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NOTA PRÉVIA:
Os dados censitários são os existentes à data do fecho do presente documento, tendo sido atualizados
os dados necessários face aos Estudos de Caracterização/ Estudos de Base, uma vez que não usavam
ainda os dados dos Censos de 2011.
Recentemente houve a Reforma da Divisão Administrativa do País, tendo entrado em vigor a 29 de
setembro de 2013, passando o Concelho a ter quatro freguesias. Uma vez que os trabalhos de PDM
estavam já muito avançados optou-se por manter referência às freguesias antigas para melhor
enquadramento das propostas apresentadas e paralelismos com os dados existentes. No entanto, as
propostas desenvolvidas consideram já a nova divisão administrativa.
As figuras aqui inseridas são esquemas ilustrativos das propostas para melhor entendimento do texto e
não são entendidas como peças gráficas ou cartográficas. As bases topográficas que suportam a
informação das mesmas correspondem à cartografia oficial de Portugal ou aos ortofotomapas de 2012,
conforme o disposto no Capítulo 2 do presente relatório.
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1. INTRODUÇÃO
O Concelho de Proença-a-Nova localiza-se na Região Centro (NUT II), integrado na Sub-região da Beira
Baixa (antes Pinhal Interior Sul) (NUT III) e é composto por quatro freguesias (União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral, União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da Beira, Montes da Senhora, e
S. Pedro do Esteval).

1

Proença-a-Nova encontra-se numa fase de transformação, encarando os seus

valores endógenos numa nova perspetiva. Os diversos sistemas estão a ser revistos e reenquadrados
face à evolução tecnológica e conceptual desta era e uma nova perspetiva começa-se a delinear.
Desde a publicação do PDM vigente, em 1994, muito se desenvolveram os conceitos, conhecimentos e
experiências do ordenamento do território. Novas noções e prioridades passaram a constar da legislação
portuguesa e europeia, assim como novas preocupações. O resultado dos PDM de primeira geração
começa agora a ser visível/percetível, suscitando vontade de mudança na forma como se encaram os
Planos. Por tudo isto, o momento é pertinente e oportuno para a revisão do PDM de Proença-a-Nova.
A informação contida no presente documento refere-se a levantamentos de campo datados de janeiro a
março de 2008 complementadas por informação da Câmara Municipal de Proença-a-Nova e outras
entidades competentes. A informação estatística refere-se aos dados estatísticos cedidos pelo Instituto
Nacional de Estatística dos Censos de 1991 e 2001 e outros disponíveis à data de fecho da 1.ª versão
dos Estudos de Base (abril de 2008). Alguns destes dados foram aqui atualizados pelos Censos 2011
(fonte: INE, 2013), servindo de suporte para as propostas aqui preconizadas.
2. CARTOGRAFIA
A cartografia de referência utilizada nas plantas temáticas da Revisão do PDM de Proença-a-Nova está de
acordo com o disposto no Dec. Lei n.º 10/2009, de 29 de maio e tem as seguintes referências:
Entidade proprietária
Entidade produtora

IgeoE (cedência onerosa de utilização para
Câmara Municipal de Proença- a- Nova)
IgeoE

Data de Edição
Série cartográfica oficial
Datum:

1994
M888

Projeção cartográfica
Elipsóide

Gauss
Elipsóide Internacional de Hayford

Exatidão posicional
Exatidão temática

Melhor que 5 m
Melhor ou igual a 90%

Escala de representação para a reprodução em suporte

1:25.000

Datum
LisboaPonto
Datum Altimétrico de Cascais

Fictício

1

Alterado no âmbito da Reforma da Divisão Administrativa do País, que entrou em vigor a 29 de setembro de 2013, passando o
concelho a ter quatro freguesias em vez de seis. Também a Nut III foi alterada.
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A cartografia utilizada é complementada com os Ortofotomapas de 2012, de modo a complementar a
informação da cartografia vetorial. Estes foram utilizados sob a cartografia vetorial e em formato raster.
Relativamente à alteração do traçado da EN351 e à construção do IC8, apresenta-se um extracto sobre a
cartografia topográfica de imagem. Os ortofotomapas utilizados têm a seguinte referência:

Entidade proprietária

Entidade produtora

DGT (cedência onerosa de utilização para
Câmara Municipal de Proença-a-Nova n.º
de registo 405/13, de 03/12/2013)
DGT

Data de Edição
Datum:

