 12.0 16.9 

Aranhas 445 4.9 19.8 16.6 12.6 16.9 16.4 12.8 

Bemposta 191 0.0 17.8 20.9 7.9 10.5 28.3 14.7 

Benquerença 691 2.0 5.1 8.0 11.1 11.6 34.2 28.1 

Meimão 347 24.2 13.0 7.8 11.2 13.8 13.0 17.0 

Meimoa 366 1.4 2.7 7.9 15.3 25.4 23.5 23.8 

Pedrógão S. Pedro 489 12.1 13.5 15.5 14.9 15.3 16.4 12.3 

Penamacor 1031 4.8 14.9 17.0 10.2 16.7 17.9 18.5 

Salvador 498 3.0 11.0 14.9 18.9 16.3 13.3 22.7 

Vale da Sr.ª da Póvoa 350 7.7 7.1 6.6 12.9 16.9 28.9 20.0 

Concelho Penamacor 5755 7.3 13.1 12.5 12.7 16.1 19.8 18.4 

Beira Interior Sul 43673 8.9 15.8 14.9 12.3 16.2 17.4 14.5 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação 2001 (Resultados Provisórios) 
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Outros dados, obtidos a partir do quadro dos edifícios segundo a época de construção, nomeadamente o 

número de edifícios construídos por ano, tanto no concelho de Penamacor como na região do Beira Interior Sul, 

evidenciam uma dinâmica (média) superior, da região, relativamente à verificada no concelho de Penamacor.  

Assim, os valores seguintes informam da posição de Penamacor em relação à média da região em que se 

insere, em que Penamacor apresentou, desde sempre um ritmo de construção de edifícios largamente inferior ao 

ritmo médio da região Beira Interior Sul. Só entre 1991 e 2001, essa diferença, foi a seguinte: foram construídos 

em média no concelho de Penamacor 118 edifícios por ano, enquanto que na Beira Interior Sul, a média foi de 

176 edifícios por ano. 

Interessa salientar que a retracção na construção de edifícios, na década de 90, relativamente à década 

imediatamente anterior, no concelho de Penamacor, é acompanhada pela Beira Interior Sul. 

Quadro 65: Média de Edifícios por ano em Penamacor e na Beira Interior Sul, entre 1919 e 2000 

Período 
Média de Edifícios/ Ano 

no concelho de 
Penamacor 

Média de Edifícios/Ano na 
Beira Interior Sul 

1919 – 1945 29 66 

1946 – 1960 52 116 

1961 – 1970 81 149 

1971 – 1980 103 196 

1981 – 1990 127 211 

1991 – 2000 118 176 

Fonte: INE, RGP; Cálculos próprios 

8.1.3  Tipo de alojamentos, formas de ocupação e edifícios segundo o número de pisos 

Tipo de alojamentos 

O parque habitacional do concelho de Penamacor é constituído, quase na totalidade, por  alojamentos clássicos 

(99,9%) sendo completamente insignificante o número de alojamentos não clássicos. Em 2001, existiam apenas 

5 alojamentos improvisados. 

Este cenário, referindo-se aos quantitativos em questão, é substancialmente idêntico ao registado uma década 

antes (em 1991 existiam 7 situações de improvisação), sendo certo que este fenómeno é irrelevante no contexto 

global. No entanto, falar-se em alojamentos clássicos não quer dizer, forçosamente, que existam condições 

dignas de habitabilidade, como adiante se verá. 
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Quadro 66: Tipo de Alojamentos, 1991 e 2001 

Freguesias 

Alojamentos 

Clássicos 
Barracas Outros Total 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Águas 385 380 0 0 1 1 386 381 

Aldeia do Bispo 701 671 0 0 0 0 701 671 

Aldeia de João Pires 335 301 0 0 0 0 335 301 

Aranhas 465 447 0 0 0 0 465 447 

Bemposta 209 191 0 0 1 0 210 191 

Benquerença 706 692 0 0 1 0 707 692 

Meimão 385 347 0 0 0 0 385 347 

Meimoa 404 368 0 0 1 0 405 368 

Pedrógão S. Pedro 595 493 0 0 0 0 595 493 

Penamacor 1192 1133 0 0 3 3 1195 1136 

Salvador 554 503 0 0 0 1 554 504 

Vale da Sª da Póvoa 352 350 0 0 0 0 352 350 

CONCELHO 6283 5876 0 0 7 5 6290 5881 

Fonte: INE - Portugal, Recenseamentso Gerais da População e da Habitação, 1991 e 2001 

Formas de Ocupação 

Dadas as características do concelho de Penamacor, a residência habitual representa apenas metade dos 

alojamentos existentes no concelho, sendo de importância assinalável o peso dos alojamentos com uso sazonal 

ou secundário (40%). Os fogos devolutos representam o peso residual (10%). 

Esta distribuição das diferentes formas de ocupação do parque habitacional é um claro reflexo das dinâmicas 

populacionais do concelho, nomeadamente a regressão demográfica, desde sempre muito determinada pela 

emigração, provoca o abandono das habitações, que por sua vez só são utilizadas pontualmente nos períodos 

de férias. A evolução mais recente (1991/2001) ditou um reforço do peso dos fogos de uso sazonal ou 

secundário e uma diminuição da proporção dos alojamentos de residência habitual e dos devolutos, em clara 

conformidade com o decréscimo demográfico verificado no mesmo período. 

Com uma distribuição estruturalmente semelhante à Beira Interior Sul, o concelho de Penamacor apresenta, 

contudo, um peso do “abandono” superior ao registado na região em que se integra (a Beira Interior Sul possui 

34% de fogos afectos ao uso sazonal ou secundário, embora um peso idêntico aos fogos vagos). 
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Gráfico 29: Formas de Ocupação dos Alojamentos no Concelho de Penamacor, em 1991 e 2001 

1991 

 

2001 

 

 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação 2001 

Internamente, são de salientar os seguintes comportamentos: 

 freguesias com peso superior ao do concelho em termos de residência habitual (>que 50%), 

nomeadamente Salvador, Penamacor, Pedrógão de S. Pedro, Meimoa e Vale de Sr.ª da Póvoa; 

 freguesias com um peso significativo de fogos vagos ( cerca de 20%): Águas e Penamacor 

 freguesias com  menor componente de fogos afectos ao uso sazonal ou secundário: Penamacor e 

Aldeia do Bispo 

Quadro 67: Formas de Ocupação dos Alojamentos Clássicos, 1991 e 2001 (em %) 

 

Freguesias 

Residência 
Habitual 

Uso Sazonal ou 
Secundário 

Vagos 
Total 

Alojamentos (N.º) 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Águas 50.9 38.4 29.9 41.3 19.2 20.3 385 380 

Aldeia do Bispo 54.4 51.1 30.7 35.9 15.0 13.0 701 671 

Aldeia de João Pires 50.4 37.2 32.5 51.2 17.0 11.6 335 301 

Aranhas 57.2 46.8 22.8 49.9 20.0 3.4 465 447 

Bemposta 52.6 47.6 32.5 47.6 14.8 4.7 209 191 

Benquerença 49.4 45.5 38.0 46.2 12.6 8.2 706 692 

Meimão 47.0 45.8 50.9 48.7 2.1 5.5 385 347 

Meimoa 52.7 52.4 29.7 45.9 17.6 1.6 404 368 

Pedrógão S. Pedro 53.4 53.3 27.9 38.1 18.7 8.5 595 493 

Penamacor 59.8 56.0 22.5 24.3 17.7 19.7 1192 1133 

Salvador 54.2 55.9 19.7 41.2 26.2 3.0 554 503 

Vale da Sr.ª da Póvoa 55.7 51.4 33.5 45.7 10.8 2.9 352 350 

CONCELHO 54.0 49.8 29.6 40.1 16.4 10.1 6283 5876 

BEIRA INTERIOR SUL 61.3 55.7 26.4 33.6 12.3 10.7 5022 55563 

Nota1: Nos Censos 91, o Uso Sazonal ou Secundário estava desagregado em Uso Sazonal e Ocupante Ausente; 
Nota 2: Os fogos vagos eram: 91 para venda, 35 para arrendamento, 27 para demolição e 442 outras situações. 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação 2001 
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Edifícios segundo o número de alojamentos 

A análise dos edifícios segundo o número de pisos é aqui integrada a título de enquadramento, uma vez que, 

indirectamente, já foi abordado o número de pisos com algum pormenor no Capítulo VI – Rede Urbana.  

O parque edificado é predominantemente constituído por edifícios com dois (61%) e um pisos (29%), fazendo juz 

à sua vocação rural, apenas se destacando ligeiramente a freguesia de Penamacor por possuir cerca de 51 

edifícios com quatro ou mais pisos. 

Quadro 68: Edifícios segundo o número de pavimentos, 2001 

Freguesias Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 ou + Total edifícios 

Águas 281 83 16 - - 380 

Aldeia do Bispo 186 425 52 3 - 666 

Aldeia de João Pires 52 233 16 - - 301 

Aranhas 96 345 4 - - 445 

Bemposta 23 158 10 - - 191 

Benquerença 286 384 21 - - 691 

Meimão 101 236 10 - - 347 

Meimoa 70 250 44 2 - 366 

Pedrógão S. Pedro 74 377 37 - 1 489 

Penamacor 153 535 292 48 3 1031 

Salvador 247 228 23 - - 498 

Vale da Sr.ª da Póvoa 106 241 3 - - 350 

CONCELHO 1675 3495 528 53 4 5755 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação, 2001 

8.1.4  Condições de habitabilidade 

As condições de habitabilidade são um importante indicador de avaliação de qualidade de vida da população. 

Podem ser avaliadas, genericamente, através dos seguintes indicadores:  

 dotação de infraestruturas básicas (electricidade, abastecimento de água e saneamento básico);  

 instalações existentes nos alojamentos (instalações de banho ou duche e sistema de aquecimento); 

 tipo de ocupação (simples ou partilhada); 

 índices de lotação (sub ou sobrelotação). 

No âmbito do serviço de infraestruturas, o concelho está praticamente coberto (cf. Figura seguinte). Este é um 

domínio que conheceu melhorias muito significativas na última década, pois em 1991: 6,2% dos alojamentos não 

possuía electricidade (contra 1,3%, em 2001), 9,6% não possui abastecimento de água (contra 2,6%, em 2001) 

e 17,9%  não possuía esgotos (contra 5,2%, em 2001). 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 168 

Gráfico 30: Alojamentos familiares ocupados como residência habitual por existência de infraestruturas urbanas, em 2001 

 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação, 2001 

Quadro 69: Alojamentos Familiares de Residência Habitual sem Infraestruturas Urbanas, entre 1981 e 2001 (%) 

 

Alojamentos Familiares de Residência Habitual SEM Infraestruturas 
Urbanas(%) 

1981 1991 2001 

Electricidade 18.0 6.2 1.3 

Abastecimento de Água 41.6 9.6 2.6 

Saneamento Básico 57.0 17.9 5.2 

Fonte: PDM em vigor e Censos 91 e 2001, INE - Portugal 

Em 2001 existiam seis habitações que não possuíam qualquer tipo de infraestrutura nem instalação e as 

freguesias de Meimão e Salvador são aquelas que apresentam maiores carências relativas ao nível da dotação 

de infraestruturas urbanas. 

Quadro 70: Alojamentos familiares ocupados como residência habitual segundo a dotação infraestruturas urbanas (%), por  
freguesia, em 2001 

Freguesias 

Alojamentos 

Famil. Ocup. 
Electricidade 

Abastecimento de 
Água 

Esgotos 

Resid. Habit Com Sem Com Sem Com Sem 

Águas 147 98.6 1.4 98.0 2.0 96.6 3.4 

Aldeia do Bispo 343 98.5 1.5 96.2 3.8 96.2 3.8 

Aldeia de João Pires 112 100.0 0.0 100.0 0.0 98.2 1.8 

Aranhas 209 99.0 1.0 98.1 1.9 96.2 3.8 

Bemposta 91 100.0 0.0 100.0 0.0 95.6 4.4 

Benquerença 315 99.7 0.3 99.0 1.0 90.5 9.5 

Meimão 159 95.0 5.0 91.2 8.8 87.4 12.6 

Meimoa 193 99.0 1.0 98.4 1.6 96.4 3.6 

Pedrógão S. Pedro 263 99.6 0.4 97.3 2.7 94.7 5.3 

Penamacor 638 99.4 0.6 98.4 1.6 97.8 2.2 

Salvador 282 97.2 2.8 95.4 4.6 91.8 8.2 

Vale da Sr.ª da Póvoa 180 97.2 2.8 97.2 2.8 93.3 6.7 

Concelho 3932 98.7 1.3 97.4 2.6 94.8 5.2 

Beira Interior Sul 31111 99.3 0.7 98.6 1.4 96.7 3.3 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação, 2001 
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Relativamente às instalações existentes nas habitações a situação, é hoje, francamente satisfatória, embora não 

sendo ainda a desejável, atendendo a que cerca de 11% dos alojamentos de residência habitual não tem 

instalações de banho ou duche. Contudo, é de assinalar a evolução claramente positiva registada na última 

década, atendendo a que, em 1991, cerca de 30% dos alojamentos não possuía este tipo de instalações. 

Relativamente ao sistema de aquecimento, é de registar que apenas 1,3% dos alojamentos não possui qualquer 

tipo de aquecimento e, dos sistemas existentes, o grande predomínio é, naturalmente, a lareira (89%). 

A ocupação partilhada de um alojamento (mais de uma família por alojamento), bem como a existência de 

situações de sobrelotação, denunciam, na maior parte dos casos, a ausência de condições dignas de 

habitabilidade. 

No concelho de Penamacor existiam, em 2001, 2 famílias que partilhavam alojamento e 220 famílias a residir em 

fogos com divisões a menos para a população que nelas residia (sobrelotados). 

Em termos de distribuição espacial destes fenómenos, é a freguesia de Penamacor que regista a ocupação 

partilhada, enquanto que os casos de sobrelotação existem, indiscriminadamente, em todas as freguesias do 

concelho, embora, em termos absolutos, os maiores registos se verifiquem nas freguesias de Penamacor, Aldeia 

do Bispo e Salvador. 

Quadro 71: Famílias que partilham o alojamento e alojamentos sobrelotados, em 2001 

Freguesias 
Ocupação Partilhada 

(N.º de famílias) 

Sobrelotação 

(N.º de famílias) 

Águas 0 6 

Aldeia do Bispo 0 33 

Aldeia de João Pires 0 11 

Aranhas 0 16 

Bemposta 0 5 

Benquerença 0 22 

Meimão 0 10 

Meimoa 0 15 

Pedrógão S. Pedro 0 15 

Penamacor 2 48 

Salvador 0 27 

Vale da Sr.ª da Póvoa 0 12 

Concelho 2 220 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação, 2001 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 170 

8.2  AVALIAÇÃO DAS CARÊNCIAS HABITACIONAIS 

O parque habitacional é uma área de estudo onde a análise global de números é perigosa e só permite uma 

aproximação à realidade, para além da frequente falta de adequação da informação estatística à análise 

aprofundada do problema. No entanto, apresenta-se uma análise,  em termos estruturais, das situações de 

carência. 

No presente caso, quando se fala em défices/carências habitacionais não se está a referir a falta absoluta de 

alojamentos mas a falta adequada às necessidades da população em função dos escalões de rendimento.  

Consideram-se, então, défice/carência habitacional, situações em que: 

 famílias vivem em alojamentos não clássicos; 

 famílias partilham fogos; 

 famílias que, vivendo sozinhas em fogos clássicos, sobreocupam-nos por falta de divisões 

assoalhadas; 

 famílias vivem em fogos obsoletos (degradados). 

Existem vários critérios utilizados no cálculo de carências habitacionais (estáticas). Por razões de consenso é 

utilizado, estruturalmente, o de Abílio Cardoso11, que considera que as carências quantitativas resultam da "soma 

das famílias em alojamentos não clássicos com metade do excesso de famílias (ou indivíduos isolados) sobre 

fogos no parque partilhado e com um terço das famílias que não partilhando, sobreocupam as suas habitações", 

à qual se adiciona a componente dinâmica da depreciação do parque habitacional (1/3 dos fogos anteriores a 

1932). 

Assim, para efeitos de cálculo das carências habitacionais no concelho de Penamacor, utilizou-se a seguinte 

fórmula: 

CQ = FanC + 1/2FFP + 1/3FS + 1/3 Fa1932 

CQ =   Carência Quantitativa 

FAnC =   Famílias em Alojamentos não Clássicos 

FFP =   Famílias em Fogos Partilhados 

FS =   Fogos Sobrelotados 

Fa1932 =   Fogos de construção anterior a 1932 

                                                      
11 Planeamento Municipal e a Habitação, Colecção CCRN, Escher, Nov.1991 
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Os alojamentos não clássicos são todos aqueles que não correspondem aos padrões de habitabilidade 

socialmente aceites (barracas, improvisações, construções rudimentares de madeira, instalações móveis, entre 

outros). Consideram-se, portanto, carências todas as situações existentes contabilizadas. Existiam, à data do 

Censo 2001, 5 alojamentos não clássicos, nos quais viviam 5 famílias. 

As situações de partilha ocorrem quando um alojamento familiar é ocupado, como residência habitual, por mais 

de uma família. Existiam, à data do Censo de 2001, 2 famílias em fogos partilhados. 

Os fogos sobrelotados são aqueles em que existe défice de divisões em relação às pessoas que nele residem. 

Existiam, à data do Censo 2001,  220 famílias em fogos sobrelotados.  

A obsolescência do parque habitacional (componente qualitativa dinâmica) tenta captar a depreciação do 

parque, quantificando as necessidades de substituição dos fogos que vão atingindo o termo da vida útil, isto é, 

quando começam a faltar alguma ou algumas funções e/ou surgem deficiências no desempenho global 

(degradação). Este indicador é representado por parte dos alojamentos de construção anterior a 1932. À data 

dos Censos de 1991, existiam 330 fogos anteriores a 1932. 

A ponderação feita nos quatro indicadores tem a ver com a necessidade de consideração de algumas situações, 

nomeadamente: 

 a ponderação feita no segundo e terceiro indicadores (1/2 Famílias em Fogos Partilhados + 1/3 

Fogos Superlotados) está a considerar a existência de casos de partilha de alojamentos por 

pessoas consideradas como famílias diferentes e que podem não necessitar de alojamentos 

independentes, enquanto jovens casais que ficam em casa dos pais por dificuldade de acesso a 

uma habitação são consideradas como fazendo parte da família daqueles. O conceito de núcleo 

familiar seria mais operacional, mas o cada vez maior número de famílias sem núcleos, impede o 

conhecimento das carências reais de alojamento para os utentes destes fogos. Acresce, ainda, a 

possível ocorrência de situações de dupla contagem, devido ao facto de que fogos partilhados 

poderão estar sujeitos a superlotação crítica; 

 sendo o mais difícil de contabilizar, "Obsolescência do Parque Habitacional", este indicador é 

representado por 1/3 dos edifícios de construção anterior a 1932 (considerando-se a idade técnica 

limite de ± 70 anos). A ponderação feita neste indicador contempla a eventual tripla contagem 

devido à possível hipótese de os fogos mais antigos poderem registar, paralelamente, situações de 

partilha, as quais, por sua vez, poderão ocorrer, em simultâneo, com situações de superlotação 

crítica; 
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De acordo com esta metodologia, à data do último Recenseamento Geral da População e da Habitação (2001), 

existia no Concelho de Penamacor, um défice de, aproximadamente, 190 fogos (cerca de  5% do parque 

habitacional de residência habitual) e as freguesias com maior peso de carências habitacionais, naquela data, 

eram Penamacor, Pedrógão de São Pedro e Salvador. 

A Câmara Municipal tem registadas 34 situações de carência mais premente, as quais resultaram de pedidos de 

alojamento feitos à própria autarquia.  

Sendo intenção da Câmara Municipal a construção de 12 fogos de habitação social que se vão associar aos 26 

fogos já existentes e que são fruto da política social da autarquia, previsivelmente aquele valor poderá 

brevemente reduzir para cerca de um terço. 

Se atendermos a que estão devolutos12  cerca de 10% dos alojamentos clássicos, afigura-se imediato concluir 

que não há necessidade de mais fogos para suprir as carências actualmente existentes. Obviamente, esta é 

uma análise pouco legítima na medida em que quando se fala em défice/carências habitacionais não se está a 

referir a falta absoluta de alojamentos mas a falta adequada às necessidades da população em função dos 

escalões de rendimento. 

Por freguesia, a distribuição de carências habitacionais é a que se pode observar na figura  e  quadro seguintes. 

Gráfico 31: Carências habitacionais (em n.º de alojamentos), por freguesia, em 2001 

 

Fonte: Plural (tratamento próprio) 

                                                      
12 Para venda, aluguer, demolição, outras situações 
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Quadro 72: Carências habitacionais, por freguesia, no concelho de Penamacor, em 2001 

Freguesias 

Alojamentos 

Familiares 

Ocupados13 

Carências 
Habitacionais 

(N.º) N.º % 

Águas 147 8 5.3 

Aldeia do Bispo 343 20 5.8 

Aldeia de João Pires 112 18 16.1 

Aranhas 209 14 6.7 

Bemposta 91 4 4.2 

Benquerença 315 15 4.8 

Meimão 159 18 11.1 

Meimoa 193 8 3.9 

Pedrógão S. Pedro 263 19 7.2 

Penamacor 638 35 5.5 

Salvador 282 18 6.4 

Vale da Sr.ª da Póvoa 180 14 7.6 

CONCELHO PENAMACOR 3932 189 4.8 

Fonte: INE e Plural (tratamento próprio) 

8.3  SÍNTESE CONCLUSIVA 

No passado mais recente (últimos 20 anos) o parque habitacional do concelho de Penamacor tem sentido o 

reflexo dos efeitos da sua interioridade, nomeadamente o êxodo da população activa, e o consequente 

esvaziamento das aldeias e abandono das habitações, ao ponto de as novas construções não compensarem 

aquelas que entretanto se vão degradando e ruindo. Com efeito, o parque habitacional do concelho de 

Penamacor era constituído, em Março de 2001, por  5881 alojamentos que albergavam 6658 pessoas, dos 

quais, apenas metade eram ocupados como residência habitual. Relativamente à década anterior registou-se 

uma diminuição de 409 alojamentos (-6,5%) e uma perda de 1457 indivíduos (-18%). 

Em 2001, a ocupação dos alojamentos é feita de três formas e com pesos bastante diferenciados: residência 

habitual (50%), ocupação sazonal ou secundária (40%) e fogos vagos (10%). O excessivo peso da ocupação 

sazonal ou secundária reflecte a situação demográfica e económica do concelho. 

A dotação de condições de habitabilidade é muito satisfatória, tendo-se registado nos últimos vinte anos 

melhorias assinaláveis, sendo que a taxa de cobertura das infraestruturas de electricidade, abastecimento de 

água e saneamento é, hoje, muito próxima da cobertura total. 

O peso das situações críticas, nomeadamente, barracas e outras improvisações, sobrelotação, ocupação 

partilhada, vetustez do parque habitacional, não é particularmente relevante. 

                                                      
13 Correspondem aos alojamentos de residência habitual mais aos alojamentos não clássicos. 
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A análise conjunta de vários indicadores permitiu identificar cerca de 190 fogos em carência, à data de 2001, 

valor que, em termos relativos, representa cerca de 5% do parque habitacional de residência habitual.  

Se atendermos a que estão devolutos cerca de 10% dos alojamentos clássicos (cerca de 595 fogos) afigura-se 

imediato concluir que não haveria necessidade de mais fogos para suprir as carências actualmente existentes. 

Obviamente, esta não é uma análise legítima, na medida em que, quando se fala em défice/carências 

habitacionais não se está a referir a falta absoluta de alojamentos mas a falta adequada às necessidades da 

população em função dos escalões de rendimento. 

Na próxima fase do PDM, a este valor de carência será acrescentado o número previsível de fogos necessários 

para colmatar as necessidades que vão surgir no decurso da vigência do presente PDM, determinadas, por sua 

vez, pela população esperada no horizonte do Plano. 
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9. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

9.1  INTRODUÇÃO 

9.1.1  Enquadramento geral 

No âmbito da legislação vigente (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção) “o Plano 

Director Municipal define um modelo de organização municipal do território, nomeadamente 

estabelecendo (...) b) A definição e caracterização da área de intervenção identificando as redes urbana, 

viária, de transportes e de equipamentos de educação, de saúde, de abastecimento público e de 

segurança, bem como os sistemas de telecomunicações, de abastecimento de energia, de captação, de 

tratamento e abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, de depósito e 

tratamento de resíduos” (Art.º 85º, n.º2). 

O nível de desenvolvimento sócio-económico de qualquer população mede-se não só pelo nível de rendimento, 

condições de habitabilidade, etc., mas também pelas possibilidades de acesso a uma determinada gama de 

equipamentos colectivos, cabendo ao Estado (Poder Central e/ou Local) garantir que todos os indivíduos tenham 

acesso a esses equipamentos. 

Os equipamentos colectivos possuem uma componente determinante ao nível do tecido social, no sentido em 

que promovem a qualidade de vida da população ao assegurarem a optimização do acesso à educação, à 

saúde, à segurança social, ao desporto, à cultura e ao lazer, sendo, também, fundamentais no apoio prestado à 

actividade económica. Para além da componente social, são normalmente elementos polarizadores do espaço 

envolvente, funcionando como referências nos percursos e na paisagem urbana. 

A sua disseminação pelo território concelhio não é, naturalmente, viável pelo que deve optar-se por uma 

distribuição equilibrada, em função da dinâmica económica e social do concelho, de forma a ser possibilitado o 

acesso fácil aos seus potenciais utilizadores. É, neste sentido, que se fez a análise da situação actual e, em fase 

posterior, serão ponderadas as tendências futuras, em termos de necessidades para cada equipamento, de 

acordo com o cenário demográfico adoptado no Plano Director. 

9.1.2  Metodologia 

Os equipamentos colectivos considerados, pelo seu papel essencial de apoio social e de satisfação das 

necessidades básicas da população, são os seguintes: 

 Equipamento escolar 

 Equipamento de segurança social 
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 Equipamento de saúde 

 Equipamento desportivo 

 Equipamento cultural e recreativo 

 Equipamento de prevenção e segurança 

São analisadas duas componentes no âmbito das carências actuais e, posteriormente, nas necessidades futuras 

de equipamento escolar: 

 Necessidades quantitativas, que deverão traduzir um ajustamento entre a população utilizadora, 

específica para cada tipo de equipamento, e o equipamento necessário; 

 Necessidades de melhorias qualitativas, de acordo com o estado de conservação actual dos 

edifícios e com a existência de instalações próprias ou provisórias/adaptadas. A necessidade de 

melhorias "qualitativas" é representada pelos edifícios em mau estado de conservação e em 

instalações provisórias/adaptadas, sendo consideradas como carência "quantitativa". Com efeito, 

estas unidades não estarão nas condições normais de funcionamento, representando muitas vezes 

perigo, devendo ser, progressivamente, substituídas. Estas situações associadas a outras, em que 

há subutilização de determinados espaços, deverão conduzir a soluções de melhor gestão e não 

forçosamente, de mais construção, como normalmente se procede. 

Os critérios utilizados na análise e diagnóstico estão em conformidade com as "Normas para a Programação e 

Caracterização de Equipamentos Colectivos" da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, Edição Revista e Actualizada, Maio 2002. Estas normas constituem apenas uma base 

de trabalho de carácter indicativo e relativo, não devendo ser analisadas de forma linear e mecânica. Caso a 

caso são feitas as adaptações necessárias, de acordo com as características e enquadramento das áreas e 

equipamentos em estudo. 

Os dados populacionais de base datam de 2001 (Resultados Definitivos do XIV Recenseamento Geral da 

População e IV da Habitação, INE, 2001).  

A metodologia e faseamento utilizados no decurso da elaboração do PDM será a seguinte: 

 neste volume faz-se a análise da situação actual e determinam-se as carências existentes; 

 no volume II, será desenvolvida a proposta de novos equipamentos que se prevê, virem a ser 

necessários, durante a vigência deste Plano, em função do cenário demográfico adoptado e do 

modelo de desenvolvimento proposto para o território concelhio. 
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9.1.3  Considerações de destaque 

As tendências demográficas mais recentes apontam, em termos nacionais e regionais, para o aumento do peso 

da população idosa e para a diminuição da proporção da população jovem. Esta evolução é especialmente 

importante quando se estão a prever equipamentos a médio prazo. Neste sentido, as tendências de evolução 

desenhadas são importantes alertas, por um lado, para o sistema de protecção social, pois é, significativamente, 

crescente o número de cidadãos "não produtivos" ou a atingir a idade da reforma e a reclamar pensões, lares de 

terceira idade, assistência domiciliária, hospitais, medicamentos; e, por outro lado, o abrandamento da pressão 

dos jovens apresenta-se como uma oportunidade estratégica para a melhoria qualitativa dos equipamentos de 

apoio à população jovem. 

Efectivamente, e de acordo com o já mencionado na Caracterização Demográfica (Capítulo III), o concelho de 

Penamacor está a registar um fortíssimo envelhecimento da sua pirâmide etária, materializado duplamente, tanto 

ao nível do esvaziamento da base (de 1991 para 2001, a população jovem passou de 12.7% para 9.6%), bem 

como do empolamento do topo (no mesmo período, a população idosa, que já representava 31.6% da população 

total, viu ascender este valor para 40.5%).  

Não obstante este cenário, a evolução da distribuição e a própria distribuição da população por grupos etários no 

concelho de Penamacor acompanham, estruturalmente, a região em que o concelho se insere, embora, em 

termos gerais, o concelho seja bastante mais envelhecido do que a sub-região da Beira Interior Sul. Com efeito, 

Penamacor, nas duas últimas décadas, tem apresentado, relativamente à região, uma proporção de jovens 

significativamente inferior e um peso de idosos, também notoriamente mais elevado.  

Gráfico 32: Distribuição da população por grupos etários entre 1981 e 2001 no Concelho de Penamacor e na Beira Interior Sul 

 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População, INE - Portugal, 1981, 1991 e 2001 



 
 
 

1ª Revisão do PDM de Penamacor – Volume I – Análise e Diagnóstico 178 

Os equipamentos colectivos são destinados à utilização de toda a população concelhia, com o fim último de 

satisfazer as necessidades básicas da população, direccionando-se, contudo, predominantemente, para 

determinados grupos etários. 

Assim, a análise do dimensionamento de cada tipologia de equipamento face à população que se destina servir 

exige, em alguns casos, o conhecimento da idade da população, por grupos etários específicos. Com efeito, se 

os equipamentos de saúde, desportivos e culturais e recreativos são dimensionados tendo por base a população 

concelhia total, já os equipamentos de ensino e segurança social destinam-se a populações específicas, 

nomeadamente crianças, jovens e idosos.  

Tendo em conta esta necessidade, apresenta-se, no quadro seguinte, a população por idades para as tipologias 

de equipamentos ou níveis de ensinos considerados nesta abordagem. 

Quadro 73: Evolução da População entre 1991 e 2001, por grupo etário, em função da tipologia do equipamento ou nível de 
ensino 

Escalão etário 
Nível de Ensino e/ou 

Tipologia do Equipamento 

População 

1991 

População 

2001 

Taxa de 
variação (%) 

0 – 2 anos Creche 150 99 -34.0 

3 – 5 anos Jardim Infantil 162 101 -37.7 

6 – 9 anos 1º Ciclo do Ensino Básico 292 171 -41.4 

10 – 11 anos 2º Ciclo do Ensino Básico 160 102 -36.3 

12 – 14 anos 3º Ciclo do Ensino Básico 264 169 -36.0 

Sub-total (Jovens) - 1028 642 -37.5 

15 – 17 anos Ensino Secundário 306 155 -49.3 

> 65 anos (Idosos) Lares e Centros de Dia 2566 2694 5.0 

Fonte: Censos 1991 e 2001, INE – Portugal 

9.2  EQUIPAMENTO ESCOLAR 

Os dados dos equipamentos de ensino provêm da Carta Educativa do Município de Penamacor e remontam ao 

ano lectivo de 2006/2007. 

9.2.1  Introdução 

Os níveis de ensino da rede escolar, em análise, são os seguintes: 

 Educação Pré-escolar: 

 Jardins de Infância 

 Ensino Básico Integrado: 

 1º Ciclo (EB1) 

 2º Ciclo (EB2) 

 3º Ciclo (EB3) 
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 Ensino Secundário 

9.2.2  Educação pré-escolar 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo "a educação pré-escolar é facultativa e destinada a 

crianças com 3, 4 e 5 anos de idade" ( n.º 3 e n.º 8, Art.º 5º). Nos termos do artigo 40º da mesma Lei, está 

determinado que a "educação pré-escolar deve ser realizada em unidades distintas ou incluídas em unidades 

escolares em que também seja ministrado o 1º ciclo do ensino básico ou, ainda, em edifícios onde se realizem 

outras actividades sociais, nomeadamente de educação extra-escolar".  

A educação pré-escolar (Ensino Pré-Primário) é ministrada nos Jardins de Infância (estabelecimentos da rede 

oficial - Ministério da Educação/Autarquia, mas também por Instituições de Solidariedade Social e Privados), e, 

presentemente, as unidades existentes no concelho de Penamacor, cobrem, globalmente, em termos teóricos e 

quantitativos, as necessidades da população afecta a este nível de ensino, não significando que caso a caso 

(análise à freguesia), não existam assimetrias na distribuição dos estabelecimentos face às populações a servir. 

No ano lectivo de 2006/2007 existiam no concelho de Penamacor 10 Jardins de Infância, dos quais apenas 1 é 

privado. A distribuição destes equipamentos abrange a maioria das freguesias não se encontrando nas 

freguesias de Aldeia de João Pires, Aranhas e Bemposta.  

Quadro 74: Educação pré-escolar (Jardins de Infância ) no ano lectivo 2006/2007 

Freguesias Designação 
Número 

de alunos 
Entidade Proprietária 

Águas Jardim de Infância 7 Autarquia 

Aldeia do Bispo Jardim de Infância 18 Autarquia 

Benquerença Jardim de Infância 9 Autarquia 

Meimão Jardim de Infância 3 Autarquia 

Meimoa Jardim de Infância 5 Autarquia 

Pedrógão S. Pedro Jardim de Infância 5 Autarquia 

Penamacor 
Jardim de Infância 

Jardim de Infância 

12 

18 

Autarquia 

SCM 

Salvador Jardim de Infância 6 Autarquia 

Vale da Sr.ª da Póvoa Jardim de Infância 3 Autarquia 

CONCELHO - 86  

Fonte: Carta Educativa do Município de Penamacor, 2007 

Não obstante o cenário de envelhecimento populacional, no presente caso, materializado pela diminuição 

tendencial do número de crianças, deu-se uma evolução positiva no sentido em que, há uma década atrás 

apenas 72% das crianças com idade para frequentar este nível de ensino, o fazia. Hoje, de acordo com os dados 

estatísticos dos Censos 2001 e da Câmara de Penamacor, 85% das crianças entre os três e cinco anos 

frequentam os jardins infantis do concelho. Penamacor encontra-se, deste modo, a cumprir largamente aqueles 
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que eram os objectivos da Administração Central para o final do século XX, nomeadamente uma cobertura da 

educação pré-escolar na ordem dos 80% a 90%. 

De referir que os dados mais recentes nesta matéria, disponibilizados no site da Direcção Regional de Educação 

do Centro, indicam uma redução na oferta de equipamentos com esta valência não se encontrando listados os 

Jardins de Infância de Meimão e Vale de Nossa Senhora da Póvoa. 

9.2.3 Ensino Básico Integrado 

"O ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo o 1º de 4 anos, o 2º de dois anos e o 3º de três 

anos" ( n.º1, Art.º 8º da LBSE) e "a articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade progressiva, 

conferindo a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa perspectiva de 

unidade global do ensino básico" (Art.º 8º n.º 2). 

1° Ciclo do Ensino Básico 

O 1º ciclo do ensino básico corresponde ao antigo ensino primário, compreendendo a faixa etária dos 6 aos 9 

anos. 

Em Penamacor, no ano lectivo 2006/2007, existiam 9 equipamentos com esta valência, distribuídos pela maioria 

das freguesias, com excepção de Aldeia de João Pires, Bemposta e Meimão. 

A evolução da frequência do parque escolar reflecte necessariamente a evolução da população concelhia. 

Assim, ao decréscimo de população corresponde necessariamente o decréscimo da frequência do ensino. No 

caso do 1º Ciclo do ensino básico e no espaço de uma década, registou-se um decréscimo de 56% do número 

de alunos e no encerramento de três escolas. 

Este é o nível de ensino em que, a prazo, apenas se esperam melhorias qualitativas no estado de conservação e 

de funcionamento das mesmas e não aumento do número de escolas, perspectivado que está o contínuo 

envelhecimento da população do concelho e as medidas decretadas de reorganização da rede escolar. 

A taxa de cobertura deste nível de ensino a esta data era de 96%.  

Quadro 75: 1º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007 

Freguesia Nome do estabelecimento de ensino 
N.º de 
alunos 

Águas EB1 Águas 6 

Aldeia do Bispo EB1 Aldeia do Bispo 24 

Aranhas EB1 Aranhas 8 

Benquerença EB1 Benquerença 10 

Meimoa EB1 Meimoa 9 
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Freguesia Nome do estabelecimento de ensino 
N.º de 
alunos 

Pedrógão S. Pedro EB1 Pedrogão 12 

Penamacor EB1 Penamacor 77 

Salvador EB1 Salvador 10 

Vale da Sr.ª da Póvoa EB1 Vale da Senhora da Póvoa 6 

TOTAL 9 EB1 162 

Fonte: Carta Educativa do Município de Penamacor, 2007 

2º e 3ºCiclos do Ensino Básico e Ensino Secundários 

O 2º ciclo do ensino básico corresponde ao ciclo preparatório e ao escalão etário 10-11 anos. 

O 3º ciclo do ensino básico encerra os 9 anos de escolaridade básica e corresponde a um período de 3 anos (7º, 

8º e 9º anos), destinado à população com 12, 13 e 14 anos. 

O ensino secundário corresponde a um ciclo global com a duração de 3 anos e surge no final dos nove anos de 

escolaridade básica. A faixa etária a que se destina este nível de ensino é a dos 15-17 anos. 

No concelho de Penamacor existe um único estabelecimento escolar que aglutina o ensino básico relativo ao 2º 

e 3º ciclos e o ensino secundário que é a Escola Básica 2,3/S Ribeiro Sanches tendo capacidade para 400 

alunos, no ano lectivo 2006/2007, o 2º ciclo do ensino básico foi assegurado a 76 alunos, o 3º ciclo foi 

assegurado a 147 alunos e o ensino secundário foi assegurado a 118 alunos, num total de 341 alunos.  

Quadro 76: 2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (Ano lectivo 2006/2007) 

Nome do Estabelecimento de Ensino 
nível de 
Ensino 

Capacidade 

(n.º alunos) 

Número  de 
Alunos 

EB 2,3/S Ribeiro Sanches 

2º Ciclo 150 76 

3º Ciclo 150 147 

Secundário 100 118 

TOTAL - 400 341 

Fonte: Carta Educativa do Município de Penamacor, 2007 

Se ao nível da estrutura física, a EB2,3/S Ribeiro Sanches tem espaço para responder à procura dos níveis de 

ensino que ministra, o mesmo não acontece ao nível da dotação de equipamentos educativos, em que se 

registam algumas carências, nomeadamente ao nível de computadores, material desportivo, cadeiras, bancos 

para corredores, etc. 
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9.3  EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL 

A informação relativa a este descritor tem como base o Diagnóstico Social, produzido pelo Município de 

Penamacor, em 2006, tendo a informação sido actualizada, sempre que possível recorrendo à Carta Social, 

disponível em http://www.cartasocial.pt/, cujos dados remontam a Janeiro de 2011. 

9.3.1  Introdução 

Com o objectivo de satisfazer as necessidades de grupos sociais mais carentes ou escalões etários mais 

dependentes, as instituições de Segurança Social baseiam a sua acção na tentativa da satisfação das 

necessidades específicas das crianças, dos jovens e dos idosos. 