2012

Projeção cartográfica
Elipsóide
Resolução

Gauss
Elipsóide Internacional de Hayford
0.50 m

Escala de representação para a reprodução em suporte

1:10.000

Datum Lisboa- Ponto Fictício

A cartografia temática foi produzida pela empresa Proengel, Lda, entidade registada na DGT para o
exercício de atividades de produção de cartografia temática de base topográfica.
Os limites administrativos utilizados na proposta do PDM são os da CAOP 2013, no sistema coordenadas
“Hayford-Gauss/Datum_Lisboa-Ponto_Fictício”.
A delimitação da REN pela CCDR Centro, assim como a delimitação da RAN pela DRAP Centro foram
elaboradas no sistema de coordenadas “PT-TM06/ETRS89” e convertidas para o sistema coordenadas
“Hayford-Gauss/Datum_Lisboa-Ponto_Fictício” pelas próprias entidades, de modo a serem compatíveis
com a cartografia oficial utilizada.
A informação geográfica e alfanumérica resultante da classificação da ocupação do solo e do espaço
florestal do Concelho de Proença-a-Nova (adiante designada COSEF 2009), foi produzida no âmbito do
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI). Apesar da vocação florestal de base,
esta informação carateriza também as diversas situações de ocupação do solo, entre elas, a agrícola. Os
dados então recolhidos resultaram de um exaustivo trabalho de campo, realizado no sentido de
caraterizar individualmente cada mancha homogénea de ocupação do solo. De salientar também que, a
unidade mínima cartográfica (umc) utilizada foi cerca de meio hectare, sendo a umc da COS2007, um
hectare. Essa opção permitiu a produção de um conjunto de informação com maior grau de precisão,
sendo a principal razão da escolha como informação de base. O PMDFCI foi aprovado pela Comissão
Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios, em novembro de 2012.

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
7

3. CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA, SOCIAL, BIOFÍSICA E FUNDIÁRIA
3.1 Dinâmica demográfica
O Concelho dividia-se em 6 freguesias2 sendo as mais populosas Proença-a-Nova e Sobreira Formosa.
Através dos estudos de base anteriormente elaborados foi possível percecionar que a sede do Concelho
continua a ser o grande polo do território municipal, concentrando mais de metade da população
(51.7%- dados Censos 2011).

Figura 1| Distribuição da População por lugar em
2011

Figura 2| Distribuição do Edificado
(Fonte: CMPN+Proengel, 2013)

(Fonte: Censos de 2011, INE)
A evolução demográfica tem vindo a traçar uma linha descendente regular, enquadrando-se assim no
seu contexto regional/sub-regional, caracterizando-se também pelo gradual envelhecimento da
população.

2

Atualmente quatro, conforme já referido, mas os dados censitários referem-se às seis freguesias pelo

que se optou manter aqui a sua referência.
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Alvito da Beira

Montes da Senhora

Peral

Proença-a-Nova

São Pedro do Esteval

Sobreira Formosa

3293

2752
2116
666

958

895

4606

4781

892
1308
896

930
1118
612

1981

1991

1708
527

4675

4295

792
925
436
2001

674
748
362
2011

Figura 3| Evolução da população residente por freguesias entre 1981 e 2011
(Fonte: dados dos Censos, INE)

Esta evolução traduz-se na seguinte variação:

Proença-a-Nova São Pedro do
Esteval

1991-2001

-19,3%

-16,4%
-23,1%

-20,9%

-25,6%

-14,8%

-14,9%

-19,1%

-14,5%

-17,3%

-17,0%
-28,8%

-31,7%

1981-1991

Sobreira
Formosa

-6,6%

Peral

-8,1%

Montes da
Senhora

-2,2%

Alvito da Beira

3,8%

4,3%

Taxa de variação da população residente por
freguesia entre 1981 e 2011

2001-2011

Figura 4|Taxa de variação da população residente por freguesia entre 1981 e 2011
(Fonte: dados dos Censos, INE)
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A projeção demográfica elaborada no âmbito dos Estudos de Base prevê a continuidade deste
decréscimo, prevendo a redução de população entre 2011-2021. Entretanto os dados disponibilizados
pelos Censos 2011 vieram corrigir ligeiramente os valores previstos para 2011 (Censos 2011- população
residente no Concelho- 8314), embora não perturbando de forma significativa o quadro descendente já
delineado.

2001
População total

20113

2021

cenário 1

cenário 2

cenário 3

cenário 1

cenário 2

cenário 3

cenário 1

cenário 2

cenário 3

9.610

9.610

9.610

8.450

8.427

8.474

7.371

7.215

7.583

Figura 5| Projeção da população residente HM, para 2021 (comparação entre os três modelos de cálculo)