No Concelho de Penamacor, essa acção passa designadamente por: 

 apoio à infância e juventude:  

 creches 

 centros de actividades de tempos livres (ATL) 

 lar de infância e juventude 

 apoio à população idosa:  

 lares 

 centros de dia 

 apoio domiciliário 

9.3.2 Creches 

As creches destinam-se a acolher crianças dos 3 meses até aos 2 anos de idade, durante as horas de trabalho 

dos pais, visando proporcionar igualdade de oportunidades a todas as crianças, nomeadamente as que 

concorrem para o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social. 

De acordo com as normas de programação para este equipamento, a área de irradiação deve estender-se à 

freguesia e a população base não deverá ser inferior a 5000 habitantes. A unidade mínima não deverá ter menos 

de 5 crianças, nem a máxima mais de 35.  

A existência de equipamento de apoio à infância, em especial no período que antecede a escolaridade 

obrigatória, torna-se fundamental em áreas onde se verificam elevadas taxas de actividade feminina, o que não 

acontece na generalidade do concelho de Penamacor. Daí, que neste concelho apenas existe uma unidade 

com a valência creche (Santa Casa da Misericórdia de Penamacor), que apoia 15 crianças tendo capacidade 

para 25, apresentando por isso uma taxa de ocupação na ordem dos 60%. Considerando a população  que em 

2001 possuía idade para frequentar este tipo de equipamento, ter-se-ia uma taxa de cobertura na ordem dos 
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15%, num contexto de capacidade para 25%. Tendo em conta a tendência de evolução demográfica negativa 

neste estrato etário, prevê-se que a taxa de cobertura seja actualmente superior. 

9.3.3 Actividades de Tempos Livres 

Os centros de actividades de tempos livres destinam-se a acolher crianças de idade compreendida entre a idade 

legal de ingresso no ensino básico e os 12 anos e funcionam em dois grupos - manhã e tarde. Nestes centros 

são desenvolvidas actividades de animação sócio-recreativa com o objectivo da prevenção de situações sociais 

de risco. 

Os critérios de dimensionamento oficiais não apresentam valores indicativos, apenas aconselham a existência 

destas unidades em situações de elevada percentagem de mão de obra feminina e situações de risco social, o 

que, globalmente, não se verifica neste concelho. 

Em Penamacor, existe apenas o ATL da Santa Casa da Misericórdia, que apoia, neste ano 19 utentes tendo 

capacidade para 30, tendo assim uma taxa de ocupação bruta na ordem dos 63%. 

9.3.4 Lares de Infância e Juventude 

Em Penamacor existe um lar de infância e juventude, pertencente ao Instituto Social Cristão Pina Ferraz – Lar 

Francisco de Pina, localizado na Quinta da Devesa, em Penamacor, prestando apoio a cerca de 24 utentes com 

capacidade para 25, funcionando portanto muito próximo do seu limiar de capacidade. 

Esta instituição dirige a sua actividade para crianças e jovens até aos 16/17 anos não só do concelho de 

Penamacor como também de concelhos limítrofes. A valência desta instituição é de lar com internato e os 

serviços prestados vão desde a alimentação, aos cuidados de saúde, ao acompanhamento escolar, à realização 

de actividades lúdicas e recreativas para a promoção do desenvolvimento físico, intelectual e social.  

9.3.5  Lares, Centros de Dia e Centros de Convívio 

É cada vez mais preocupante e problemática, a questão do envelhecimento demográfico  e, por consequência, 

do apoio à 3ª Idade, com todos os problemas que lhes são inerentes. Estas questões deverão ser tratadas com 

mais acuidade, devendo começar-se a pensar no conjunto de condições, que forçosamente terão de vir a ser 

criadas, de resposta a este fenómeno cada vez mais estrutural. 

Entre outras consequências, aparentemente mais importantes, coloca-se, precisamente, a questão que interessa 

nesta abordagem, da "necessidade de serviços especializados de alojamento". 
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O recurso ao Lar obriga ao abandono das casas e, normalmente, têm implícita uma maior dependência dos 

idosos. Os Centros de Dia têm por objectivo evitar o isolamento dos idosos, favorecendo as relações pessoais e 

permitem colocar, à disposição dos idosos, formas de ajuda adequadas à sua situação, não obrigando, desta 

forma, ao abandono das suas casas. 

Existem dois lares e doze centros de dia (mais 4 que em 1991), todos subocupados, com excepção do lar 

Quinta Nossa Senhora do Incenso que se encontra superlotado. 

É de assinalar o esforço realizado para se ter hoje a a dotação que se conhece.  Na década de 90, a oferta, em 

termos de capacidade, aumentou 52%, sendo igualmente interessante constatar a existência, em todas as sedes 

de freguesia, de um centro de dia. 

Quadro 77: Lares e Centros de Dia, no concelho de Penamacor, em 2011 

Freguesia Estabelecimento Tipologia 
Capacidade 

(n.º utentes) 

N.º de 
Utentes 

Entidade 
Proprietária 

Águas Centro de Dia de São Marcos Centro de Dia 20 3 IPSS 

Aldeia do Bispo 
Centro Social Paroquial da Aldeia 
de João Pires 

Centro de Dia 30 10 Fundação 

Aldeia de João 
Pires 

Centro de Dia de São Bartolomeu Centro de Dia 40 7 Associação 

Aranhas 
Centro de Dia da Liga dos Amigos 
das Aranhas 

Centro de Dia 30 11 Associação 

Bemposta Centro de Dia de N. Srª da Silva Centro de Dia 20 2 IPSS 

Benquerença 
Centro de Dia e Apoio Domiciliário 
do Centro Paroquial de N. Srª da 
Quebrada 

Centro de Dia 35 14 Fundação 

Meimão 
Centro de Dia José Mª 
Nascimento Cordeiro 

Centro de Dia 20 2 IPSS 

Meimoa Centro de Dia de São Domingos Centro de Dia 25 7 Associação 

Pedrógão s. Pedro 
Centro de Dia de Pedrogão de S. 
Pedro 

Centro de Dia 24 14 IPSS 

Penamacor 

Equipamento Social da 
Misericórdia de Penamacor 

Centro de Dia 40 2 SCM 

Lar residencial D. Barbara 
Tavares da Silva Lar 

95 81 IPSS 

Quinta Nossa Senhora do Incenso 25 28 IPSS 

Salvador 
Equipamento Social da 
Misericórdia de Penamacor 

Centro de Dia 30 10 SCM 

Vale da Sr.ª Póvoa 
Centro de Dia do Vale da Sr.ª da 
Póvoa 

Centro de Dia 10 2 IPSS 

Concelho 14 equipamentos  444 193 - 

Fonte: Carta Social, Janeiro de 2011 

Não obstante a evolução ocorrida e a dotação actual bastante satisfatória, este é um domínio que deverá, a 

prazo, a julgar pela evolução tendencial da estrutura etária concelhia (regional e mesmo nacional), vir a ser cada 

vez mais exigente em termos de estruturas físicas (e humanas) de apoio. Contudo, hoje, a capacidade existente 

no concelho de Penamacor só é utilizada a 43%. 
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Para além da oferta existente, existem ainda em fase de projecto um lar de idosos privado a localizar na 

Meimoa, um centro de dia e residências de idosos para Vale Nossa Sra. Da Póvoa (também privado). Encontra-

se em fase de obra uma unidade de cuidados continuados para a Quinta Nossa Senhora do Incenso, em 

Penamacor. 

Poderão, no entanto, existir outras formas mais adequadas, tanto em termos financeiros como sociais, para a 

resolução ou, pelo menos, minoração, das dificuldades deste sector, nomeadamente o recurso ao apoio 

domiciliário, que já existe em Penamacor, em todas as freguesias do concelho. 

9.3.6  Apoio domiciliário 

O apoio domiciliário é considerado a forma mais eficaz e económica de resolver o problema do apoio à 

população idosa, não só por não implicar o abandono do meio familiar, com as consequências psicológicas e 

sociais que daí advêm, como também a sua existência é menos dispendiosa do que a manutenção de lares.  

A ajuda domiciliária é gratuita e pode incluir serviços de higiene e conforto, assim como trabalhos caseiros e 

percursos ao ar livre. Este é um serviço da responsabilidade de diversas entidades, nomeadamente as IPSS 

existentes, as Associações de Solidariedade Social e a Santa Casa da Misericórdia de Penamacor. 

Quadro 78: Apoio domiciliário no concelho de Penamacor, em 2011 

Freguesias Capacidade Utentes 

Águas 31 9 

Aldeia do Bispo 20 15 

Aldeia João Pires 30 26 

Aranhas 30 30 

Bemposta 17 5 

Benquerença 47 47 

Meimão 20 9 

Meimoa 30 25 

Pedrógão São Pedro 40 33 

Penamacor 50 52 

Salvador 41 24 

Vale da Sr.ª da Póvoa 30 20 

Total 386 295 

Fonte: Carta Social, Janeiro de 2011 

No concelho de Penamacor, o apoio domiciliário complementa a intervenção do município neste grupo etário e é 

assegurado, como já se referiu, em todas as freguesias. 

O concelho tem capacidade para apoiar 1/3 da população idosa, mas só 19% desta população recebe apoio 

social. A existência de um centro de dia e de apoio domiciliário em todas as freguesias reflecte um esforço 
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louvável de proximidade e de serviço à população idosa, num território cujas dimensão e distâncias a percorrer 

entre aglomerados oneram bastante a qualidade de vida da população. 

9.4  EQUIPAMENTO DE SAÚDE 

9.4.1  Introdução 

O equipamento de saúde considerado integra as seguintes tipologias: 

 Centros de Saúde 

 Extensões do Centro de Saúde 

 Farmácias 

9.4.2  Centros de Saúde e Extensões 

Os centros de saúde constituem o primeiro nível de contacto da população com os serviços de saúde (cuidados 

de saúde primários), cujo objectivo é o diagnóstico e a resolução de situações de doença que não necessitem de 

cuidados especializados, nomeadamente a prestação de serviços preventivos, curativos, de reabilitação e 

promoção da saúde. Por norma, os centros de saúde localizam-se nas sedes de concelho. 

Com o objectivo de melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde, os centros de saúde dispõem de unidades 

mais pequenas, designadas por extensões, e que geralmente correspondem à área geográfica das freguesias. 

Existe um Centro de Saúde em Penamacor e Extensões de saúde em todas as freguesias.  

O centro de saúde e as extensões de saúde associadas estão integradas no Agrupamento de Centros de Saúde 

da Beira Interior Sul, sendo o hospital de referência o Hospital Amato Lusitano, localizado na cidade de Castelo 

Branco.  

O centro de saúde presta consultas específicas na área da Diabetes, Hipertensão, Atendimento de jovens e 

adolescentes, cessação tabágica, planeamento familiar, saúde materna e saúde infantil. Integra igualmente 

serviços de promoção de saúde ao nível de vacinação de crianças, vacinação de adultos, avaliação da visão, 

saúde oral, avaliação da audição e tratamentos ao nível pensos, injectáveis, algaliações, aerossóis, aspiração de 

secreções, remoção de cerúmen, tamponamento nasal, remoção de pontos, imobilização com talas, domicílios 

de enfermagem, avaliação da tensão arterial e avaliação de glicemia capilar. Possui ainda um serviço de 

atendimento permanente.  

Apesar da existência de extensões de saúde em todas as freguesias, estas não prestam um atendimento diário, 

verificando-se, na maioria das freguesias, atendimento apenas durante dois dias por semana. 
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O estado de conservação destes equipamentos é, de um modo geral, razoável e todos se encontram a funcionar 

em instalações próprias. Contudo, a capacidade destes estabelecimentos, medida em número utentes/dia, é 

ultrapassada em quase todos. 

Quadro 79: Centro de Saúde e Extensões em 2003 

Freguesia Tipologia 
Capacidade 

(utentes/Dia) 

N.º Médio 
Utentes/Dia 

Estado de 
Conservação 

Águas Extensão de Saúde 8 12 Razoável 

Aldeia do Bispo Extensão de Saúde 8 10 Bom 

Aldeia de João Pires Extensão de Saúde 8 11 Razoável 

Aranhas Extensão de Saúde 8 9 Bom 

Bemposta Extensão de Saúde 8 13 Razoável 

Benquerença Extensão de Saúde 8 9 Bom 

Meimão Extensão de Saúde 8 12 Razoável 

Meimoa Extensão de Saúde 8 8 Razoável 

Pedrógão S. Pedro Extensão de Saúde 8 15 Razoável 

Penamacor Centro de Saúde 32 27 Razoável 

Salvador Extensão de Saúde 8 11 Razoável 

Vale da Sr.ª da Póvoa Extensão de Saúde 8 21 Razoável 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Janeiro 2003, actualizado a partir do Portal da Saúde datado de Outubro de 2009 

Num território com um índice de envelhecimento tão elevado, é expectável que o apoio médico seja mais 

solicitado. 

Como já foi referido no capítulo relativo aos equipamentos de apoio social, encontra-se em fase de obra uma 

unidade de cuidados continuados a localizar na vila de Penamacor. 

9.4.3 Farmácias 

A implantação de farmácias, de acordo com a Portaria n.º 1430/2007, de 2 de Novembro, e está condicionada à 

capitação de pelo menos 3500 habitantes/farmácia e a uma área de irradiação de 350 metros. 

As duas farmácias existentes no concelho localizam-se na freguesia de Penamacor. 

Em relação à capitação farmácia/habitantes, o concelho responde àqueles critérios (3500 habitantes *2 

farmácias = 7000 habitantes, e Penamacor possui, em 2001, cerca de 6700 habitantes.  

Não obstante a capitação existente, a dimensão do concelho e o grande envelhecimento da sua população 

justificam a existência de outras alternativas para obtenção de medicamentos. 
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9.5 EQUIPAMENTO DESPORTIVO 

Na análise da situação dos equipamentos desportivos do Concelho de Penamacor consideram-se todas as 

áreas desportivas existentes, cujo acesso e prática desportiva são facultados à população em geral, incluindo os 

recintos integrados no parque escolar. 

Segundo as Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos (DGOTDU) e em 

conformidade com as recomendações do Conselho da Europa e do Conselho Internacional para a Educação 

Física e o Desporto (UNESCO), deve ser atribuída a quota global de 4 m2 de superfície desportiva útil por 

habitante, que se deve repartir pelas seguintes tipologias, consideradas como equipamentos de base, de modo 

a atribuir cerca de: 95% das áreas para actividades ao ar livre em terrenos de jogos e de atletismo; 2 a 2.5% 

para salas de desporto e 1.5% para superfícies de plano de água em piscinas cobertas e ao ar livre. 

Evidentemente que se trata de uma base normativa sem carácter rígido e que deve adaptar-se com a necessária 

flexibilidade às variáveis específicas de cada território. 

No concelho de Penamacor são predominantes os pequenos campos de jogos (11), seguidos pelos grandes 

campos de jogos, nomeadamente os campos de futebol (6). Em  menor número, existem dois complexos de 

piscinas e um Pavilhão Desportivo. 

Todas as freguesias, à excepção de Bemposta, possuem pelo menos uma instalação desportiva, verificando-se, 

no entanto, grandes desigualdades espaciais na distribuição destes equipamentos quando aferidos com a 

população residente respectiva. Com efeito, estas áreas úteis/habitante oscilam entre 1,6 m2/habitante, na 

freguesia de Salvador, e 18,6 m2/habitante, em Meimoa. 

Quadro 80: Número e área (m2) das instalações desportivas, por freguesia, em 2003 

Freguesias 
área útil/ 

habitante 

área total 

Grandes Campos de 
Jogos 

(Campos de Futebol, 
...) 

Pequenos Campos 
de Jogos 

(Polidesportivos, ...) 

Pavilhões e 
Salas de 
Desporto 

Piscinas 

(cobertas e 
descobertas) 

(m2) N.º Área(m2) N.º Área(m2) N.º Área(m2) N.º Área(m2) 

Águas 2.5 830 - - 1 830 - - - - 

Aldeia do Bispo 10.8 8098 1 7300 1 798 - - - - 

Aldeia de João Pires 4.4 968 - - 1 968 - - - - 

Aranhas 1.9 840 - - 1 840 - - - - 

Bemposta - - - - - - - - - - 

Benquerença 8.7 6020 1 5220 1 800 - - - - 

Meimão 16.9 5852 1 5130 1 722 - - - - 

Meimoa 18.6 8468 1 7020 2 1448 - - - - 

Pedrógão S. Pedro 11.8 6862 1 6062 1 800 - - - - 

Penamacor 6.5 11211 1 9000 1 338 1 1102 2 771 

Salvador 1.6 968 - - 1 968 - - - - 

Vale da Sr.ª da Póvoa 2.5 840 - - 1 840 - - - - 

CONCELHO 7.7 50957 6 39732 11 9352 - 1102 - 771 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Janeiro 2003 
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No seu conjunto, a relação área desportiva útil/habitante é, neste concelho, de 7,7 m2, bastante superior aos  

4 m2 indicados oficialmente. Existe ainda o circuito de manutenção da Mata Municipal de Penamacor que 

completa a oferta de espaços desportivos, embora não seja considerada na contabilização global das áreas 

desportivas do concelho por não é considerado um equipamento desportivo de base. 

Quadro 81 Área desportiva útil recomendada e existente no concelho de Penamacor em 2002, de acordo com tipologia 

Tipologias 
Área  Recomendada 

(%) 

Área  Existente em 
Penamacor (%) 

Ar livre 95% 96,3% 

Salas de Desporto 2 a 2,5% 2,2% 

Superfícies de plano de água 1,5% 1,5% 

 

É de salientar o esforço desenvolvido nos últimos cinco anos onde foram construídos vários equipamentos, 

nomeadamente o Pavilhão Desportivo de Penamacor, Campos de Ténis, Estádio Municipal, Complexo 

Desportivo de Póvoa de S. Pedro e os Polidesportivos de Aldeia do Bispo e Penamacor. 

Tendo em consideração a dotação actual e a tendência para o envelhecimento demográfico, o concelho de 

Penamacor encontra-se bastante bem dotado ao nível do equipamento desportivo. 

9.6  EQUIPAMENTO CULTURAL E RECREATIVO 

O equipamento cultural, enquanto estrutura física fixa, não traduz, necessariamente, a actividade cultural de um 

concelho ou região, estando esta, sobretudo, dependente de uma política autárquica de promoção cultural e do 

dinamismo dos grupos e das associações culturais e recreativas. 

Em termos de estruturas fixas, existe, no concelho de Penamacor, alguma oferta, nomeadamente: uma 

biblioteca, dois museus, um centro de cultura e animação comunitária, uma sala de espectáculos, um salão de 

festas, uma rádio local e um posto de turismo. 

Quadro 82: Equipamento Cultural e de Recreio em 2002 

Tipologia do equipamento 
N.º de 

Unidades 
Freguesia 

Biblioteca 1 Penamacor 

Museu 2 Penamacor e Meimoa 

Centro de Cultura e Animação Comunitária 1 Penamacor 

Sala de espectáculos 1 Penamacor 

Salão de Festas 1 Penamacor 

Rádio Local 1 Penamacor 

Posto de Turismo 1 Penamacor 

Associações Culturais, Recreativas e Desportivas 14 Todas as freguesias 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro  de 2002 
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No domínio cultural assume particular importância a actividade desenvolvida pelo Centro de Cultura e 

Animação Comunitária, o qual tem sido palco de várias iniciativas, nomeadamente de sensibilização, 

informação, animação e formação. Estas iniciativas vão desde colóquios, cursos de alfabetização, cursos socio-

profissionais de pintura, bordados, tapeçarias de arraiolos, exposições, ciclos de cinema, concursos, torneios de 

jogos tradicionais renascimento de tradições e outras actividades com o objectivo da revitalização da cultura 

local. 

É de salientar ainda a actividade associativa do concelho, marcada pela existência de um conjunto de 14 

associações, com incidência para as actividades desportivas, culturais e recreativas (Quadro 83). 

Quadro 83: Associações culturais, recreativas e desportivas 

Freguesia Associação Actividades Desenvolvidas 

Aldeia de 

João Pires 
- União da Aldeia de João Pires - Filarmónica 

Aranhas - Liga dos Amigos de Aranhas - Centro de Dia 

Benquerença - Ass. Desport. Cultural e Recreativa e Benquerença 
- Teatro; Semana Cultural; Quadro Vivo do 
Linho; Secção de caça e Pesca 

Meimoa - Ass. Cultural e Desportiva dos Amigos da Meimoa - Futsal; Secção de Caça e Pesca 

Pedrógão de 

São Pedro 

- Ass. Desportiva e Cultural de Pedrógão de S. Pedro 

- Ass. de Caça e Pesca  de Pedrógão de S. Pedro 

- Futebol; 

- Caça 

Penamacor 

- Clube de Caça e Tiro da Aldeia de João Pires 

- Clube de Caça e Pesca de Penamacor 

- Menagem – Ass. Cultural e de Desenv. de 
Penamacor 

- ADEP – Associação Desportiva de Penamacor 

- Ass. Humanitária dos Bomb. Voluntários de 
Penamacor 

- Clube de Ténis de Penamacor 

- Clube do Benfica de Penamacor 

- Cinegética; Torneios; Passeios Recreativos; 

- Cinegética 

- Exposições; Ateliers; Jogos 
Tradicionais;Eventos 

- Futebol 

- Humanitária; 

- Ténis 

- Futsal; Pesca Desportiva; Judo 

Vale da 

Sr.ª da Póvoa 
- Ass. Desportiva e Cultural do Vale da Sr.ª da Póvoa - Cinegética 

Fonte: Câmara Municipal de Penamacor, Dezembro de 2002 

É de salientar que se encontra em fase de obra o centro de congressos Ribeiro Sanches, em Penamacor, que é 

composto por um auditório e centro de animação cultural, encontrando-se em fase de projecto o “Parque Terras 

do Lince”, que consiste num parque temático sobre os ecossistemas mediterrâneos e sobre o Lince Ibérico, com 

espaços in e outdoor de interpretação  da natureza e da paisagem e educação ambiental. 

9.7  PREVENÇÃO E SEGURANÇA 

De acordo com a DGOTDU, os equipamentos de prevenção e segurança são os que se destinam a acolher as 

forças de segurança pública – Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, bem como os 

Bombeiros. 
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Em Penamacor os equipamentos existentes são o Posto da GNR e o Quartel dos Bombeiros, ambos localizados 

em Penamacor. O posto da GNR é de dimensão reduzida para as necessidades, contudo, encontra-se em 

estudo a remodelação para ampliação das secções operacionais. 

Quadro 84: Equipamento de Prevenção e Segurança 

Tipo de Unidade Freguesia N.º de efectivos 
Tipo de 

Instalações 
Estado de 

Conservação 
Dimensão 

Posto da GNR Penamacor 21 Próprias Razoável Reduzidas 

Quartel de Bombeiros Penamacor 
13 (efectivos) 

126 (voluntários) 
Próprias Razoável Suficientes 

Fonte: Câmara Municipal, Dezembro de 2002 

Em matéria de protecção civil, e de acordo com o Plano Municipal de Emergência, o Centro Municipal de 

Operações de Emergência de Protecção Civil, integra os seguintes grupos : 

 Grupo de operações, coordenado pelo presidente da Câmara Municipal de Penamacor, sendo 

constituído pelos Bombeiros Voluntários e pela GNR, integrando ainda como membros facultativos, 

consoante o sinistro, instituições como o Centro de Saúde, o Serviço Local de Segurança Social, 

Santa Casa da Misericórdia e o Lar de Santa Barbara; 

 Grupo de Socorro e Salvamento, integrando os Bombeiros Voluntários de Penamacor; 

 Grupo de Manutenção da Lei e da Ordem e da Movimentação de Populações, que integra a Guarda 

Nacional Republicana; 

 Grupo de Saúde e Evacuação, que integra entidades como o Centro de Saúde e os Bombeiros 

Voluntários; 

 Grupo de Abastecimento e Armazéns, que afecta instituições como a Câmara Municipal de 

Penamacor, as Juntas de Freguesia, a Associação Comercial e Industrial da Covilhã, Belmonte e 

Penamacor e a Santa Casa da Misericórdia; 

 Grupo de Transportes e Obras públicas, que afecta a Câmara Municipal de Penamacor; 

 Grupo de Abrigos e Bem Estar, que integra entidades como as Juntas de Freguesia, Santa Casa da 

Misericórdia, Lar D. Barbara Tavares da Silva; 

 Grupo de Gestão de Voluntários e Benévolos, que integra as Juntas de Freguesia e a referida 

Associação; 

 Grupo de Reserva Operacional, que integra o Agrupamento de Escuteiros do concelho de 

Penamacor; 
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 Grupo de Informação Pública, que integra entidades como a Câmara Municipal de Penamacor, 

Rádios Locais e Jornais Locais. 

9.8  SÍNTESE CONCLUSIVA 

O concelho de Penamacor encontra-se, em termos globais e quantitativos, razoavelmente dotado de 

equipamentos e serviços de apoio social, quando dimensionados em função dos quantitativos populacionais 

em presença, existindo, contudo, alguns domínios onde ainda se terá de intervir, de modo a dar uma resposta 

mais adequada às necessidades actuais e previsíveis da população. 

Na óptica da distribuição espacial dos equipamentos colectivos, salienta-se que é na sede de Concelho que se 

localizam os de ordem superior e que as freguesias de Benquerença e Aldeia do Bispo são as segunda e 

terceira melhor equipadas do concelho. 

Um aspecto fundamental na análise e avaliação dos equipamentos colectivos é o marcadíssimo envelhecimento 

demográfico da população concelhia : i) envelhecimento na base da pirâmide: reduzida dimensão da população 

jovem (9,6%) e ii) significativa percentagem de população idosa (40,5%). Este facto obriga a pensar, em termos 

estratégicos, que a dotação do equipamentos colectivos deverá ser reforçada no sector de apoio da população 

idosa e, por outro lado,  o abrandamento da pressão dos jovens deverá ser aproveitada para a melhoria 

qualitativa dos equipamentos de apoio à população jovem. 

Uma avaliação por tipo de equipamentos, permite salientar os seguintes aspectos: 

 a nível escolar, o concelho encontra-se bem dotado face aos quantitativos populacionais em 

presença: dez jardins de infância, nova escolas básicas do 1º ciclo e uma EB2,3/S. Todos os níveis 

de ensino verificam uma taxa de cobertura que rondará os 100%. A única excepção refere-se ao 

ensino secundário, em que do universo populacional com idade para o frequentar, apenas 76%14  o 

faz. Uma análise mais pormenorizada, envolvendo outros aspectos mais específicos, que 

ultrapassam o âmbito do PDM, poderá denunciar alguns desajustes espaciais e funcionais entre a 

oferta e a procura existentes, que poderão vir a justificar um reordenamento da rede pré-escolar que 

actualmente serve a população concelhia. 

 os serviços de saúde no concelho são prestados pelo centro de saúde e pelas onze extensões 

distribuídas por todas as freguesias do concelho, as quais, se encontram, de um modo geral, em 

razoável/bom estado de conservação. A capacidade destes equipamentos (em n.º de utentes/dia) é 

ultrapassada em quase todos. Existem duas farmácias no concelho ambas na freguesia de 

Penamacor; 

                                                      
14 Apenas contabilizando o n.º de alunos neste nível de ensino versus população escolarizável, não se contemplando os alunos que frequentam estabelecimentos de 

ensino fora do concelho, nem os alunos do exterior do concelho que frequentam a EB 2,3/S de Penamacor. 
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 ao nível do apoio à infância, há a registar a existência de apenas uma creche e um centro 

actividades de tempos livres (ATL), ambos da Santa Casa da Misericórdia e situados na vila de 

Penamacor; 

 ao nível do apoio à 3ª idade, há um conjunto muito significativo de estruturas de apoio que passa 

pela existência de dois lares, e doze centros de dia. A ocupação dos equipamentos existentes ronda 

os 44%, facto que revela uma boa dotação destes equipamentos face à procura. Uma das possíveis 

soluções poderá passar pelo crescente recurso ao  apoio domiciliário, que já é realizado em  todas 

as freguesias do concelho. No total, cerca de 18% população idosa recebe apoio social (prestado 

pelas várias valências existentes). 

 na oferta de equipamento desportivo salienta-se a tipologia designada por “pequenos campos de 

jogos” (11), seguidos pelos grandes campos de jogos (6). De acordo com os indicadores oficiais 

(4m2/hab de superfície desportiva útil), este concelho fica além do definido oficialmente 

(7,7m2/hab.). Tendo em conta a dotação actual e que a população potencialmente utilizadora do 

equipamento desportivo está tendencialmente em regressão, julga-se que o concelho tem 

capacidade excedentária para satisfazer as exigências a este nível. 

 no âmbito do equipamento cultural, atendendo aos quantitativos populacionais do concelho e à 

própria estrutura etária, a qual evidencia uma população muito envelhecida, há uma oferta razoável 

de equipamentos culturais e recreativos, sendo de salientar a importância da intervenção da 

população, nomeadamente materializada nas 14 associações culturais /recreativas/ /desportivas 

existentes. Enquanto estruturas fixas, podem encontrar-se em Penamacor dois museus, uma 

biblioteca, uma sala de espectáculos, um salão de festas, uma rádio local e um posto de turismo. 

Assume particular importância a actividade desenvolvida pelo Centro de Cultura e Animação 

Comunitária, o qual tem sido objecto de várias iniciativas, nomeadamente de sensibilização, 

informação, animação e formação.  

Em síntese, estamos em presença de um concelho razoavelmente equipado quando dimensionado para a 

respectiva população, havendo, no entanto, espaço para:  

 Eventual reordenamento da rede escolar, adaptado às novas exigências da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, tendo em conta, entre outros aspectos, que a população escolar está a diminuir,  

 Incrementar a dotação de estruturas sociais de apoio a crianças e jovens (creches e ATL) , 

sobretudo na sede de concelho; 

 Eventual ampliação/remodelação das extensões do Centro de Saúde que se encontram a funcionar 

excedendo os limites da sua capacidade. 
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10.  REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

10.1 PRINCIPIOS GENÉRICOS 

Neste capítulo será desenvolvida a caracterização das infraestruturas viárias e do sistema de transportes do 

Concelho de Penamacor, referente nomeadamente à rede rodoviária – incluindo a análise das acessibilidades 

servidas, funções desempenhadas e suas características físicas – ao tráfego e ao serviço de transporte público, 

procurando estabelecer uma análise dos seus actuais níveis funcionais e operacionais. 

Metodologicamente, esta caracterização foi desenvolvida com base numa recolha de elementos diversos, 

processada a diferentes níveis: 

 Contactos com técnicos da autarquia; 

 Contactos com outras entidades (EP, operadores de transportes, etc.); 

 Levantamentos de campo; 

 Consulta de dados estatísticos, estudos e publicações existentes. 

O tratamento da informação recolhida, possibilitou a caracterização do sistema, nas suas diferentes vertentes, 

identificando os seus principais estrangulamentos e deficiências e perspectivando a sua previsível evolução, 

alicerçando o desenvolvimento de uma estratégia de intervenção adequada que, no âmbito da presente Revisão 

do PDM, possibilite a melhoria efectiva da sua qualidade e eficácia. 

Assim, no subcapítulo 10.2 procede-se à análise e caracterização da rede viária concelhia, nomeadamente, no 

que diz respeito à sua inserção na rede exterior, acessibilidades servidas, estrutura e hierarquia actual e das 

suas características físicas e geométricas (extensões, perfis transversais, traçado, pavimentação, etc.), 

salientando ainda alguns dos aspectos mais significativos relativamente às suas perspectivas de evolução no 

prazo de vigência do presente Plano Director Municipal. 

Por último, no subcapítulo 10.3, é caracterizado o serviço de transporte público de passageiros existente, 

incidindo sobretudo no domínio da oferta e da qualidade do serviço prestado. 
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10.2 REDE VIÁRIA 

10.2.1  Inserção Nacional, Regional e Local 

10.2.1.1  Principais Ligações à Rede Exterior 

As funções desempenhadas pelas vias, nomeadamente no que se refere aos níveis de acessibilidades servidos, 

apresentam-se como factor determinante no estabelecimento da sua adequada hierarquização, devendo ser 

analisada a sua adequação à estrutura, características e importância dos troços que a constituem. 

Deste modo, a análise da sua inserção na rede exterior assume papel fundamental na compreensão das 

relações estabelecidas com os principais pólos de geração/atracção de deslocações, relacionadas, em larga 

medida, com a qualidade das ligações existentes, sendo de salientar os seguintes aspectos: 

 A localização geográfica do concelho de Penamacor – situado em plena zona raiana da região da 

Beira Interior Sul –, a relativa escassez de ligações ao exterior e as fracas condições de mobilidade 

que estas apresentam, penalizam significativamente as acessibilidades externas concelhias, 

afectando as ligações aos principais eixos de acessibilidade regional (IP2/A23 e IP5/A25), e 

consequentemente aos seus principais centros urbanos (Fundão e Covilhã a oeste e Sabugal, 

Guarda e Vilar Formoso a norte); 

 Por seu turno, apesar de estabelecidas através de uma via nacional desclassificada no âmbito do 

PRN200015 – a EN233, a sul de Penamacor –, as acessibilidades na direcção Sul (Idanha-a-Nova e 

Castelo Branco) apresentam características mais favoráveis; 

 Assim, apesar do traçado algo acidentado no atravessamento da zona Norte do território, o eixo 

longitudinal assegurado pela EN233, assegura as mais importantes ligações ao exterior, servindo 

acessibilidades a diversos níveis:  

 Nacional / Internacional: regiões Norte e Sul e Fronteira de Vilar Formoso; 

 Regional: Guarda e Castelo Branco; 

 Local: Sabugal e Idanha-a-Nova; 

 Com enorme relevância no âmbito das acessibilidades regionais, a EN346 (Ponte de 

Meimoa/EN345 - Penamacor) assegura as principais ligações ao Fundão e à Covilhã (Cova da 

Beira), sendo de salientar as deficientes características que, presentemente, se verificam no troço 

Capinha - Alçaria (ant EN18), desclassificado; 

                                                      
15  Dec. Lei nº 222/98, de 17 de Julho, alterado pela Lei nº 98/99 e pelo Dec. Lei nº 182/2003; 
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 Futuramente, caso se venha a verificar uma beneficiação das suas características de traçado e 

pavimentação, bem como do troço Capinha - Caria da EN345 (troço desclassificado), esta via 

poderá vir a constituir uma alternativa de eficácia acrescida, sobretudo no que respeita às ligações a 

Norte, assegurando a ligação mais directa ao IP2/A23 (SCUT da Beira Interior); 

 Por outro lado, a implementação do IC6, entre a Covilhã e o IC7/EN17 (Estrada da Beira), deverá 

igualmente traduzir-se numa melhoria das acessibilidades concelhias a Coimbra e ao Litoral Centro; 

 Quanto à ER332 (Penamacor - Medelim/IC31), esta assegura ligações secundárias ao Concelho de 

Idanha-a-Nova e às fronteiras de Monfortinho – via EN239 (IC31) – e de Segura, situada a Sul; 

 Na direcção Nascente, assinale-se ainda a ligação à Fronteira de Rio Torto (lig. a Valverde del 

Fresno) através da ER34616 (Penamacor - Rio Torto), assumindo essencialmente uma importância 

de âmbito local. 

Quadro 85: Principais ligações à rede exterior 

 

                                                      
16  Antiga via municipal (EM569) que passou a integrar a Rede Nacional e a categoria das Estradas Regionais; 

Via

Nacional / Internacional Regional Local

EN233 Porto Guarda Sabugal

(Norte de Penamacor) Região Norte Beira Interior Norte Belmonte 
1)

Fronteira de Vilar Formoso

antiga EN233 Lisboa Castelo Branco Idanha-a-Nova

(Sul de Penamacor) Região Sul Portalegre

Coimbra 
2)

Pinhal Interior Sul 
2)

Litoral Centro 
2)

EN346 Porto 
3)

Guarda 
3) Fundão

Região Norte 
3) Cova da beira Belmonte

Pinhal Interior Norte

Litoral Centro 
4)

ER332 Fronteira de Monfortinho Idanha-a-Nova

Fronteira de Segura

ER346 Fronteira de Rio Torto

EM557 Idanha-a-Nova

EM570 Guarda 
3) Belmonte

1) Via ER18-3; 2) Via IC8; 3) Via IP2/A23 (Nó de Caria); 4) Via EN230 (IC6)

Principais Ligações Asseguradas (Nível)
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Das vias que integram a Rede Municipal, destacam-se as funções desempenhadas por duas delas:  

 A EM557, que constitui a ligação mais favorável a Idanha-a-Nova (via Proença-a-Velha), 

beneficiando de um encurtamento significativo da distância a percorrer, bem como das suas 

excelentes condições de traçado e pavimentação; 

 A EM570 que, a partir da EN233 (Meimoa), serve relevantes acessibilidades a Poente e, sobretudo, 

a Norte, constituindo actualmente uma alternativa razoável, e de utilização frequente, nas ligações a 

Belmonte e, através do IP2/A23 (Nó de Caria), à Guarda. 

Para além destas, existe ainda um conjunto relativamente vasto de vias municipais que asseguram ligações 

exteriores de importância nitidamente inferior a nível concelhio, servindo sobretudo o acesso de zonas mais 

periféricas aos concelhos limítrofes. 

10.2.1.2  Análise das Acessibilidades Externas 

A acessibilidade entre dois locais é sempre determinada em função da distância e das características das infra-

estruturas viárias que os unem. Assim, a análise que seguidamente se apresenta foi efectuada tendo por base 

estes dois elementos, procurando traduzir as acessibilidades mais favoráveis servidas pelo conjunto de vias 

existente, apresentando-se no quadro seguinte as distâncias registadas entre a Vila de Penamacor e os 

principais pólos geradores de importância nacional, regional e local. 

Assim, é possível constatar o reduzido grau de acessibilidade relativamente aos principais pólos de 

importância regional e nacional, factor que decorre quer da elevada distância decorrente da sua localização 

geográfica, quer das deficientes características de parte significativa das infraestruturas viárias existentes as 

quais, pelo facto de ainda não se encontrarem implementadas na sua totalidade ou de, em virtude dos 

condicionalismos de ordem geo-morfológica, não garantem padrões de utilização e de mobilidade adequados. 

Relativamente a Lisboa e ao Porto, grande parte do percurso é servido por itinerários principais (IP’s) – IP2/A23 

e IP5/A25 – os quais garantem padrões de mobilidade bastante aceitáveis, sendo contudo de salientar a 

localização excêntrica de Penamacor relativamente a ambos os eixos, não sendo a acessibilidade até estes 

favorável. 

No que diz respeito ao Litoral Centro, a ligação mais directa que serve as sub-regiões da Beira Interior e da 

Cova da Beira – a EN230 (IC6) – apresenta características bastante desfavoráveis, acentuando os 

condicionalismos impostos pela localização geográfica do concelho e pelo efeito barreira provocado pela 

necessidade de transposição do principal sistema montanhoso nacional.  
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Mais a Sul, próximo de Vila Velha de Ródão, a ligação proporcionada pelo IC8 em direcção ao litoral (Pombal), 

constitui actualmente uma alternativa efectiva, beneficiando de características bastante mais favoráveis em 

termos de traçado e conforto de utilização, embora também esta via ainda não tenha sido objecto de intervenção 

na sua totalidade. 

Quadro 86: Distâncias da Sede de Concelho aos Principais Pólos Geradores 

 

 

A nível regional, à excepção de Castelo Branco – sede de distrito e, destacadamente, o pólo de maior 

atractividade – e da Guarda, situadas a distâncias moderadas e beneficiando de ligações com características 

razoáveis, o grau de acessibilidade relativamente aos restantes pólos considerados são, globalmente, 

reduzidos, sendo igualmente condicionado pelos factores atrás enunciados. 

Quanto à acessibilidade local, face ao tipo e importância das relações de proximidade existentes, esta deverá 

igualmente ser considerada como média a reduzida, sobretudo se tivermos em conta as distâncias algo elevadas 

registadas (30 a 40 km) relativamente às sedes de concelho limítrofes e à cidade da Covilhã. 

Por último, saliente-se a favorável acessibilidade relativamente a duas fronteiras internacionais de importância 

nacional e regional, Vilar Formoso e Segura, respectivamente, aspecto que assume uma relevância muito 

significativa como factor de desenvolvimento económico do concelho e da região em que se insere. 