Ou seja, mesmo no cenário mais otimista a tendência da evolução demográfica é de decréscimo e
envelhecimento da sua população, sendo necessário introduzir fatores exógenos para a sua
reestruturação. É neste sentido que é muito importante a estratégia municipal e a capacidade do PDM
refletir essas ideias, sendo um instrumento flexível e ajustável.
3.2 Desenvolvimento socioeconómico
Proença-a-Nova é um Concelho com características claramente florestais, dado que a mancha de floresta
ocupa cerca de 81% e tem um peso muito significativo no contexto da exploração agrícola. Não obstante
a

sua

importância,

os

Estudos

de

Base

não

diagnosticavam

ainda

uma

dinâmica

assinalável/suficientemente estável em torno deste recurso natural, assumindo maior protagonismo sob
o ponto de vista económico algumas atividades exercidas no âmbito dos serviços, pequeno comércio e
industria transformadora.
Estamos, pois, perante um Concelho que teve até à pouco tempo um tecido económico e social
fragilizado, em grande medida devido ao envelhecimento da sua população e ao abandono do território
rural, e no qual começam a despontar algumas iniciativas empresariais importantes (reconversão das
antigas instalações da SOTIMA para a criação do Parque Empresarial de Proença-a-Nova e para
implementação da DEROVO no setor da agro-pecuária) assim como a exploração/valorização sustentável
dos seus recursos endógenos principais, designadamente com a exploração de energias renováveis. Ou
seja, a dinâmica socioeconómica tem vindo a desenvolver-se sendo sinal desse movimento a procura de
locais para implementação de novos investimentos.

3

Esta projeção foi elaborada nos Estudos de Base, sendo anterior aos dados dos Censos 2011, os quais atualizam ligeiramente
esses valores para 8314 população residente.
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A taxa de atividade da população municipal é de cerca de 36%, tendo vindo a aumentar ligeiramente na
última década censitária (1991-2001). A população ativa empregada distribui-se principalmente pelo
sector terciário e secundário. O comércio por grosso e a retalho e a reparação de veículos automóveis e
de bens de uso pessoal e doméstico são as atividades económicas principais do Concelho, seguindo-se a
indústria transformadora. De salientar que a agricultura, produção animal, caça e silvicultura tinham uma
expressão muito reduzida ao nível do volume de negócios, embora seja de assinalar a sua expressão no
âmbito das empresas sediadas no Concelho.
No contexto socioeconómico importa dar especial destaque ao turismo uma vez que tem sido uma
atividade económica em crescimento no Concelho, embora ainda não represente uma fonte económica
muito significativa. Neste âmbito, tem-se desenvolvido sobretudo as atividades de recreio e lazer
(paraquedismo, praias fluviais, etc.) que potenciam a atratividade do Concelho. Foram identificadas
inúmeras situações de potencial turístico relacionado com os pequenos lugares, ainda com carácter
tradicional muito presente, e que se encontram quase sem população, ou mesmo em ruínas e sem
quaisquer infraestruturas. Estes constituem potenciais destinos turísticos relevantes, como a
disponibilização de alojamento em função das atividades recreativas existentes pelo território em estudo.
Ao nível dos planos e projetos que abrangem a área de Proença-a-Nova, refira-se que existe
predominância da utilização do potencial da sua floresta e outros recursos naturais para energias
alternativas/renováveis, reforço da qualificação do acolhimento empresarial, empreendedorismo e
inovação, proteção e valorização ambiental, com especial enfoque na prevenção dos riscos naturais, e
contenção do modelo de povoamento disperso, afirmando, simultaneamente, a Vila de Proença-a-Nova
no contexto local e regional. Paralelamente, existem algumas iniciativas relacionadas com o impulso de
turismo e da cultura.
3.3 Caracterização biofísica
O Concelho divide-se morfologicamente em três unidades distintas: uma a Norte (desde a fronteira com
os Concelhos da Sertã e de Oleiros, até ao nível de Proença-a-Nova e Alvito da Beira) apresenta as áreas
de maior altitude do Concelho, com encostas de declives acentuados e grande riqueza e juventude dos
cursos de água. As encostas desta unidade são ainda as mais quentes do Concelho, predominando a
exposição de Sul a Nascente. A unidade Sul abrange maioritariamente a freguesia de S. Pedro do
Esteval, incluindo grande extensão da ribeira da Pracana e do rio Ocreza. Ao contrário do que sucede na
unidade Norte, a unidade Sul tem as menores altitudes do Concelho, onde o relevo é suave a ondulado,
não existindo uma exposição de encostas predominante. Por último, existe uma unidade que faz a
transição entre as unidades já referidas, que corresponde à zona central. Está englobada pelos níveis de
altitude Basal e Submontano e apresenta o relevo na sua maioria ondulado no qual os festos têm
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declives suaves a moderados. No entanto, as linhas de água apresentam as margens bem definidas, tal
como na restante área do Concelho.
No Concelho predominam os usos florestais, com destaque para a ocupação com pinheiro bravo. As
zonas agrícolas de maiores dimensões surgem nas áreas com melhores condições fisiográficas para esta
atividade, desenvolvendo-se ao longo do Rio Ocreza e Ribeira da Pracana. Mas de um modo geral a
ocupação agrícola de características familiares têm uma abrangência temporalmente muito maior. Os
povoamentos mistos de eucalipto/sobreiro (10/4) têm vindo a ganhar expressão no espaço florestal
devido aos grandes incêndios ocorridos em 2003.
As características morfológicas do território apresentam alguma variabilidade, sendo a rede hidrográfica
abrangente e abundante, incluindo ainda expressivas galerias ripícolas de grande riqueza florística e
faunística. Também a presença de espécies cinegéticas é relevante para a caracterização do município,
já que este tem toda a sua área delimitada como zonas de caça associativa e municipal.
A revisão do PDM teve em consideração as diretivas do PMDFCI e do PROF PIS relativamente às
ações/propostas que incidam em áreas de floresta, existentes ou previstas, não esquecendo o que se
refere também à manutenção/recuperação/implementação dos corredores ecológicos previstos no PROF
PIS.
No que se refere à estrutura fundiária do Concelho, atendendo a que não existe um levantamento
cadastral completo, não é possível proceder a uma análise sobre a mesma. Sabe-se que, de acordo com
dados obtidos em 2003/2005 no âmbito da Comissão Regional de Reflorestação do Pinhal Interior e Beira
Interior, a área média dos artigos rústicos era de 0.284 ha.
4. DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO4
A maior densidade de ocupação construída localiza-se na zona central e Norte do Concelho. Esta
característica está em grande medida relacionada também com a morfologia do terreno (ver figura
anterior).