Nível Designação Distância Principais Vias

Hierárquico (km) Utilizadas

Nacional    Lisboa 265 ant EN233, IP2/A23, IP6/A23, IP1/A1

   Porto  270 EN346, ant EN345, IP2/A23, IP5 (A25), IP1/A1

   Coimbra 
1) 200 ant EN233, IP2/A23, IC8, IC3, IC2

Regional    Castelo Branco 48 ant EN233

   Guarda 
2) 68 EN346, ant EN345, IP2/A23

   Portalegre 148 ant EN233, IP2/A23, IP2

   Viseu 145 EN346, ant EN345, IP2/A23, IP5

Local    Idanha-a-Nova 30 ant EN233, EM557

   Fundão 33 EENN346/345/343

   Covilhã 42 EN346, ant EN346, ant EN18

   Belmonte 37 EN233, EM570, ER345

   Sabugal 32 EN233

Fronteiras    Vilar Formoso 
3) 80 EENN233/233-3/332

   Rio Torto 15 ER346

   Segura 55 ER332, ant EN332, EERR240/355

   Monfortinho 45 ER332, EN239 (IC31)

1) Alternativa via EN230 (IC6) = 185km; 2) 61km via EN233; 3) 105km via Caria (IP2/A23) e IP5/A25
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Importa referir que, a análise efectuada teve por referência a sede de concelho, beneficiando duma localização 

relativamente central em relação ao restante território e, sobretudo, da proximidade directa aos eixos rodoviários 

mais importantes em termos de ligações externas. Deste modo, os padrões de acessibilidade referidos são 

naturalmente diferenciados, diminuindo significativamente nas zonas mais afastadas destes eixos, podendo, 

genericamente, considerar-se as zonas Nordeste e Sueste como as mais desfavorecidas a este nível. 

10.2.2  Rede Viária Concelhia 

10.2.2.1  Estrutura e Hierarquização Actual 

A rede viária do Concelho de Penamacor, representada na respectiva peça desenhada, é fundamentalmente 

composta por quatro níveis hierárquicos, diferenciados quanto à sua respectiva categoria administrativa:  

 Vias integradas na Rede Nacional Complementar – Estradas Nacionais (EN) – e na categoria das 

Estradas Regionais (ER); 

 As antigas Estradas Nacionais (ant. EN), desclassificadas no âmbito do PRN2000, passando a 

integrar a Rede Municipal; 

 As restantes vias da Rede Municipal, constituída por estradas e caminhos (EM, CM, CR e vias não 

classificadas). 

Refira-se que, tal como se analisará mais adiante, a implementação do PRN2000, nomeadamente no que diz 

respeito aos troços desclassificados, resultante de opções estratégicas de planeamento (nalguns casos, já 

previstas no âmbito de PRN anteriores) tem como consequência uma redução significativa da extensão dos 

troços integrados na Rede Nacional através da sua municipalização, sendo este factor atenuado pela inclusão 

da ER346 na categoria das Estradas Regionais introduzida no PRN2000. 

Com jurisdição da Autarquia, consideram-se as vias desclassificadas (no caso presente, o troço Sul da EN233) 

como parte integrante da Rede Municipal. 

Quanto aos troços das Estradas Regionais – ER332 e ER346 – é de referir que de acordo o protocolo celebrado 

com a Autarquia, se encontram sob jurisdição municipal. 

Por último, importa salientar que a classificação administrativa em vigor resulta de legislação extremamente 

antiga – Decreto-Lei n.º 42271 (de 20/5/59) e Decreto-Lei n.º 45552 (de 30/1/64) respeitantes, respectivamente, 

aos planos das Estradas e Caminhos Municipais do Continente –, revelando um profundo desajustamento face à 

actual rede concelhia e tendo como consequência a existência de um número elevado de vias sem classificação 

atribuída, as quais, para efeitos de análise, optou-se por designar através de letras (vias A a L). 
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Assim, tal como anteriormente referido, o Concelho é servido por duas vias da Rede Nacional – EN233, EN346, 

e por duas Estradas Regionais - ER332 e ER346 – os quais, para além das importantes ligações exteriores 

asseguradas (ver ponto anterior), desempenham um papel estruturante no contexto da sua rede viária, 

assumindo a nível interno funções diferenciadas: 

 As EN233 e EN346, desenvolvem-se radialmente a partir de Penamacor nas direcções Norte e 

Poente, respectivamente, assumindo a EN233 um papel estruturante no acesso à totalidade das 

freguesias situadas na zona Norte do território (Vale da Sra. da Póvoa, Meimoa, Benquerença e 

Meimão); 

 A ER332, estabelece a ligação entre Penamacor e o futuro IC31 (actual EN239), no concelho de 

Idanha-a-Nova (Medelim), e desempenha igualmente um papel significativo a nível intra-concelhio, 

sendo a partir dela servidas ligações a quatro das freguesias situadas a Sul (Aldeia do Bispo, Aldeia 

de João Pires, Aranhas e Salvador); 

 A ER346 (antiga EM569) que, a partir de Penamacor, atravessa a zona Nascente do território, tem 

como função essencial a ligação à região espanhola que faz fronteira com o concelho (ligação a 

Valverde del Fresno). 

No que diz respeito à antiga EN233, para além das importantes funções desempenhadas no âmbito das 

ligações externas, esta assume um papel estruturante no atravessamento longitudinal da zona Sul, servindo 

acessibilidades às freguesias de Pedrógão de S. Pedro, Águas e Bemposta. 

A restante Rede Municipal abrange um conjunto de vias bastante heterogéneo, quer em termos físicos, quer 

funcionais, sendo de realçar a sua importância ao nível das deslocações intra-concelhias, nomeadamente, no 

acesso às sedes de freguesia e, complementarmente, a alguns lugares de menor importância. Pelas funções 

desempenhadas, destacam-se as seguintes: 

 A EM557 que, a partir da antiga EN233 próximo do limite sul do concelho, serve a ligação mais 

favorável a Idanha-a-Nova (via Proença-a-Velha), traduzindo-se num encurtamento bastante 

significativo (cerca de 10 km) da distância relativamente ao percurso estabelecido através da antiga 

EN233 e da EN353; 

 A EM570 que serve directamente a freguesia de Benquerença a partir da EN233 (Meimoa) e uma 

ligação secundária ao exterior na direcção Poente (Caria), a qual assumiu uma importância 

acrescida na sequência da conclusão do IP2/A23; 

 As EM564 e EM566 que servem acessibilidades directas a três das freguesias da zona sul do 

concelho e, pela sua continuidade, ligações secundárias ao concelho de Idanha-a-Nova, 

constituindo ramificações da ant. EN233 e da ER332, respectivamente; 
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 O eixo formado pela Via C e pela EM562 que atravessa parte da Serra da Malcata a Norte, 

estabelecendo a ligação entre a EN233 (Meimoa) e a Freguesia de Meimão e, ainda, uma ligação 

secundária ao concelho do Sabugal (EN233). 

A análise anteriormente efectuada, servirá de enquadramento ao desenvolvimento de uma proposta de 

hierarquização funcional da rede concelhia, relacionada directamente com as funções desempenhadas pelas 

vias (independentemente da sua categoria administrativa), constituindo matéria a tratar, de forma aprofundada, 

em fase posterior, tendo por objectivo concreto a definição de níveis hierárquicos com diferentes exigências 

operacionais e, logo, das suas adequadas características físicas, geométricas e condições de ocupação e 

acesso marginal, aspectos a contemplar ao nível do Regulamento do Plano.  

10.2.2.2  Caracterização Física 

Extensões Viárias 

A rede viária objecto de inventário englobou a totalidade dos troços que desempenham funções relevantes no 

contexto da rede concelhia, nomeadamente todos os que asseguram acessibilidades a aglomerados urbanos, 

não se considerando relevante nem conveniente, neste âmbito, a consideração de vias com funções 

exclusivamente urbanas, de acesso local a propriedades isoladas ou integradas na rede florestal.  

No Quadro 87 seguinte apresentam-se as extensões viárias totais da rede inventariada, desagregadas de 

acordo com a sua hierarquia administrativa, elemento base na avaliação da sua adequada estruturação. 

Assim, a extensão total da rede considerada é da ordem dos 174km, a que corresponde uma densidade viária 

global de cerca de 312m/km2 valor que, embora reduzido, reflecte a dimensão considerável do concelho e, 

sobretudo, as suas características rurais e a existência de inúmeras áreas de reduzida densidade, traduzindo, 

ainda assim, um grau de cobertura territorial razoável. Globalmente, a região Norte, com uma estrutura viária 

mais rarefeita, apresenta as principais insuficiências a este nível. 
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Quadro 87: Extensões Viárias por Categoria Administrativa 

Tipo de Vias 
Extensão  

(km) 

Rede Nacional  
                 Estradas Nacionais (EN) 

30,1 18,1% 

Rede Municipal 136,6 81,9% 

Estradas Regionais (ER) 23,8 14,3% 

Estradas Municipais (EM)1 53,9 32,3% 

Caminhos Municipais (CM)2 58,9 35,3% 

 Total 166,7 100,0% 

1englobas as antigas estradas nacionais 

2 engloba as vias não classificadas 

A sua repartição relativamente à categoria administrativa denota o peso significativo assumido pelas vias 

integradas na Rede Nacional (31% do total) as quais, face à configuração radial da rede e à localização 

geográfica da sede de concelho, desempenham um papel fundamental, quer ao nível das acessibilidades 

externas, quer da distribuição de diversas deslocações intra-concelhias. 

Gráfico 33: Estrutura Administrativa da Rede Viária Concelhia 

 
 

Esta estrutura traduz, integra como vias da competência da Autarquia a ant. EN233 e a Estrada Regional 

(ER346), acautelando, em ambos os casos as necessárias intervenções de beneficiação, aspecto que constitui 

um factor de equilíbrio relativamente à integração na Rede Municipal, no que se refere à competência da 

Autarquia ao nível da sua gestão, exploração e manutenção global. 

Assim, tendo em conta a análise anteriormente efectuada, esta distribuição revela uma estruturação 

relativamente adequada da rede devendo, ao nível da sua hierarquização funcional, os troços da Rede Nacional 

e Estradas Regionais constituir a base fundamental do Sistema Primário (com maiores exigências de 

mobilidade), atribuindo à restante infra-estrutura municipal o desempenho de funções distribuidoras ou de 

acesso local.  

Estradas Nacionais (EN) Estradas Regionais (ER)

Estradas Municipais (EM) Caminhos Municipais (CM)
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Contudo, verifica-se a existência de um certo défice de troços de hierarquia inferior, tendo como consequência a 

ocorrência de situações de conflito derivadas de sobreposições funcionais significativas ao longo das vias 

principais (as que devem garantir melhores índices de mobilidade) que integram a rede concelhia. 

No que diz respeito à Vila de Penamacor, as suas condições de acessibilidade e de mobilidade beneficiam da 

configuração da rede, com os eixos viários mais importantes a desenvolverem-se radialmente a partir do seu 

perímetro, servindo portanto de forma adequada as principais deslocações concelhias, quer a nível interno, quer 

no estabelecimento das ligações externas com maior importância. 

Por seu turno, o grau de cobertura proporcionado pelos cerca de 113km de vias da Rede Municipal é bastante 

significativo, em diversos casos constituindo ramificações dos eixos nacionais, com alguns troços de hierarquia 

inferior (CM e CR) a desempenharem um papel complementar no acesso a lugares de menor dimensão, ou na 

interligação entre troços de maior importância na estrutura da rede. 

Saliente-se ainda a existência de uma rede relativamente extensa de caminhos rurais e florestais (em terra 

batida), em muitos casos, com características bastante adequadas às funções desempenhadas, assumindo um 

papel fundamental no apoio às explorações rurais e às áreas florestais existentes. 

Pavimentação 

O tipo e o estado de conservação dos pavimentos constituem importantes factores na avaliação qualitativa da 

rede, com repercussões ao nível da sua capacidade, segurança, economia e conforto de utilização. 

Com o objectivo de caracterizar a rede viária concelhia relativamente a estes aspectos, bem como às suas 

características geométricas, foi efectuado um levantamento exaustivo (ver peça desenhada respectiva), 

consistindo na recolha de elementos respeitantes a troços homogéneos significativos, apresentando os quadros 

seguintes uma síntese dos aspectos mais relevantes que, a este nível, permitem caracterizar a rede concelhia, 

incluindo a identificação das acessibilidades servidas por cada um dos troços que a constituem. 

Da sua leitura, constata-se que a quase totalidade dos troços que desempenham funções de maior 

relevância se encontra pavimentada em betuminoso (99% do total), constituindo excepções os troços em 

calçada, de reduzida extensão, existentes em alguns aglomerados, representando em conjunto 1% do total.  
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Quadro 88: Rede Viária Concelhia – Inventário Físico e Acessibilidades 

 

Via Extensão Dimensões Principais Ligações Asseguradas

(km) larg. FR (m) BB BR BM CR TB/Ob

Rede Nacional

EN233 21,7 6.2 - 7.0 1) 21,7 LC SABUGAL, Vale da Sra da Póvoa, Meimoa, PENAMACOR (EN346)

EN346 8,4 6,0 8,4 LC FUNDÃO, PENAMACOR (EN233)

Est. Regionais

ER332 10,4 5,7 10,4 PENAMACOR (EN233), Aldeia do Bispo, Aldeia de João Pires, LC IDANHA-a-NOVA

ER346 2) 13,4 6,0 0,4 13,0 PENAMACOR (EN233), "Sra. do Bom Sucesso"  (prox), Fronteira do Rio Torto (lig. Valverde del Fresno)

sub Total 53,9 40,9 13,0

(R. Nac. c/ER) 32% 76% 24%

Rede Municipal

ant EN233 11,8 6,2 11,8 PENAMACOR (cruz EENN233/346), Águas (prox), Pedrogão de S. Pedro, LC IDANHA-a-NOVA

ant EN332 1,7 4,0 1,7 EN233, Carreira de Tiro , Via F (Reserva Natural da Serra da Malcata)

sub Total 13,5 11,8 1,7

(antigas EN's) 12% 87% 13%

EM557 2,0 6,2 2,0 ant. EN233 (prox. Pedrogão), LC IDANHA-a-NOVA

EM561-1 2,3 4,2 2,3 LC FUNDÃO (prox Martianas), LC IDANHA-a-NOVA (lig ant EN233, via Ald. Sta Margarida)

EM562 3,9 4,5 3,2 0,7 LC SABUGAL (lig EN233), Meimão, Via C (Vale da Cruz )

EM564 4,4 4,0 4,4 ant EN233 (prox Pedrogão), Bemposta, LC IDANHA-a-NOVA (lig ER332, prox Medelim)

EM565 5,3 4.5 - 6.0 5,0 0,3 ant. EN233, Águas, Aldeia do Bispo (ER332)

EM566 11,6 4.5 - 6.0 11,6 ER332 (Pte das  Taliscas ), Aranhas, Salvador, LC IDANHA-a-NOVA (lig EN239/IC31, prox Monsanto)

EM566-1 2,6 4,0 2,3 0,3 EM566 (Aranhas), ER332 (Aldeia de João Pires)

EM570 8,3 6,0 8,3 LC FUNDÃO, Benquerença, EN233 (Meimoa)

sub Total 40,4 39,1 1,3

(EM's) 36% 97% 3%

CM1087 3,2 4,5 3,2 EM570, Anascer  (Via A)

CM1088 0,7 6.0 - 9.0 0,7 EN233, Sra da Póvoa

CM1093 7,7 4,5 7,7 EM566 (Aranhas), Parque de Campismo do Freixial , Sra do Bom Sucesso , ER346

1) "Variante a Penamacor", PT = 7.0 - 10.25m (c/via de lentos); 2) Troço Penamacor - Sra do Bom Sucesso correspondente à antiga EM569;

Tipo e Estado do Pavimento (km)
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Via Extensão Dimensões Principais Ligações Asseguradas

(km) larg. FR (m) BB BR BM CR TB/Ob

Vias n/Classificadas

A 0,8 3,0 0,8 CM1087 (Anascer), LC SABUGAL

B 4,1 4,0 3,8 0,3 Benquerença (EM570), EN233

C 9,8 5.2 - 5.5 9,8 EN233 (prox Meimoa), Barragem da Meimoa , EM562 (prox Meimão)

D 2,8 5,0 2,8 Meimão (Cruzeiro ), LC SABUGAL (lig Malcata)

E 3,1 3,5 3,1 EN233 (prox Meimoa), Via C

F 6,2 4,0 6,2 ant EN332, Res. Natural da Serra da Malcata  (continuidade em terra batida)

G 2,9 3,0 2,9 ER346 (Estádio Municipal ),Cardosa (estaleiros CMP ), ER332

H 3,2 4,2 3,2 EM561-1, LC FUNDÃO, (prox Mata da Rainha)

I 5,4 4,0 5,3 0,1 Águas (EM564), Bemposta (EM564)

J 2,9 4,0 2,9 ER332 (Aldeia do Bispo), EM566

K 6,1 3,0 5,6 0,5 EM566-1 (prox Ald João Pires), Salvador (EM566)

L 7,6 3,5 7,6 EM566 (Aranhas), ER346

sub Total 58,9 44,8 9,4 3,8 0,9

(CM´s + vias n/Class.) 52% 76% 16% 6% 2%

sub Total 112,8 95,7 11,1 3,8 2,2

(Rede Municipal) 68% 85% 10% 3% 2%

TOTAL 166,7 136,6 24,1 3,8 2,2

82% 14% 2% 1%

Tipo e Estado de Conservação dos Pavimentos : BB - Betuminoso Bom; BR - idem Regular; BM - idem Mau; CR - Calçada Regular; TB/Ob - Terra Batida ou Obras

Tipo e Estado do Pavimento (km)
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Gráfico 34: Estado de Conservação por Categoria Administrativa 

 

Relativamente ao seu estado de conservação, constata-se que a esmagadora maioria dos troços que integram a 

rede se apresentam em bom (BB = 76% do total) ou regular (BR + CR = 15%) estado, sendo a principal 

excepção representada pela Via B (ligação Benquerença - EN233, com uma extensão aproximada de 4km) que 

se encontra bastante degradada, implicando a necessidade de obras de reconstrução profundas. 

Deste modo, são de salientar as satisfatórias características apresentadas pela totalidade das vias da Rede 

Nacional (estando prevista a curto prazo a beneficiação da ER346), bem como de parte muito significativa das 

vias municipais (com 85% da rede pavimentada em bom estado de conservação), fruto de intervenções levadas 

a efeito por parte da Autarquia. 

Neste particular, importa salientar algumas insuficiências registadas ao nível da marcação rodoviária por pintura, 

sinalização vertical e colocação de guardas de segurança, aspectos para os quais deverá ser dada especial 

atenção, sobretudo nos troços que efectuam travessias de aglomerados urbanos, bem como naqueles que 

apresentam maiores condicionalismos em termos de traçado. 

De um modo geral, verifica-se que as melhorias introduzidas nos últimos anos no conjunto da Rede 

Municipal (através da construção, pavimentação e/ou beneficiação de vias), 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.  

Características Geométricas e de Ocupação Marginal 

As características geométricas das vias – perfil transversal, perfil longitudinal e traçado em planta –, tal como as 

suas condições marginais de ocupação – travessias urbanas, conflitos com peões, estacionamento, etc. – têm 
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igualmente uma influência determinante nas condições de operação da rede viária, com reflexos directos ao 

nível dos parâmetros enunciados anteriormente. 

Numa análise sucinta verifica-se que, com excepção da ER332 (FR ≤ 5.7m), os restantes troços da Rede 

Nacional apresentam, globalmente, dimensões transversais adequadas às funções desempenhadas e às 

características do tráfego servido. 

Em termos de traçado, são de salientar os seguintes condicionalismos: na EN233, a extensa travessia urbana de 

Meimoa e a sinuosidade do troço compreendido entre esta e o limite norte do concelho; na ER332, a travessia 

dos núcleos de Aldeia do Bispo e de Aldeia de João Pires e a sinuosidade do troço situado entre a EN233 

(Variante) e a EM566 (Ponte das Taliscas). 

Relativamente à Vila de Penamacor, esta beneficia do facto de o traçado da EN233 envolver exteriormente o seu 

perímetro urbano (“Variante a Penamacor”) aspecto que, naturalmente, permite salvaguardar a existência de 

conflitos significativos entre o tráfego local e o de passagem.   

Quanto à Rede Municipal, apesar das inúmeras operações de beneficiação levadas a efeito num passado 

recente, subsistem ainda características físicas algo limitativas ao nível do perfil transversal de algumas vias (FR 

< 4.5 ou, mesmo, 4.0m) cumprindo, ainda assim, satisfatoriamente as funções desempenhadas, atendendo às 

reduzidas solicitações por parte do tráfego que as utiliza. 

De assinalar ainda os estrangulamentos motivados pelo atravessamento de alguns aglomerados – caso de 

Bemposta (EM564), de Águas (EM565), Aranhas e Salvador (EM566) e Benquerença (EM570) –, constituindo 

um factor negativo da sua qualidade de vivência urbana e, proporcionalmente à importância das funções 

desempenhadas, uma penalização efectiva das condições de utilização das vias.  

Estes aspectos, deixam antever a necessidade de adopção de medidas de ordenamento adequadas e, no que 

diz respeito às vias com maiores exigências em termos de mobilidade, a eventual implementação de traçados 

variantes que permitam eliminar os conflitos originados pela sua utilização por tráfego de passagem. 

10.2.2.3  Análise das Acessibilidades Internas 

Neste ponto efectua-se uma análise das acessibilidades intra-concelhias, considerando as ligações entre 

Penamacor e as restantes 11 sedes de freguesia – as mais relevantes no âmbito da geração interna de 

deslocações – baseada nas respectivas distância, na estrutura, hierarquia e características das vias utilizadas. 
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Gráfico 35: Distâncias Entre a Sede de Concelho e os Principais Pólos Geradores 

 
 

Tendo em conta a localização geográfica de Penamacor, a configuração do território e a sua estrutura viária, 

podemos agregar as diversas freguesias em duas grandes zonas com condições de acessibilidade distintas: 

 a zona Norte, onde se situam quatro freguesias, com uma orografia mais acidentada, servida por 

uma rede viária mais rarefeita – formada por ramificações da EN233 –, apresentando, globalmente, 

um grau de acessibilidade médio a reduzido; 

 a zona Sul, onde se localizam as restantes sete freguesias (para além de Penamacor), 

relativamente plana, com uma maior densidade viária e dispondo de uma estrutura mais complexa e 

diversificada, beneficiando assim de condições de acessibilidade mais favoráveis. 

Deste modo, considerando esta agregação espacial, pode considerar-se, globalmente, como médio o grau de 

acessibilidade interna, com a maioria das sedes de freguesia – aglutinando cerca de 72% da população 

residente fora da sede de concelho – situada a uma distância inferior a 15km em relação a Penamacor. 

Saliente-se que, embora o grau de dependência relativamente à sede de concelho (procura associada a 

serviços, equipamentos, emprego, ensino, etc.) constitua um factor determinante na matriz de mobilidade 

interna, algumas freguesias mais periféricas territorialmente apresentam igualmente uma atractiva relação de 

proximidade com sedes de concelhos limítrofes, como sucede no caso da zona norte (Meimão e Vale da Sra. da 

Póvoa) relativamente ao Sabugal.  
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10.3 TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

O serviço de transporte público colectivo é assegurado nas ligações de carácter regional pela Rede Nacional de 

Expressos, e nas ligações regionais e locais pela empresa Rodoviária da Beira Interior, verificando-se a 

ocorrência de um número reduzido de carreiras, o que resulta num frágil serviço de transporte de passageiros. 

A Rede Nacional de Expressos assegura a ligação a Lisboa, com paragens intermédias, nomeadamente em 

Castelo Branco e Fratel, oferecendo o seguinte serviço: 

 Penamacor-Lisboa: 2 carreiras de 2ª a 6ª feira; 1 carreira aos sábados e domingos; 

 Lisboa-Penamacor: 2 careiras de 2ª a 6ª feira; 1 carreira aos sábados. 

Por sua vez, o serviço prestado pela Rodoviária da Beira Interior assegura as seguintes ligações: 

 3 carreiras regulares locais: Penamacor/Salvador e Meimão/Penamacor, que efectuam serviço no 

interior do concelho; e Medelim/Penamacor (via Bemposta), servindo também uma localidade do 

concelho de Idanha-a-Nova; 

 1 carreira regular regional: Castelo Branco/Sabugal , servindo a sede de concelho e atravessando 

longitudinalmente o seu território. 

Deste modo, o serviço prestado a nível concelhio alicerça-se, essencialmente, em ligações de carácter local, 

convergentes em Penamacor e assegurando ligação à totalidade das freguesias através de pontos terminais ou 

intermédios de passagem. A rede servida por ligações em transporte colectivo, apresenta assim uma 

configuração essencialmente radial, centrada na sede concelhia, possibilitando em simultâneo o estabelecimento 

de algumas ligações entre sedes de freguesia, embora estas apresentem, necessariamente, níveis de procura 

bastante reduzidos. 

Refira-se que, apesar de em número reduzido, este conjunto de carreiras assegura um grau de cobertura 

territorial razoável, estendendo-se de forma equilibrada à totalidade do concelhio, com algumas ligações a serem 

servidas de forma sobreposta por mais do que uma carreira.  

A este nível, é de salientar o satisfatório número de circulações diárias que servem algumas das sedes de 

freguesia, como é o caso de Aldeia do Bispo (18 circ./dia), Meimoa (15), Benquerença e Pedrogão (13) ou, 

mesmo das mais periféricas como sejam Bemposta (12) e Vale da Sra. da Póvoa (11). Os núcleos de Aldeia de 

João Pires, Aranhas, Salvador (todos servidos por 8 circ./dia) e Meimão (7), são os que apresentam um menor 

nível de serviço, embora ainda assim considerado bastante satisfatório atendendo a que se está em presença de 

uma território fortemente marcado pela baixa densidade e rarefacção do povoamento. 
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Saliente-se que, mesmo no caso da carreira regional (Castelo Branco/Sabugal) que atravessa o concelho, se 

verifica uma preocupação bastante significativa em assegurar a prestação de serviço ao maior número de 

núcleos urbanos possível, quer através da alternativa de percurso escolhida, quer pelo estabelecimento de 

“antenas” destinadas especificamente a servir sedes de freguesia situadas fora do seu trajecto directo, como 

acontece em relação a Bemposta e Benquerença, contribuindo assim para um aumento da eficácia e para a 

prestação de serviço a um maior número de utentes. 

Em síntese, atendendo às características geográficas do território e à ocupação do solo, caracterizada pela 

dispersão dos aglomerados e da ocupação em geral, e tendo presente o esforço significativo que implica a 

prestação de um serviço de transporte desta natureza, pode considerar-se como razoável o grau de cobertura 

alcançado pelo transporte colectivo de passageiros. 

Para tal, contribui decisivamente o facto de algumas destas carreiras (Penamacor/Salvador e 

Meimão/Penamacor) deverem a sua existência à sua integração no Plano de Transportes Escolares concelhio, 

tendo sido adjudicados mediante concurso público, realizado especificamente para o efeito, ao operador, 

assegurando os três “circuitos especiais” definidos nos termos dessa concessão. 

O serviço de Transporte Escolar, destinado sobretudo a garantir transporte aos alunos que frequentam o ensino 

básico e secundário em Penamacor mas, também, a alguns estabelecimentos do 1º ciclo situados em algumas 

sedes de freguesia (casos de Meimoa, Benquerença, Aldeia do Bispo e Pedrogão), abrange a totalidade do 

território, sendo assegurado, quer pelas carreiras regulares mencionadas, quer através de meios próprios da 

CMP, que incluem um autocarro e ainda viaturas todo-o-terreno, que servem alguns lugares isolados, por vezes 

sem acesso por estradas pavimentadas. 

Em termos de infra-estruturas de apoio, o concelho não dispõe de qualquer terminal rodoviário que permita 

apetrechar o serviço de melhores condições de comodidade para os utentes, sendo igualmente de assinalar a 

quase total ausência de abrigos adequados junto das paragens situadas ao longo dos percursos servidos o que, 

atendendo às condições climatéricas frequentemente adversas verificadas nesta região, representa igualmente 

um factor de fraca atractividade e de desconforto de utilização. 

Em relação ao transporte público prestado pelos táxis existentes no concelho, e mais uma vez atendendo ás 

características físicas e de ocupação humana em presença, este apresenta uma importância significativa no 

transporte esporádico de passageiros com necessidades específicas e não assegurado pela oferta em 

transporte colectivo. No total, o concelho dispõe de 20 licenças táxi, sendo a seguinte a sua distribuição pelas 

diferentes freguesias: Penamacor – 4; Aldeia do Bispo e Benquerença – 2; todas as restantes, com uma cada. 
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Relativamente ao transporte ferroviário este não presta serviço no concelho sendo as estações mais próximas as 

que integram a Linha da Beira Baixa – Entroncamento/Guarda – não possuindo este modo de transporte 

expressão na mobilidade da população concelhia. 
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11.  INFRAESTRUTURAS URBANAS 

Um dos principais objectivos do desenvolvimento sustentável consiste na melhoria da qualidade de vida das 

populações e das condições ambientais, o que resulta, em grande medida, do grau de dotação dos aglomerados 

urbanos em infraestruturas básicas, nomeadamente, de abastecimento de água, de recolha e tratamento de 

águas residuais, de recolha e tratamento de resíduos sólidos, eléctricas, de comunicação e gasistas. 

Consequentemente, e por condicionarem também o ordenamento do território, as infraestruturas urbanísticas 

requerem um cuidado especial, não só ao nível do seu dimensionamento, mas também no que diz respeito à 

monitorização da qualidade e do grau de cobertura dos serviços prestados e das necessidades existentes em 

cada momento, sempre numa óptica de optimização dos sistemas. 

Desde a entrada em vigor do PDM foram introduzidas melhorias significativas neste domínio, sendo de destacar 

a implementação do abastecimento de água a partir da Barragem da Meimoa e a construção das adutoras que 

estabelecem a ligação entre a Barragem da Meimoa, Penamacor e Pedrógão de São Pedro, o que permitiu 

contornar as dificuldades de abastecimento resultantes das irregularidades no funcionamento da captação e da 

reduzida capacidade de armazenamento da albufeira da Bazágueda. A implementação de condutas adutoras 

entre Penamacor e os aglomerados a sul do concelho, permitiu, também, que a CMP passasse a garantir o 

abastecimento a Águas, a Aldeia do Bispo, a Aldeia de João Pires, a Aranhas e a Salvador, ao invés de adquirir 

a água ao concelho de Idanha-a-Nova (barragem de Penha Garcia). É ainda de referir a construção de diversas 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 121/2000, de 4 Julho, foi criado o Sistema Multimunicipal de Abastecimento 

de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Alto Zêzere e Côa para captação, tratamento e distribuição 

de água para consumo público e para recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos concelhos envolvidos 

(Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, 

Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Oliveira do Hospital, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Seia). A 

concessão do Sistema foi atribuída à empresa Águas do Zêzere e Côa, S.A. (AdZC) a exploração e a gestão 

(concepção, construção, exploração, reparação, renovação e manutenção de obras e equipamentos) do sistema 

em alta (da captação ao reservatório) por um prazo de 30 anos. Atualmente, no seguimento da publicação em 

Diário da Republica do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de Maio, a AdZC foi integrado no Sistema Multimunicipal 

de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). 

Dos objectivos que presidiram à constituição deste Sistema são de destacar a necessidade de reduzir o impacte 

do lançamento de águas residuais alvo de tratamento deficiente nas bacias hidrográficas do Zêzere e do Côa 

(com repercussões na qualidade da água, inclusivamente da maior origem nacional deste recurso – a albufeira 

de Castelo de Bode) e de colmatar as carências estruturais que se verificam nesta área geográfica no que se 

refere às Infraestruturas Urbanísticas.  
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Para efeitos de  triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos foi criado  o 

Sistema Multimunicipal da Cova da Beira (Decreto-Lei n.º 319-A/2001 de 10 de Dezembro) do qual fazem 

parte os municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de 

Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso. A Resistrela, S.A é a 

empresa responsável pela gestão e exploração do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva, 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira. 

Seguidamente procede-se a uma breve caracterização da situação actual das Infraestruturas Urbanísticas no 

concelho de Penamacor, com base nos dados recolhidos junto das diversas entidades com responsabilidades 

neste domínio. 

11.1  INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A água, enquanto bem insubstituível na totalidade das actividades humanas e componente essencial dos 

sistemas naturais, requer que sejam impostas regras próprias de gestão, numa abordagem territorial integrada. 

Os usos múltiplos, por vezes conflituantes, da água obrigam a uma integração no espaço das utilizações, 

devendo proceder-se à compatibilização das lógicas e dinâmicas próprias de cada sector e da acção das 

diversas entidades que participam, directa ou indirectamente, no planeamento, gestão e utilização dos recursos 

hídricos. 

Neste sub-capítulo proceder-se-á à caracterização do sistema de abastecimento de água, nomeadamente no 

que se refere à composição, ao funcionamento e à taxa de cobertura da rede.  

A AdZC é responsável pelo abastecimento de água a cerca de 200 mil habitantes, sendo o funcionamento do 

sistema de abastecimento de água na sua versão final, assegurado por 105 captações, 17 estações de 

tratamento de água, 96 estações elevatórias, 420 reservatórios e 1.530 km de condutas adutoras. 

O abastecimento de água no concelho de Penamacor é sustentado, fundamentalmente pelo Sistema da 

Meimoa. 
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Figura 15: Sistema de Abastecimento de Água da AdZC, no concelho de Penamacor  

 

Fonte: www.adzc.pt, Maio 2011 

11.1.1 Subsistema da Meimoa 

Trata-se do principal sistema de abastecimento do concelho (servindo ainda alguns núcleos do vizinho concelho 

do Fundão) e possui captações na albufeira da Meimoa e na albufeira de Bazágueda. 

Fotografia 132: Albufeira da Meimoa Fotografia 133: Albufeira da Bazágueda 

  

 

Uma vez captada a água bruta é elevada para as Estações de Tratamento de Água (ETA) de onde segue para 

os reservatórios, pontos a partir dos quais a água é distribuída, conforme cartografado na peça desenhada n.º 

11. As adutoras que integram o subsistema, em PVC, PVR, FDD ou Ferro Galvanizado, possuem diâmetros que 

variam ente os 90 e os 250mm. 

 

 

http://www.adzc.pt/
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De acordo com informação da AdZC nenhum troço do sistema apresenta deficiências de funcionamento pelo 

que apenas estão previstas obras de manutenção das adutoras e do equipamento mecânico instalado (ventosas, 

descargas de fundo, válvulas, etc.). 

O tratamento da água para abastecimento é realizado nas ETA da 

Meimoa e da Arrochela, com capacidades de tratamento de 150 m3/h 

e 100 m3/h, respectivamente. Na ETA da Meimoa a água bruta é 

descarregada na caixa de entrada da ETA, que alimenta dois 

decantadores onde são adicionados os reagentes (dióxido de cloro, 

hipoclorito de sódio, cal e coagulante de alumínio - WAC AB). Quando 

necessário é também adicionado carvão activado em pó. Uma vez 

efectuada a decantação a água é encaminhada para três filtros de 

areia, após o que é recolhida numa cisterna localizada abaixo do 

sistema de filtragem; esta ETA opera cerca de 10 horas/dia, nos meses de Inverno, sendo que, no período 

estival, chega a funcionar 24 horas/dia, o que traduz de forma clara as diferenças de procura a que o sistema se 

encontra sujeito ao longo do ano. Na ETA da Arrochela a água é tratada através da adição manual de diversos 

reagentes (hipoclorito de sódio e coagulante de alumínio), e uma vez decantada e filtrada é bombada para o 

sistema. Todo o processo de tratamento da água e controle de pH e de cloro residual é efectuado manualmente. 

À ETA da Arrochela funciona cerca de 15 horas/dia durante os meses de verão e nos meses de inverno fica 

parada. 

Os reservatórios, pontos a partir dos quais se processa o abastecimento a todos os aglomerados concelhios, 

possuem capacidades variáveis – 50m3 a 2.000m3 – sendo os de maior capacidade o de Cabeça Calva (junto à 

captação da albufeira da Meimoa). Na generalidade, os reservatórios são apoiados, à excepção de dois situados 

na vila de Penamacor, do que abastece o parque Industrial e do reservatório de Pedrógão de S. Pedro, que são 

elevados.  

Relativamente à rede de distribuição, pode afirmar-se que em todos os aglomerados servidos pelo subsistema 

da Meimoa, esta se encontra em boas, ou regulares, condições de funcionamento, integrando condutas em PVC 

com diâmetros que variam entre os 63 e os 110 mm. Constitui excepção da zona antiga de Penamacor, onde 

existem ainda condutas em Fibrocimento e onde se verificam troços com condutas de 220mm de diâmetro 

(PVC). 

11.2 DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Os problemas ambientais resultantes da produção de resíduos são vários e complexos. Mas, apesar de serem 

uma potencial fonte de poluição, os resíduos podem constituir recursos naturais secundários com consequências 

Fotografia 134: ETA da Meimoa 
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económicas e efeitos ambientais directos de relevância fundamental no delinear de estratégias económicas, de 

desenvolvimento tecnológico e de consumo. 

A drenagem e o tratamento de águas residuais, dentro do domínio das infraestruturas urbanas, foi uma das 

áreas onde mais se investiu ao longo dos últimos anos a nível nacional, com vista a minimizar as situações de 

contaminação das águas (usualmente por falta de tratamento ou tratamento deficiente) e de solos (por 

saturação) ainda existentes. 

O Sistema Multimunicipal da AdZC serve uma população de 320 mil habitantes-equivalentes, sendo o sistema 

de saneamento de águas residuais na sua versão final, assegurado por 201 estações de tratamento de águas 

residuais, 214 estações elevatórias e 590 km de emissários. 

Neste sub-capítulo procede-se a uma breve caracterização das redes de drenagem de águas residuais no 

concelho de Penamacor, bem como dos equipamentos e métodos aplicados no tratamento destes resíduos. 

Figura 16: Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AdZC, no concelho de Penamacor  

 

Fonte: www.adzc.pt, Maio/2011 

De acordo com as informações disponíveis, todos os aglomerados urbanos deste concelho possuem rede de 

drenagem de águas residuais, estando em funcionamento as nove ETAR representadas na figura anterior 

(Meimão, Vale de N. Sr.ª da Póvoa, Benquerença, Penamacor, Aranhas, Águas, Aldeia de João Pires, Salvador 

e Bemposta). Algumas destas estruturas recebem e tratam efluentes provenientes de aglomerados de concelhos 

http://www.adzc.pt/
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vizinhos – a ETAR de Vale de N. Sr.ª da Póvoa recebe as águas residuais de Casteleiro, Moita, St. Estevão e 

Terreiro das Bruxas, no concelho do Sabugal. 

A ETAR de Benquerença, reabilitada pela AdZC em 2015, os efluentes são sujeiros a um tratamento preliminar 

com gradagem grosseira em grade mecânica, seguido de elevação inicial do poço de bombagem para uma 

unidade compacta de gradagem fina, desarenação e desengorduramento. O efluente segue para duas linhas de 

tratamento biológico, formadas por vala de oxidação e decantação secundária, providas de arejamento por hidro-

injectores. O efluente tratado passa ainda por uma caixa de controlo antes da descarga final no meio hídrico. A 

fase sólida é encaminhada por estação elevatória de recirculação de lamas e purga de lamas em excesso dos 

decantadores para o espessador que resulta da reabilitação do Imhoff antigo. As lamas espessadas são 

desidratadas em centrífuga móvel no novo edifício de desidratação de lamas executados. 

Na ETAR de Penamacor os efluentes 

são sujeitos a um tratamento preliminar, 

que consiste na gradagem (efectuada 

num dos dois canais de gradagem 

disponíveis), sendo depois conduzidos a 

um tanque de lamas activadas, através 

de um canal Parshall, onde ocorre o 

tratamento biológico. Em seguida, é efectuada a decantação secundária, por forma a que se separem a fase 

líquida e a fase sólida. A primeira é descarregada no meio hídrico e a segunda é recirculada ao tanque de 

arejamento ou enviada para leitos de secagem (onde as lamas são desidratadas). Por outro lado, na ETAR de 

Benquerença os efluentes são conduzidos, numa primeira fase, a um tanque Imhoff, e, posteriormente, sujeitos a 

um tratamento biológico (filtro percolador). A separação entre as fases líquida e sólida é efectuada num 

decantador secundário. A fase sólida, constituída por lamas biológicas provenientes do decantador secundário e 

por lamas (já digeridas) provenientes do tanque Imhoff, é descarregada nos leitos de secagem.  