4

Identificando as redes urbanas, 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.
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Figura 6| Lugares do Concelho de Proença-a-Nova

Apesar de alguma diversidade dos lugares pode afirmar-se que, em geral, a estrutura urbana dos lugares
se caracteriza pela existência de um núcleo central mais antigo, com edificado tradicional muitas vezes
devoluto, que se desenvolveu/estendeu através dos principais eixos de ligação externos, com
construções mais recentes e de maior dimensão. A fisiografia do território é determinante para a
configuração urbana do lugar, assim como as acessibilidades de que usufrui, imprimindo variações e
diversidade no sistema urbano em estudo. Os usos e funções predominantes são habitação e agricultura,
sendo que esta última atividade se caracteriza por ter carácter familiar e de pequena escala, mas de
enorme importância para a economia familiar.
Nos Estudos de Base foi também feita referência à existência de um número relevante de 2.ª
habitação/habitação sazonal, tendo sido tomado em consideração sobretudo no que se refere às
delimitações de perímetros urbanos e áreas de aptidão turística.
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Outra característica a referir é que grande parte do parque habitacional das zonas mais consolidadas
remonta à década de setenta, ou anteriores, evidenciando-se nalguns casos a necessidade de
reabilitação e requalificação. Não se trata apenas de questões de conservação mas também de
dimensões/áreas efetivas para satisfazer outros modos de vida, face à evolução socioeconómica e
ideológica da população. Paralelamente, e até se instalar o atual quadro de crise, predominava a
edificação isolada destinada à habitação permanente ou de férias.
Quase todos os lugares têm perímetros urbanos definidos no PDM vigente. No entanto, devido ao
desenvolvimento, que tiveram ou à concretização das suas expetativas, foi necessário re-aferir os seus
limites. Também a identificação de incoerências e incompatibilidades entre os documentos em vigor
(cartografia, RAN e REN) reforçou a necessidade de redefinir esses limites.
A rede de equipamentos públicos serve todo o Concelho, com maior destaque para a sua sede. É
possível verificar que na zona central do Concelho predomina a existência de equipamentos singulares,
proporcionando uma maior atratividade dessa zona. Analisando a população por lugares e a localização
dos equipamentos de utilização coletiva, é possível identificar locais muito bem servidos como Proença-aNova e Sobreira Formosa, o que é expectável face ao seu estatuto político-administrativo. Destacam-se
ainda outros locais como Figueira, Montes da Senhora, São Pedro do Esteval, Moitas e Atalaias.

Figura 7| Densidade de equipamentos no

Figura 8| População 2001 (esferas pretas –

Concelho

Fonte: INE) e densidade dos equipamentos

(esfera

vermelha

–

densidade,

asterisco - singularidade)