Na ETAR de Águas os efluentes são sujeitos a um tratamento preliminar com tamisador, sendo depois 

conduzidos através de um canal parshall para um tanque de lamas activadas de arejamento prolongado, onde 

ocorre o tratamento biológico. Em seguida o efluente passa ao Decantador secundário onde é separada a fase 

líquida da fase sólida. A primeira é descarregada no meio hídrico, enquanto que a segunda é bombeada para o 

espessador de lamas. As escorrências são encaminhadas de volta ao tanque de arejamento, enquanto que as 

lamas são enviadas para os leitos de secagem onde são desidratadas. 

Na ETAR de Aldeia de João Pires os efluentes são recolhidos numa fossa séptica, sendo depois conduzidos 

através de uma caixa repartidora de caudal aos leitos percoladores, onde ocorre o tratamento biológico. Em 

seguida o efluente é encaminhado para uma estação elevatória sendo bombeado para o Decantador secundário 

Fotografia 135: ETAR de Penamacor e Benquerença 
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onde é separada a fase líquida da fase sólida. A primeira é descarregada no meio hídrico através de um canal 

parshall, enquanto que a segunda é enviada novamente para a fossa séptica. As lamas aqui acumuladas são 

posteriormente enviadas para os leitos de secagem onde são desidratadas. 

Na ETAR de Aranhas os efluentes são recolhidos numa fossa séptica, sendo depois conduzidos através de um 

canal parshall para um leito de macrófitas, onde ocorre o tratamento biológico. O efluente depurado é 

descarregado no meio hídrico, enquanto que as lamas acumuladas na fossa séptica são periodicamente 

retiradas e desidratadas em viatura móvel de desidratação de lamas. 

Na ETAR de Bemposta os efluentes são recolhidos numa fossa séptica, sendo depois conduzidos através de 

uma caixa ao leito percolador, onde ocorre o tratamento biológico. Em seguida o efluente é encaminhado para 

uma estação elevatória sendo bombeado para o Decantador secundário onde é separada a fase líquida da fase 

sólida. A primeira é descarregada no meio hídrico através de um canal parshall, enquanto que a segunda é 

enviada novamente para a fossa séptica. As lamas aqui acumuladas são periodicamente retiradas e 

desidratadas em viatura móvel de desidratação de lamas. 

Na ETAR de Meimão os efluentes são sujetos a um tratamento preliminar com gradagem, sendo depois 

conduzidos através de um canal parshall para duas fossas sépticas. Das fossas o efluente é encaminhado para 

uma estação elevatória que bombeia o mesmo para uma caixa de repartição de caudal à entrada dos leitos de 

macrófitas, onde ocorre o tratamento biológico. O efluente depurado passa ainda por um canal com desinfecção 

por ultra-violetas, antes de ser descarregado no meio hídrico. As lamas acumuladas nas fossas sépticas são 

periodicamente retiradas e desidratadas em viatura própria móvel de desitratação de lamas. 

Na ETAR de Salvador os efluentes são recolhidos numa fossa séptica, sendo depois conduzidos atráves de um 

canal parshall e uma caixa de repartição de caudal para os leitos de macrófitas, onde ocorre o tratamento 

biológico. O efluente depurado é descarregado no meio hídrico, enquanto que as lamas acumuladas na fossa 

sética são periodicamente retiradas e desidratadas em viatura móvel de desidratação de lamas. 

Na ETAR de Vale da Sr.ª da Póvoa os efluentes são sujeitos a um tratamento preliminar que consiste na 

gradagem, sendo depois conduzidos através de um canal parshall para um tanque de lamas activadas de 

arejamento prolongado, onde ocorre o tratamento biológico. Em seguida o efluente passa ao Decantador 

secundário onde é separada a fase líquida da fase sólida. A primeira é descarregada no meio hídrico, enquanto 

que a segunda é bombeada para o espessador de lamas. As escorrências são encaminhadas de volta ao tanque 

de arejamento enquanto que as lamas são enviadas para o edifício de desidratação de lamas onde são 

desidratadas em sistema de desidratação de lamas. 

Em Anascer o tratamento dos efluentes é assegurado por sistema autónomo, sendo encaminhados para a ETAR 

(Lagoa de Macrófitas) construída, recentemente, a sul deste aglomerado. 
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11.3 RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólido Urbanos (PERSU II) “define as prioridades e estabelece as metas 

que se pretendem atingir para o período 2007-2016 em matéria de resíduos sólidos urbanos”, e pretende, no 

essencial a “aplicação de medidas que permitam aumentar a eficiência e a eficácia das práticas de gestão de 

RSU, na prossecução de uma optimização global e integrada, e de um cada vez menor recurso à deposição em 

aterro através da maximização da reciclagem e, subsidiariamente, de outras formas de valorização”. Esta tem 

sido a linha de actuação da Resiestrela, conforme se pode constatar da análise que se desenvolve em seguida. 

É de destacar que o presente capítulo se concentra essencialmente na caracterização do sistema de recolha e 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que é muito reduzida a expressão de resíduos de outra 

natureza no concelho, nomeadamente por ausência de actividades geradoras de resíduos de natureza 

específica.  

O sistema de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) atinge já há longos anos a totalidade da população 

concelhia, tendo-se verificado mais recentemente um incremento da aposta na recolha diferenciada de resíduos, 

não só com a instalação de ecopontos mas também com a promoção de diversas campanhas de sensibilização 

das populações para a temática dos RSU. A Resiestrela, empresa responsável pelo sistema multimunicipal de 

RSU, serve uma população de cerca de 214 mil habitantes, integrando 13 ecocentros, 1 aterro sanitário, 1 

central de triagem, 1 central de compostagem e 8 estações de transferência. 

A recolha indiferenciada de resíduos sólidos é da responsabilidade da Câmara Municipal de Penamacor, mas a 

posterior deposição e valorização encontra-se a cargo da Resiestrela. Existem dois circuitos de recolha: um 

compreende Penamacor, Meimoa, Benquerença, Vale de N. Sr.ª da Póvoa e Meimão e é realizado três vezes 

por semana (às 2ª, 4ª e 6ª feiras); o outro assegura a recolha de resíduos em Penamacor, Águas, Pedrógão de 

S. Pedro, Bemposta, Aldeia do Bispo, Aldeia de João Pires, Aranhas e Salvador, também com uma 

periodicidade de três vezes por semana (às 3ª, 5ª feiras e sábados).  

A deposição dos resíduos pela população é feita com recurso a equipamentos normalizados de dimensão 

variável (capacidades entre os 240 e os 1100l). Uma vez efectuada a recolha, os veículos da Autarquia 

conduzem os resíduos até à Estação de Transferência de Penamacor, cessando aí a responsabilidade 

municipal.  

Uma vez depositados, os resíduos serão posteriormente conduzidos ao Centro de Tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CTRSU) localizado na Quinta das Areias, freguesia de Alcaria, concelho de Fundão, onde se 

encontra instalada a Central de Compostagem – onde é feita a separação da fracção orgânica dos RSU e todo o 

procedimento que conduz à obtenção do composto final – e o Aterro Sanitário – que irá receber os produtos que 

não possuem qualquer capacidade de valorização para deposição final. 
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O Aterro Sanitário possui diversos sistemas de protecção ambiental, nomeadamente: sistema de drenagem de 

águas pluviais; sistema de captação e drenagem de lixiviados; sistema de captação e drenagem de biogás; 

sistema de tratamento de lixiviados. Estes últimos são conduzidos a uma Estação de Tratamento de Águas 

Lixiviantes (ETAL) dotada de um sistema de tratamento biológico e um sistema de ultrafiltração. 

A recolha selectiva é da inteira responsabilidade da Resiestrela, tendo sido neste domínio que se têm verificado 

as melhorias mais significativas, nomeadamente dotando um número crescente de áreas de ecopontos para 

deposição diferenciada de RSU.  

Uma vez recolhidos estes resíduos serão encaminhados para o Ecocentro de Penamacor ou directamente para 

a Estação de Triagem do CTRSU onde serão efectuadas as seguintes operações: (i) separação/triagem dos 

resíduos, nas diversas componentes; (ii) enfardamento dos diversos componentes, com excepção do vidro; (iii) 

armazenamento; (iv) limpeza dos resíduos; (v) expedição para unidades transformadoras que realizarão a sua 

valorização e reciclagem.  

11.4 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS, DE COMUNICAÇÃO E GASISTAS 

O processo de avaliação das infraestruturas eléctricas, de comunicação e gasistas a efectuar no âmbito da 1ª 

revisão do PDM de Penamacor deve atender à sua adequação e capacidade de contribuição para os modos de 

desenvolvimento da comunidade definidos pelos órgãos autárquicos e restantes agentes de desenvolvimento 

local.  

Nesta perspectiva as infraestruturas eléctricas, de comunicação e gasistas (IECG) não são um mero serviço 

prestado por empresas públicas e/ou privadas a entidades/ clientes públicos ou particulares, antes constituindo 

num factor tantas vezes impulsionador ou condicionador de uma determinada política de desenvolvimento. 

Assim, a existência de IECG de qualidade, fiáveis e a preços competitivos, contribui de forma significativa para a 

qualificação e atractividade do espaço físico a ser ocupado por potenciais investidores. 

A operacionalização da gestão integrada destas infraestruturas no contexto autárquico pode passar pela 

constituição de um órgão de coordenação e consulta entre as distribuidoras a autarquia, visando a tomada de 

decisões e a definição de estratégicas de desenvolvimento em tempo útil. 

No âmbito da 1ª revisão do PDM será apenas efectuado um breve enquadramento do serviço prestado pelas 

diversas entidades, já que, as IECG devem, sim, ser consideradas no Plano para efeitos de condicionante à 

ocupação do território. 
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11.4.1  Infraestruturas Eléctricas 

No concelho de Penamacor pode afirmar-se que o abastecimento de energia eléctrica se encontra assegurado à 

totalidade da população, sendo praticamente inexistentes situações de residentes sem acesso à rede de 

distribuição eléctrica. À semelhança do que acontece no resto do país é a EDP Distribuição que possui a 

concessão de operação da rede nacional de distribuição, sendo responsável pela exploração das infraestruturas 

ao nível da alta e média tensão.  

A partir da informação estatística disponível (INE) é possível proceder a uma análise do que tem vindo a ser a 

evolução recente dos consumos e do número de consumidores por tipo de consumo.  
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Quadro 89: Evolução do n.º de consumidores e do consumo de electricidade, entre 2007 e 2009 

Sector 
Consumidores Tx. Var. 

2007-2009 

Consumo (1000 kwh) Tx. Var. 
2007-2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Doméstico 5.206 5.238 5.258 1% 6.079 5.850 6.100 0,3% 

Industrial 100 105 103 3% 2.127 2.524 2.513 18% 

Agrícola 474 476 476 0,4% 830 713 767 -7,6% 

Outros  672 688 679 1% 5.834 5.635 5.704 -2,2% 

TOTAL 6.452 6.507 6.516 1% 14.870 14.722 15.084 1,4% 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos 

Em termos globais, o número de consumidores atingiu uma relativa estabilização nos últimos anos, 

acompanhada em termos absolutos pelo valor global de consumos. Contudo, se se atender ao tipo de uso 

verifica-se um acréscimo significativo das necessidades energéticas do sector industrial, e um progressivo 

decréscimo no sector agrícola. Porém, como se pode verificar o consumo industrial representava, em 2009, 

apenas 16,7% do consumo total de electricidade, o que vem confirmar a importância modesta do sector 

industrial no concelho.  

Relativamente à Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica (RNT), no concelho de Penamacor há a 

registar uma linha de Muito Alta Tensão (tensão de isolamento 220kV designada por Linha Penamacor – Ferro 

fazendo parte da concessão da REN, Rede Eléctrica Nacional, SA). Esta linha está associada a um ponto de 

concentração de parque eólico (centro produtor 133MVA), instalação do utilizador da rede, situados em 

Benquerença. 

11.4.2 Infraestruturas de Comunicação 

Tal como no caso anterior, pode-se considerar que o município do Penamacor apresenta uma situação muito 

favorável ao nível da cobertura do concelho no domínio das infraestruturas de comunicação. 

O sector das comunicações sofreu nas últimas duas décadas alterações profundas, não só ao nível do serviço 

prestado, mas sobretudo ao nível da operação, com várias empresas e entidades a fornecerem estes serviços o 

coloca alguns entraves em termos de análise estatística de dados. Contudo, este não é de certo um domínio que 

inspire preocupação uma vez que não foram identificadas fragilidades na prestação do serviço, embora se 

verifiquem ainda insuficiências ao nível da cobertura por rede móvel de comunicações em algumas áreas do 

concelho. 

11.4.3 Infraestruturas Gasistas 

Segundo informações recolhidas junto da Câmara Municipal, o concelho de Penamacor é abastecido por gás de 

botija, mesmo nas áreas urbanas mais recentes, à excepção do loteamento da Devesa, à entrada de 
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Penamacor, que foi devidamente infraestruturado, possuindo um depósito de gás e condutas que garantem o 

abastecimento domiciliário. 
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ANEXOS: 

Anexo 1 – Património Arqueológico 

Anexo 2 - Pretensões e Sugestões apresentadas durante a 

prévia consulta pública. 
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ANEXO 1 – PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

ID Topónimo CNS CAP Tipologia Freguesia Cronologia 

I. * Cancela da Mata 2 196  Vestígios Diversos 
Pedrogão de 
São Pedro 

Idade do Ferro 

II. * Ribeira da Meimoa 277  Ponte Meimoa Medieval Cristão 

III. * Lagar de Meimão 323  Lagar Meimão Romano 

IV.  Lagoa 469 18 
villa / vestígios de 

superfície 
Benquerença 

Romano / Calcolítico – 
Idade do Bronze 

V.  Canadinha 1171  Vicus Meimoa Romano 

VI.  Cabeço do Lameirão 1172  Villa Meimoa Romano 

VII.  Ramalhão 1593 54 Povoado Penamacor Calcolítico 

VIII.  
Ferrador / Vila Melão/ villa 
romana da Saibreira 

1594 31 villa Penamacor Romano 

IX. * Aranhas 2192  Achado(s) Isolado(s) Aranhas 
Indeterminado; Idade do 

Bronze - Final 

X. * Ribeira de Pena 2667  Tesouro Salvador Romano 

XI.  Monte do Frade 3726  Povoado Penamacor 
Neo-Calcolítico; Idade do 

Bronze - Final 

XII. * Senhora do Bom Sucesso I 3878  Sepultura Penamacor Indeterminado 

XIII.  Vale da Senhora da Póvoa 4027  Villa 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

XIV. * Cortas da Presa 4211  Mina Meimoa Romano 

XV.  Senhora da Quebrada I 4275  
Mancha de 
Ocupação 

Benquerença Romano 

XVI. * Veigas 4432  Achado(s) Isolado(s) Benquerença Romano 

XVII.  Lameira Larga 4482 5 

achados isolados, 
villa, tesouro 

funerário 
Aldeia do Bispo 

Neolítico / Id. Bronze; 
Romano 

XVIII.  Vale dos Frades 4540  Estela Meimoa Romano 

XIX. * Capela de São Pedro 4814  Achado(s) Isolado(s) - Romano 

XX. * Alto dos Moiros 5295  Povoado Fortificado Salvador Indeterminado 

XXI. * Penamacor 1 5299  Sepultura Penamacor Romano 

XXII.  Quinta da Arrochela 5352 47 
necrópole / villa / 

inscrição 
Penamacor Romano 

XXIII. * Herdade do Nicolau 6224  Achado(s) Isolado(s) Salvador Neolítico 

XXIV. * Castelos Sesmarias 6449  Povoado Fortificado Salvador Idade do Ferro 

XXV. * Vale de Araújo 6545  Achado(s) Isolado(s) Salvador Neolítico 

XXVI. * Coito das Portelas 7314  Povoado Penamacor Romano 

XXVII. * Fornos da Telha 7367  Achado(s) Isolado(s) Salvador Indeterminado 

XXVIII. * Necrópole do Cabeço do Lameirão 7489  Necrópole Meimoa Romano 

XXIX.  Cabeço da Malhoeira 7513 15 Povoado Benquerença Calcolítico 

XXX. * Torrinha 1 7604  
Núcleo de 

Povoamento 
Penamacor Medieval Cristão 

XXXI. * Nave da Mata 1 7605  Casal Rústico Penamacor Medieval Cristão 

XXXII. * Serra do Lobo 8486  Miliário  Romano 

XXXIII. * Azinheira 8490  
Vestígios de 
Superfície 

Penamacor Romano 

XXXIV. * Curral de Espinho 8494  
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

XXXV.  
Ponte da Bemposta/ Ponte da 
Ribeira das Taliscas 

10358 10 Ponte Bemposta Romano 

XXXVI. * Águas 10359  Ponte Águas Romano 

XXXVII. * Carregal 10363  Tesouro  Romano 

XXXVIII. * Penamacor 2 10365  Anta  Neo-Calcolítico 

XXXIX. * Barroca do Antero 10366  Tesouro Penamacor Romano 

XL.  Sortelha a Velha 15134 24 Povoado Fortificado 
Vale da Senhora 

da Póvoa 

I. Ferro, Romano, Id. 
Média 
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XLI. * Cancela da Mata 1 15266  Casal Rústico 
Pedrogão de 
São Pedro 

Romano 

XLII.  Seixais I/Salgueirinho 15894  
Mancha de 
Ocupação 

Vale da Senhora 
da Póvoa 

Romano 

XLIII.  Seixais II 15938  
Mancha de 
Ocupação 

Vale da Senhora 
da Póvoa 

Romano 

XLIV.  Seixais IV/Sernadas 15943  Casal Rústico 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

XLV.  Seixais V/Toco Negro 15946  Casal Rústico Benquerença Romano 

XLVI.  Senhora da Quebrada II/Rodeio 15950  
Mancha de 
Ocupação 

Benquerença Romano 

XLVII.  
Convento do José Francisco do 
Anascer I 

15951  Villa Benquerença Romano 

XLVIII.  
Convento do José Francisco do 
Anascer II 

15964  
Mancha de 
Ocupação 

Benquerença Romano 

XLIX.  Fonte Drágua 16427 34 Vestígios Diversos Penamacor Romano 

L.  Villa de Meimão 19973  Villa Meimão 
Romano; Medieval 

Islâmico 

LI.  Cabeça Gorda 19974  Estela Meimão Idade do Bronze - Final 

LII.  Ponte da Pedra 19975  Vestígios Diversos Meimoa Romano 

LIII.  Barragem de Meimoa 19976  Vestígios Diversos Meimão Romano 

LIV.  
Castelo de Penamacor/ Cimo da 
Vila 

20212  Castelo Penamacor Medieval Cristão 

LV.  Casinhas 1 21911  Mamoa Meimão Neo-Calcolítico 

LVI.  Casinhas 2 21912  Mamoa Meimão Neo-Calcolítico 

LVII.  Casinhas 21919  Indeterminado Meimão Indeterminado 

LVIII. * Sítio do Bico 1 22084  
Vestígios de 
Superfície 

Benquerença Romano 

LIX. * Sítio do Bico 2 22085  
Vestígios de 
Superfície 

Benquerença Romano 

LX.  Bemposta 22554 7 Sepultura Bemposta Alta Idade Média 

LXI. * Labocheiros 22556  
Vestígios de 
Superfície 

Salvador Romano 

LXII.  Quinta do Cândido Mono 22559 49 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

LXIII.  Sitio do Atalho 23810  Villa Meimoa Romano 

LXIV.  Mastraga 26212 21 villa Benquerença Romano 

LXV.  Alvercas 26252  Casal Rústico 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXVI.  Bica I 26253  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXVII.  Bica II 26255  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXVIII.  Fonte Santa 26256  Casal Rústico 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXIX.  Frade Boi 26258  Casal Rústico 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXX.  Lameira da Mourisca 26259  Casal Rústico 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXXI.  Mascotos 26260  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXXII.  Olival do Conde 26262  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXXIII.  Paio Mendes 26263  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXXIV.  Sítio da Póvoa/Pião 26264  Casal Rústico 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXXV.  Seixais VIII 26266  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