(esferas vermelhas) no Concelho
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Os níveis de execução do PDM vigente foram bastante elevados, tendo sido acompanhados de muitas
outras ações/implementações não previstas, evidenciando-se o desenvolvimento que o Concelho
obteve nas últimas décadas.
Em termos gerais, o Concelho de Proença-a-Nova dispõe duma rede de distribuição de energia
adequada às necessidades atuais e de médio prazo, considerando a tendência evolutiva de consumo
dos últimos anos.
Relativamente à rede de gás, esta é inexistente no Concelho, e não está prevista a sua instalação no
território concelhio.
Quanto ao sistema de captação, de tratamento e abastecimento de água, bem como o sistema de
drenagem e tratamento de efluentes, verifica-se uma grande evolução relativamente à situação
contemplada no PDM94. O Concelho de Proença-a-Nova é abastecido quase na totalidade pelo
subsistema de Corgas, integrado no sistema da Águas do Centro, servindo praticamente toda a
população do município - cerca de 93,3% (de acordo com informações retiradas do site da Águas do
Centro, S.A. e dos Censos de 2001). No que respeita à drenagem de águas residuais, o Concelho de
Proença-a-Nova apresenta uma cobertura em alta na ordem dos 78,7% e em baixa na ordem dos 34%.
Em relação às energias alternativas/renováveis surgem já importantes desenvolvimentos no Concelho,
nomeadamente no que se refere à energia eólica, com a implementação de três parques eólicos:
Vergão, Furnas e Proença-a-Nova. A exploração dos recursos endógenos de Proença-a-Nova são um
potencial viável e com futuro, nomeadamente no que se refere às mini-hídricas e outras situações de
exploração dos recursos naturais que as novas tecnologias permitem.
A mobilidade geral interna e externa do Concelho melhorou significativamente com a execução de
novas vias como a A23 e a extensão do IC8. O Concelho de Proença-a-Nova ganhou mobilidade, e
maior acessibilidade interconcelhia, o que se torna relevante em termos de novas estratégias a prever
para esta área de intervenção. Paralelamente as vias que tinham aquelas funções passam a ter outro
papel que importa reajustar, sobretudo nas zonas de atravessamentos dos lugares/aglomerados.
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Figura 9| Esquema dos principais eixos viários no Concelho de Proença-a-Nova

A rede viária interna melhorou significativamente quer ao nível do estado de conservação quer dos
próprios pavimentos. Os movimentos pendulares principais ocorrem dentro do Concelho e no eixo
EN241/IC8, ER233 e ER351. Destas, destaca-se a ER233 por ser a mais utilizada para a circulação
interna no Concelho, uma vez que liga os principais núcleos urbanos deste território.
A rede de transportes coletivos rodoviária serve todo o Concelho, com exceção de alguns lugares cuja
população residente não justifica o alargamento desta. Esta rede garante a rede de transportes escolar.
As deslocações pedonais em determinadas freguesias são ainda significativas, representando um valor
humano (saúde) e um valor ambiental/económicos (não poluição), a incorporar na nova estratégia para
o município.
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5. SISTEMAS DE SALVAGUARDA
No âmbito das propostas de ordenamento e do desenvolvimento do Concelho para os próximos anos,
os sistemas de salvaguarda propostos tendem não só a ser encarados como sistemas de proteção dos
valores ambientais, paisagísticos e culturais, como também por sistemas dinâmicos capazes de
promover atividades de valorização socioeconómica. Assim, pretende-se que os sistemas de
salvaguarda extravasem o seu próprio conceito e se interrelacionem, promovendo o que de melhor tem
o território municipal – o seu património edificado, paisagístico e ambiental. Com esta preocupação
reforça-se a ideia que “Arquitetura e uma Paisagem de qualidade representam ainda um fator
potenciador de crescimento económico e de desenvolvimento na medida em que contribuem para a
atratividade das cidades e das regiões, alavancando a sua capacidade de atrair pessoas, atividades e
investimento, com especial enfoque para a indústria do turismo” 5.
O sistema de salvaguarda é composto pelo sistema ambiental e pelo sistema patrimonial.
5.1

Sistema ambiental

O sistema ambiental é composto pela estrutura ecológica municipal, pelas zonas inundáveis e
ameaçadas por cheia e pelos recursos geológicos.
5.1.1

Estrutura ecológica municipal (EEM)

A estrutura ecológica regional, prevista na proposta de PROT Centro6 (que aguarda publicação),
denomina-se “Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental” (ERPVA) e faz parte integrante
do Modelo Territorial, consistindo no conjunto de áreas com valores naturais e sistemas fundamentais
para a proteção e valorização ambiental, tanto na ótica do suporte à vida natural como às atividades
humanas. A ERPVA é constituída por áreas nucleares (áreas de mais valia) e corredores ecológicos:
a) Áreas de mais-valia – Áreas classificadas:
i.

Áreas Protegidas;

ii.

Zonas de Proteção Especial (ZPE);

iii.

Sítios de Importância Comunitária (SIC);

iv.

Sítios da Convenção de RAMSAR;

v.

Áreas importantes para as Aves (IBA);

vi.

Reservas biogenéticas de áreas diplomadas (Conselho da Europa).

b) Áreas de mais-valia - outras áreas sensíveis:

5

Politica Nacional de Arquitetura e Paisagem, discussão pública, set.2014

6

In PROT Centro, Sumário Executivo da Proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-C),

versão de maio 2011.
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i.

Povoamentos de folhosas autóctones;

ii.

Matos esclerofíticos:

iii.

Zonas húmidas (estuários, lagunas litorais, pauis, salinas e sapais);

iv.

Sistemas dunares e arribas costeiras.

c) Corredores ecológicos (estruturantes e secundários)

Figura 10| Proposta preliminar da estrutura ecológica da região Centro (PROT Centro, 2007).

O Plano Diretor Municipal como instrumento de planeamento territorial que estabelece a estrutura
espacial do território municipal e a classificação do solo, constitui o instrumento de ordenamento que
permite gerir de uma forma global e integrada os recursos naturais do Concelho.
No âmbito da revisão do PDM, e dadas as alterações introduzidas neste domínio pelo DL n.º380/99, de
22 de setembro, pela redação que lhe é dada pelo Dec. Lei n.º46/2009, de 20 de fevereiro, em especial
os seus artigos 14º, 70º e 73º, e pela Portaria n.º138/2005, de 2 de fevereiro, com relevância no
artigo 1º, alínea d), torna-se indispensável a delimitação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM). Esta
deverá ter subjacente o conceito de “Continuum Naturale”, sistema contínuo de ocorrências naturais
que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para
o equilíbrio e estabilidade do território, com vista a estabelecer uma rede de proteção e valorização
ambiental que permita por um lado incentivar as potencialidades e por outro estabelecer restrições de
usos em locais sensíveis do território concelhio, através da definição de estruturas permanentes que
assegurem a ligação e articulação entre o normal funcionamento dos ecossistemas naturais e o espaço
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construído. Constitui o suporte físico necessário ao correto funcionamento dos processos naturais e da
sustentabilidade da paisagem concelhia, nomeadamente no que diz respeito à circulação da água, ar,
fauna terrestre e aquática, flora, entre outros aspetos, bem como servir de suporte a uma rede de
percursos pedonais, bicicletas, equipamento, zonas de estadia e recreio, etc.,
A delimitação da EEM é apresentada na Carta da Estrutura Ecológica Municipal – com identificação dos
elementos fundamentais e complementares. Corresponde a um conjunto de áreas que, em virtude das
suas características biofísicas ou culturais e da sua continuidade biofísica, visam contribuir para o
equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do território.
A delimitação da estrutura ecológica municipal constitui um instrumento estratégico de requalificação
ambiental do território.
O regime de ocupação nas áreas integradas na EEM é o previsto para a respetiva categoria de espaço,
desde que cumulativamente viáveis com os regimes legais específicos aplicáveis às mesmas áreas.
A EEM integra todos os elementos referidos anteriormente, organizados do seguinte modo:
a) Valores supramunicipais:
i.

Parque Natural Regional do Almourão (em fase de elaboração de candidatura)7

b) Estrutura ecológica fundamental (sistemas estratégicos municipais) - Integra os
elementos que constituem o suporte fundamental dos sistemas biofísicos:
i.

Corredores Ecológicos: estruturantes – Plano Regional de Ordenamento Florestal
do Pinhal Interior Sul (PROF PIS), complementares (galerias ripícolas dos principais
cursos de agua não incluídos nos corredores estruturantes);

ii.

Sistemas húmidos: leitos dos cursos de água, albufeiras e respetivas faixas de
proteção, cabeceiras das linhas de água e áreas de máxima infiltração;

iii.

Áreas ecologicamente sensíveis: zonas ameaçadas por cheias, escarpas e áreas de
risco de erosão;

iv.

Áreas de recursos naturais: solos de valor produtivo (RAN), áreas de especial
interesse para a conservação da natureza (espaços naturais), áreas com formações
vegetais com interesse conservacionista (povoamentos de sobreiro e azinheira).

7

Delimitou-se ainda na Carta da Estrutura Ecológica Municipal a proposta da área para o futuro Parque

Natural Regional do Almourão, em articulação com o município de Vila Velha de Rodão, pelos demais
valores ali presentes (geológicos, paleontológicos, faunísticos, florísticos, históricos,…), que serão alvo
de estudo detalhado, assim como a delimitação do corredor ecológico definido no PROF PIS.
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c)

Estrutura Ecológica Complementar – Integra elementos naturais e outros que pela sua
singularidade e enquadramento paisagístico devem integrar a estrutura ecológica,
contribuindo para o equilíbrio da estrutura do espaço urbano:
i.

Espaços verdes em solo urbano;

ii.

Áreas de enquadramento aos espaços canais: correspondem às zonas de servidão
da rede viária.

d) Elementos Complementares – elementos naturais e edificados, que pela sua
singularidade e enquadramento paisagístico devem integrar a estrutura ecológica:
i.