LXXVI.  Barroquinhos 26268  Abrigo Benquerença Romano 

LXXVII.  Benquerença 26269  Villa Benquerença Romano 
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LXXVIII.  Cabeço da Malhoeira I 26270  Abrigo Benquerença Romano 

LXXIX.  Cabeço da Malhoeira II 26271  Abrigo Benquerença Romano 

LXXX.  Carapuça 26273  Abrigo Benquerença Romano 

LXXXI.  Cerro das Vinhas 26275  Abrigo Benquerença Romano 

LXXXII.  Figueiras Bravas 26276  Abrigo Benquerença Romano 

LXXXIII.  Fonte Caldeira I 26277 16 Villa Benquerença Romano 

LXXXIV.  Fonte Caldeira II 26278 17 Abrigo Benquerença Romano 

LXXXV.  Fonte Caldeira III 26279  Abrigo Benquerença Romano 

LXXXVI.  Fonte da Serra da Lagoa 26281  Vestígios Diversos Benquerença Romano 

LXXXVII.  Galegas 26282  Villa Benquerença Romano 

LXXXVIII.  Galeota 26283  Abrigo Benquerença Romano 

LXXXIX.  Lameira Molhada 26285  Abrigo Benquerença Romano 

XC.  Limites 26287  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

XCI.  Marvão 26288 19 Abrigo Benquerença Romano 

XCII.  Meia Tapada 26289  Abrigo Meimoa Romano 

XCIII.  Moinho 26291 22 povoado / abrigo Benquerença 
Calcolítico / Bronze 

Final (?) Romano 

XCIV.  Pradinho 26292  Abrigo Benquerença Romano 

XCV.  Rasa dos Cantos 26294  Abrigo Benquerença Romano 

XCVI.  Roxina 26295  Abrigo Benquerença Romano 

XCVII.  Seixais VI/Lameiro 26296  Abrigo Benquerença Romano 

XCVIII. * Seixais VII/Relva da Casa 26297  Abrigo Benquerença Romano 

XCIX.  Serra da Lagoa 26298  Abrigo Benquerença Romano 

C.  Tapada da Serra 26299  Abrigo Benquerença Romano 

CI.  Vale Cunqueiro 26300  Abrigo Benquerença Romano 

CII.  Volta da Ribeira I 26301  Abrigo Benquerença Romano 

CIII.  Volta da Ribeira II 26302  Casal Rústico Benquerença Romano 

CIV.  Volta da Ribeira III 26303  Abrigo Benquerença Romano 

CV.  Avial 26305  Casal Rústico Meimoa Romano 

CVI.  Barreiros 26306  Tesouro Meimoa Romano 

CVII.  Cabeça Galega 26307  Abrigo 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

CVIII.  Cabeço dos Avesseiros 26308  Casal Rústico Meimoa Romano 

CIX.  Luzia 26310  Casal Rústico Meimoa Romano 

CX.  Mastraga 26312  Villa Meimoa Romano 

CXI.  Inscrições da Meimoa 26314  Inscrição Meimoa Romano 

CXII.  Moita Queimada 26315  Abrigo Meimoa Romano 

CXIII.  Poço do Sino I 26316  Abrigo Meimoa Romano 

CXIV.  Poço do Sino II 26317  Abrigo Meimoa Romano 

CXV.  Santo André 26318  Quinta Meimoa Romano 

CXVI.  Serrinha 26319  Casal Rústico Meimoa Romano 

CXVII.  Terra do Ribeiro 26320  Abrigo Meimoa Romano 

CXVIII. * Meimão 1 26333  Achado(s) Isolado(s) Meimão Paleolítico 

CXIX. * Meimão 2 26334  Achado(s) Isolado(s) Meimão Paleolítico Médio 

CXX. * Meimão 3 26335  Achado(s) Isolado(s) Meimão Idade do Ferro 

CXXI. * Meimão Velho 26337  Povoado Fortificado Meimão Idade do Ferro 

CXXII.  Fonte Salgueira III 26360 5 
achados isolados, 

villa, tesouro 
funerário 

Aldeia do Bispo 
Neolítico / Id. Bronze; 

Romano 

CXXIII.  Senhora do Bom Sucesso II 26377 63 villa (?) / inscrição Penamacor Romano 

CXXIV. * Quinta do Henrique Leitão 26381  Arte Rupestre Penamacor Indeterminado 

CXXV. * Carregal 26385  Tesouro Águas Romano 

CXXVI.  Tapada do Robalo 26389 71 villa Penamacor Romano 

CXXVII.  Chão do Pires 26413 30 Vestígios de Penamacor Romano 
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Superfície 

CXXVIII.  Ponte Velha 26414 45 Vestígios Diversos Penamacor Romano 

CXXIX.  Quinta do Frazão 26416 50 
Vestígios de 
Superfície 

Penamacor 
Romano / 

Indeterminado 

CXXX.  Olival Queimado 26418 41 villa / inscrição Penamacor Romano 

CXXXI.  Fonte Salgueira II 26419 5 Achado(s) Isolado(s) Aldeia do Bispo 
Neolítico; Idade do 

Bronze 

CXXXII. * Lenteiro 26481  Vicus Penamacor Romano 

CXXXIII. * Olival Comprido 26483  Vestígios Diversos Penamacor Romano 

CXXXIV. * Salgueirinha 2 26486  Canal Penamacor Romano 

CXXXV. * Buraco das Revoltas 3 26487  Galeria Coberta Penamacor Romano 

CXXXVI. * Buraco das Revoltas 1 26522  Mina Penamacor Romano 

CXXXVII.  Terra da Tenda 2 26524 73 
Vestígios de 
Superfície 

Penamacor Romano 

CXXXVIII.  Fonte Salgueira I 26525 5 Achado(s) Isolado(s) Aldeia do Bispo Neolítico 

CXXXIX. * Atalaia 26526  Povoado Fortificado Aranhas Idade do Ferro 

CXL.  Pedrichas 26576 77 Povoado Salvador Idade do Bronze - Final 

CXLI. * Pedrógão 26577  Achado(s) Isolado(s) 
Pedrogão de 
São Pedro 

Idade do Bronze - Final 

CXLII. * Salvador 26583  Achado(s) Isolado(s) Penamacor Idade do Bronze - Final 

CXLIII.  Atalaia de Aldeia do Bispo 26725 26 Povoado Penamacor Indeterminado 

CXLIV.  Povoado de Bemposta 26727  Povoado Bemposta Indeterminado 

CXLV.  Serra do Sobral 26728  Povoado Penamacor Indeterminado 

CXLVI.  Escaravelho 29586  Peso de lagar 
Vale da Senhora 

da Póvoa 
Romano 

CXLVII. * Relvas 32796  Achado(s) Isolado(s) Penamacor Idade do Bronze - Final 

CXLVIII.  Carvalheira do Rei 33545  Estela Meimão Neo-Calcolítico 

CXLIX.  Villa Romana da Saibreira 34784  Villa Penamacor Romano 

CL.  Sobreiral  1 
Achado Isolado / 

Povoado (?) 
Aldeia de João 

Pires 
Calcolítico / Id. Bronze 

Final (?) 

CLI.  Tapada do Cabeço  2 
Mancha de 
Ocupação 

Aldeia de João 
Pires 

Romano 

CLII.  Tapada do Cabeço 1  3 Sepultura 
Aldeia de João 

Pires 
Alta Idade Média 

CLIII.  Fonte Salgueira 4  4 Lagar 
Aldeia do 

Bispo 
Indeterminado 

CLIV.  Tapada do Bragão 2  6 Lagar 
Aldeia do 

Bispo 
Indeterminado 

CLV.  Castelo da Bemposta  8 Torre Bemposta Medieval 

CLVI.  
Pelourinho e Csa da Câmara  da 
Bemposta 

 9 
Pelourinho / Casa 

Da Câmara 
Bemposta Medieval / Moderno 

CLVII.  Povoado da Bemposta / Forca  11 Povoado (?) Bemposta Indeterminado 

CLVIII.  Benquerença 3  12 Arte Rupestre Benquerença Neolítico / Calcolítico 

CLIX.  Benquerença 4  13 Miliário (?) Benquerença Romano 

CLX.  Benquerença 5  14 Estela Benquerença Romano 

CLXI.  Marvão 1  20 Achado Isolado Benquerença Neolítico / Calcolítico 

CLXII.  Rodeio  23 Povoado Benquerença 
Calcolítico / Id. Bronze 

(?) 

CLXIII.  Aranhões  25 Vestígios Diversos Penamacor Romano / Moderno 

CLXIV.  Beiradas  27 
Vestígios de 
Superfície 

Penamacor 
Romano / 

Indeterminado 

CLXV.  Cabeço dos Tiros  28 
Mancha de 
Ocupação / 

Inscrição 
Penamacor Romano 

CLXVI.  Ceife  29 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CLXVII.  Fonte das Freiras  32 Lagar Penamacor Indeterminado 
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CLXVIII.  Fonte das Freiras 1  33 Lagar Penamacor Indeterminado 

CLXIX.  Freixial - Bazágueda  35 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

CLXX.  
Largo de St. Maria – Cimo de 
Vila 

 36 Sepultura Penamacor Medieval Cristão 

CLXXI.  Malhada da Madronheira  37 Mina Penamacor Romano 

CLXXII.  Moinho da Marmita  38 Mina Penamacor Romano 

CLXXIII.  Moinho do Maneio  39 Mina Penamacor Romano 

CLXXIV.  
Moinho do Pinheiro / Casal do 
Rato 

 40 
Mina / Vestígios 

Diversos 
Penamacor Romano 

CLXXV.  Patada da Mula  42 Arte Rupestre Penamacor 
Id. Bronze (?) Id. Ferro 

(?) 

CLXXVI.  Pego do Mocho  43 Povoado Penamacor 
Calcolítico/Bronze Final 

( ?) 

CLXXVII.  Pego do Mocho 1  44 Mina Penamacor Romano 

CLXXVIII.  
Ponte Velha 1 – Barragem da 
Bazágueda 

 46 Ponte Penamacor moderno 

CLXXIX.  Quinta da Devesa  48 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CLXXX.  Quinta do Major  51 
Mancha de 

Ocupação /  Capela 
Penamacor 

Romano / Idade 
Moderna 

CLXXXI.  Quinta Maria Luís 1  52 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

CLXXXII.  Quinta Maria Luís 2  53 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

CLXXXIII.  Ramalhão 1  55 
Núcleo de 

Povoamento 
Penamacor Moderno (?) 

CLXXXIV.  Sarrabeca  56 Vestígios Diversos Penamacor Romano 

CLXXXV.  Sarrabeca 1  57 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CLXXXVI.  Sarrabeca 2  58 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CLXXXVII.  Sarrabeca 3  59 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CLXXXVIII
. 

 Sarrabeca 4  60 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CLXXXIX.  Sarrabeca 5  61 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CXC.  Sarrabeca 6  62 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CXCI.  Serra da Malcata 1  64 Mamoa Penamacor Neo-Calcolíitico 

CXCII.  Sobreiral do Areeiro  65 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

CXCIII.  Sobreiral do Areeiro 1  66 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

CXCIV.  Tapada  67 Vestígios Diversos Penamacor Romano 

CXCV.  Tapada 1  68 Sepultura Penamacor Alta Idade Média 

CXCVI.  Tapada da Rita Peneda  69 
Mancha de 
Ocupação 

Penamacor Romano 

CXCVII.  Tapada do Bragão 1  70 Lagar Penamacor Indeterminado 

CXCVIII.  Tapada do Robalo 1  72 Sepultura Penamacor Romano, Baixo Império 

CXCIX.  Canos  74 Sepultura Salvador Alta Idade Média 

CC.  Canos 1  75 Sepultura Salvador Alta Idade Média 

CCI.  Mina  76 
Mancha de 
Ocupação 

Salvador Romano 

 * Localização indeterminada 
CNS – Código Nacional de Sítio 
CAP – ID na Carta Arqueológica de Penamacor (2014) 

Fonte: DRC/ CM Penamacor 
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ANEXO 2 - PRETENSÕES E SUGESTÕES APRESENTADAS DURANTE A PRÉVIA CONSULTA 

PÚBLICA 

ID Identificação Freguesia 
Objectivo 

Justificação 
De: Para: 

1 
José Lopes de 

Figueiredo 

Estrada da 
Senhora do Bom 

Sucesso, 
Aranhas 

Pretende Construir Pretende construir casa para residência 

2 
Artur Pombo 

Valente 

Quinta da 
Pintada, 

Penamacor 
Verde Urbano Espaço Urbano 

Por considerar que a justificação pela qual o 
terreno foi classificado há dez anos, não se 
registar actualmente 

3 
Fábrica da Igreja 

Paróquial de 
Penamacor 

Pintada, 
Penamacor 

Verde Urbano Espaço Urbano 
O terreno tem já construída uma cabine 
eléctrica, está rodeado de habitações e 
confina com a via pública 

4 
Instituto Social 
Cristão Pina 

Ferraz 

Quinta da 
Devesa, 

Penamacor 
Inclusão em Perímetro 

Parte do loteamento aprovado, contíguo à 
variante de Penamacor, não estava inserido 
em espaço urbanizável. Pretende-se a 
inclusão total deste em espaço urbano, 
tendo como limite a variante. 

5 
Vitor Manuel 
Pinheiro Mota 

Lages, Penamcor Pretende Construir - 

6 
Albano Fonseca 

Cruchinho 
Travessa, 

Penamacor 
Inclusão em Perímetro - 

7 
António Manuel 
Guedelha Aleixo 

Tapada da Horta, 
Pedrogão de 

S.Pedro 
Inclusão em Perímetro - 

8 
Carlos Alberto 

Salgueiro Cunha 
Almeida 

Chão das Hortas, 
Penamacor 

Inclusão em Perímetro - 

9 
Luis António 
Coelho Leite 

Acieiro, 
Penamacor 

Inclusão em Perímetro - 

10 
Carlos Manuel 

Gameiro Vinagre 
Penamacor Inclusão em Perímetro - 

11 
Domingues 

Sanches Seguro 
Penamacor Inclusão em Perímetro - 

12 
Domingos de 
Jesus Mota 

Penamacor Inclusão em Perímetro - 

13 
Abel Domingues 

Carreto 
Celada, Aranhas Inclusão em Perímetro  

14 
Abel Domingues 

Carreto 
Castanheiro, 

Aranhas 
Inclusão em Perímetro - 

15 
Maria Helena 
Lopes Carreto 

Rodeio, Aranhas Pretende Construir 

Possui um terreno com 5240m2, e pretende 
que seja possível a construção de quatro 
moradias, uma vez que considera que 
1310m2 para a construção de cada lote é 
suficiente e ainda permite a construção de 
infraestruturas 

16 
Maria Timóteo 

Altivo dos santos 
Augusto 

Veiga Magro, 
Penamacor 

Pretende Construir  

17 
Maria Timóteo 

Altivo dos santos 
Augusto 

Largo das 
Eirinhas, 

Penamacor 
Pretende Construir  
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18 
Maria Timóteo 

Altivo dos santos 
Augusto 

Eirinhas, 
Penamacor 

Pretende Lotear  

19 
Maria Timóteo 

Altivo dos santos 
Augusto 

Quinta do 
Cruzeiro, 

Penamacor 
Pretende Construir  

20 
Maria Timóteo 

Altivo dos santos 
Augusto 

Sanuano, 
Penamacor 

Inclusão em Perímetro  

21 
Maria Catarina 

Raposo 

Cabeço do 
Peneireiro, 

Aranhas 
Inclusão em Perímetro  

22 (*) 
Amadeu Neves 

Borrego 
Rua do Rodeio, 

Aranhas 
Inclusão em Perímetro 

A morada já se encontra com luz e água 
potável 

23 (*) 
Joaquim Meuas 

Pereira 
Rua do Rodeio, 

Aranhas 
Inclusão em Perímetro 

A morada já se encontra com luz e água 
potável 

24 
José Salgueiro 

Cunha de 
Almeida 

Rua 25 de Abril, 
Penamacor 

Realização de Projecto de 
Arquitectura para o n.º56 da Rua 25 

de abril 

Gostaria de ver o PDM actual alterado, de 
forma a que seja permitido a realização do 
projecto. 

25 
José Salgueiro 

Cunha de 
Almeida 

Rua da 
misericórdia, Rua 

do Vale da 
Carapuça e Rua 
Padre Mestre, 

Penamacor 

Acesso à zona histórica – aquisição 
por parte da Câmara Municipal das 
casas na Rua da misericórdia, Rua 
do Vale da Carapuça e Rua Padre 
Mestre, e  posterior demolição para 
fazer uma rotunda com o mapa da 

zona histórica 

Ver fotografias 

26 
José Salgueiro 

Cunha de 
Almeida 

Rua do Botica, 
Rua do Outeiro, 

Travessa S. Brás, 
Penamacor 

Fazer terminal rodoviário e parque de 
estacionamento para a biblioteca 

Demolir casas, conforme fotografias. Fazer 
terminal Rodoviário no espaço do quintal da 
biblioteca e o parque por cima, com 
entradapelo pátio do Conde e saída na Rua 
do Outeiro (pedonal) 

27 
José Salgueiro 

Cunha de 
Almeida 

Rua do  
Sumagral, do 
Chocalheiro, 

Taborda e Rua 
do Conde, 
Penamacor 

Parque de estacionamento frente à 
futura Biblioteca municipal, 
possibilitando proibição de 

estacionamento nas Ruas do  
Sumagral, do Chocalheiro, Taborda e 

do Conde. Demolindo o antigo 
edifício que serviu em tempos de 

refeitório ao ciclo preparatório Ribeiro 
Sanches. 

Ver fotografias 

28 
Victor Manuel 
Pinheiro Alves 

Trás-do-martir, 
Penamacor 

Verde Protecção Espaço Urbano 

Infraestruturar o caminho localizado entre a 
estrada nova e a saída para espanha pela 
rua Miguel Bombarda , até à nova variante - 
Entende que a zona de trás-do-martir se 
encontra sem qualquer interesse e bastante 
degradada, e que tem grande potencial para 
o desenvolvimento de um plano urbanístico 
baseado na continuação do que já existe 

29 
Junta de 

Freguesia de 
Águas 

Freguesia de 
Águas 

- Prever uma estância balnear, com 
infraestruturas adequadas, para a 
zona envolvente às termas (Sítio da 
Aleijada, do Batoqueiro e estrada da 
Bemposta); 

- Prever até ao cruzamento da EN 
233, pelo menos, e na EN 233, 
perspectivas de desenvolvimento, 
tendo em conta as actividades 
económicas já existentes. 
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Pretensões recebidas após o prazo previsto pelo RJIGT 

30 - 
Aldeia de João 

Pires 
Inclusão em Perímetro  

31 

Junta de 
Freguesia de 

Vale da Sr.ª da 
Póvoa 

Vale da Sr.ª da 
Póvoa 

- Alargamento do perímetro urbano 
com a desanexação da RAN no 

sentido descendente da zona urbana 
até ao cruzamento do Santuário ao 

longo da EN233 a 50 metros da 
plataforma 

- Recuperação do parque 
habitacional construído com apoio à 
recuperação dos prédios devolutos. 

 

32 
Junta de 

Freguesia de 
Aranhas 

Aranhas Inclusão em Perímetro  

33 
Junta de 

Freguesia de 
Águas 

Águas 
Alargamento do perímetro pela 

delimitação das bolas 

desenvolvimento das termas; 

não cometer erros em relação à futura 
localização da ETAR; 

proteger o património histórico; 

34 - Aldeia do Bispo Inclusão em Perímetro 
corresponde a um loteamento que foi 
aprovado em 1981 

35 
Manuel dos 

Santos Augusto 
Penamacor Alargamento do Perímetro (Sugestão) 

Maior facilidade de construção e Menos 
custos na construção 

36 
Maria Timotea 

Alvito 
Penamacor Espaço Industrial Espaço Urbano Desenvolvimento da freguesia para sul 

37 - Penamacor Inclusão em Perímetro Introduzir construções existentes 

 