Árvores e arvoredos de interesse público;

ii. Percursos pedestres: corresponde aos percursos de Grande Rota (GR39) e Pequena
Rota (percursos homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal);
iii.

Paisagens de interesse geomorfológico;

iv.

Sítios de interesse.

Os elementos complementares da EEM correspondem ao Património Natural e Paisagístico
representado na Carta de Património, sendo os seguintes:

Árvores e arvoredos de interesse público
Conjunto de árvores classificadas e protegidas consideradas Monumentos Vivos de Interesse Público, publicado no
Diário da República nº 154, de 6 de Julho de 1995, II série:
4 exemplares de Populus nigra L., vulgarmente conhecidos por Choupo negro, situados em
Aldeia Ruiva, Freguesia e Concelho de Proença a Nova, pertencentes à Câmara Municipal
de Proença a Nova.
1 exemplar de Ulmus minor M., vulgarmente conhecido por Ulmeiro, situado no lugar de
Sobreira Formosa, freguesia do mesmo nome, Concelho de Proença a Nova, pertencente à
Câmara Municipal de Proença a Nova.
1 exemplar de Ulmus minor M., vulgarmente conhecido por Ulmeiro, situado no lugar de
Fonte da Estevaleira, Freguesia de Montes da Senhora, Concelho de Proença a Nova,
pertencente à Câmara Municipal de Proença a Nova.

1 exemplar de Olea europaea L. var. europaea, vulgarmente conhecida por Oliveira,
situada no lugar de Montes da Senhora, Concelho de Proença a Nova, pertencente à
Câmara Municipal de Proença a Nova.
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Percursos Pedestres
Grande Rota da cortiçada:
A Grande Rota da Cortiçada (GR39) é um percurso circular, definido por sete etapas, num total de 131km, que
privilegia essencialmente os caminhos panorâmicos/corredores de vista; os Monumentos Megalíticos –
Antas/Mamoas; os Redutos Militares – Fortes e Baterias das Guerras Peninsulares – Percurso interpretativo das
guerras peninsulares; os Valores culturais/patrimoniais – moinhos de vento e de água, fontes de mergulho; o
Museu Etnográfico; os Fornos Comunitários, as Igrejas e Capelas, os Monumentos Geológicos, a Flora e Fauna.
Percursos pedestres de Pequena rota:
Os percursos de Pequena Rota correspondem a circuitos de valorização da paisagem privilegiando “o desporto dos
que andam a pé”. Estão constituídas sete Rotas homologadas pela FCMP, que são intervencionadas todos os anos
no sentido de proporcionar aos pedestrianistas as melhores condições para o usufruto dos mesmos:
PR1 – “A História na Paisagem” – circular - 9,00km
PR2 – “Os Segredos do Vale do Almourão” – linear - 6,50km
PR3 – “ Rota das Conheiras” – circular - 14,50km
PR4 – “Pela Linha de Defesa” – linear -14,50km
PR5 – “Rota dos Recantos e Encantos” – circular -11,40km
PR6 – “Viagem pelos Ossos da Terra” – circular - 18,00km
PR7 – “Rota dos Estevais” – circular -7,80km
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Paisagens de interesse geomorfológico – Identificação/descrição
Miradouro geomorfológico das Corgas - Proença-a-Nova
Do dorso aplanado de Corgas, onde apenas floresce a giesta ( Cytisus

striatus) e a urze (Erica lusitânica) batidas pelo vento, podemos abarcar
com os olhos a forma tridimensional de um sinclinal com mais de 20 km
de extensão, exumado da superfície de aplanação xistenta."8
Miradouro geomorfológico do Galego - Proença-a-Nova
O Miradouro Geomorfológico do Galego, situado a 618 m de altitude, é
um posto de observação de incêndios que permite vista panorâmica de
360º, proporcionando uma perspetiva geomorfológica da região num raio
que chega a ultrapassar largamente os 100km. Destaca-se por exemplo a
Serra do Moradal, a Serra das Talhadas e o vale do Ocreza, a cordilheira
central materializado pela Serra de Alvelos-Espadana e a densa rede de drenagem da Superfície de Castelo
Branco. 9
Miradouro geomorfológico do Sobral Fernando sobre as Portas do Almourão
Este

Miradouro

permite

uma

observação

privilegiada

sobre

o

escalonamento dos terraços fluviais a jusante das Portas do Almourão,
entre a margem do Sobral Fernando e a margem da Foz do Cobrão,
entre as cotas 160m-130m e da conheira da Foz do Cobrão-Sobral
Fernando, proporcionando uma panorâmica da extensa área onde se
desenvolveram os trabalhos mineiros romanos e onde atualmente se
estendem os vestígios dessa exploração. Deste ponto observa-se o Vale
do Ocreza profundamente entalhado na Serra das Talhadas, com um desnível superior a 350m.
Portas do Almourão - Proença-a-Nova/Vila Velha de Ródão
A região das Portas do Almourão, situada entre Sobral Fernando
(Proença-a-Nova) e a Aldeia do Xisto Foz do Cobrão (Vila Velha de
Ródão), corresponde à garganta do rio Ocreza. A paisagem continua
natural, magnificada pelas escarpas quartzíticas, pelas imponentes dobras
tectónicas e pelo profundo rasgão que é o vale do Ocreza. A diversificada
paisagem geológica suporta ecossistemas muito bem preservados, sendo
uma importante área de nidificação de aves de rapina e outras espécies como por exemplo, o melro-azul, a
lontra, o texugo e o esquilo. Do ponto de vista arqueológico, destaca-se a conheira de Sobral Fernando,
antiga exploração aurífera romana de aluvião e as lendárias galerias subterrâneas de origem desconhecida
que se encontram ao longo da margem direita do Ocreza."10

8

http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/geo_sitios_15.php, Dez.2009.
http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/geo_sitios_15.php, Dez.2009.
10
http://www.naturtejo.com/conteudos/pt/geo_sitios_3.php, Dez.2009.
9
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Sítios com interesse
ID Designação

Localização

Observações

1

Penha de Má Nome

Montes da Senhora

Parede de escalada

2

Grutas da Penha

Montes da Senhora

Gruta

3

Escorregadouro da Moura

Rabacinas - Montes da Senhora

Formação geológica

4

Conheira II

Sobreira Formosa

Mineração

5

Pego do Inferno

Sobreira Formosa

Fundão no Rio Ocreza

6

Miradouro das Fórneas

Sobreira Formosa

Miradouro

7

Pego da Foz

Sobreira Formosa

Fundão na Rib.ª do Alvito

8

Miradouro do Vergão

Proença-a-Nova

Miradouro

9

Cruzeiro

Proença-a-Nova

Equipamento religioso

10 Miradouro Casal D'Ordem

Proença-a-Nova

Miradouro

11 Arco da Moita

Proença-a-Nova

Construção

A Estrutura Ecológica Municipal deve garantir as seguintes funções:


A proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da
fauna, da flora e dos habitats;



A proteção dos solos e do regime hidrológico através da preservação dos corredores ecológicos
e das respetivas linhas de água;



Assegurar que na EEM seja dada preferência aos usos ou ações de restabelecimento do
equilíbrio ecológico que favoreçam a funcionalidade dos corredores ribeirinhos, prevenção do
risco de cheias e valorização paisagística no caso de áreas degradadas;



Garantir um modelo territorial de desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida
das populações.

Nas áreas da EEM deve-se atender o seguinte:


Preservação dos elementos da paisagem, designadamente: estruturas tradicionais associadas à
atividade agrícola (como eiras, poços, tanques, picotas, noras, moinhos ou muros de pedra),
sebes de compartimentação da paisagem, preservação da galeria ripícola dos cursos de água,
que em caso de degradação deve ser recuperada com elenco da flora autóctone;



As atividades pastoris e florestais devem desenvolver-se de forma sustentável, evitando a
destruição das estruturas de compartimentação da paisagem, assegurando a continuidade dos
processos ecológicos;
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5.1.2

Recursos geológicos

Ao nível dos recursos geológicos, o Concelho apresenta alguma potencialidade para a indústria
extrativa, tendo sido identificada uma área de potencial em quartzitos, num contrato de prospeção e
pesquisa. Para além destas foram ainda identificadas: uma massa mineral (pedreira) e uma ocorrência
mineral (ouro) atualmente sem interesse económico, segundo parecer da LNEG em 2008.
DENOMINAÇÃO

TIPO ÁREA

N.º CADASTRO

SUBSTÂNCIA

Serra da Venda nº 4

Pedreira (com licença ativa)

4676

Quartzitos

Ocorrência mineral

2088

Au

-

Figura 11| Pedreira e ocorrência mineral (Fonte: DGEG, 2014)

Em relação à pedreira, embora esteja sem laborar há já diversos anos, a sua licença ainda está ativa.
Deste modo, esta pedreira é integrada na Carta de Condicionantes.

Figura 12| Recursos geológicos existentes no Concelho de Proença-a-Nova (Fonte: DGEG, 2014)

As “área de potencial” e “contrato de prospeção e pesquisa” foram apenas transpostas para a Carta de
Ordenamento, em termos de delimitação, uma vez que não existam restrições e servidões legalmente
constituídas.
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Encontram-se ainda identificados nesta área alguns locais de interesse geomorfológico, identificados
pela NaturTejo, que constam da Carta da Estrutura Ecológica Municipal e da Planta de Ordenamento –
sistema patrimonial.
5.1.3

Zonas inundáveis e zonas ameaçadas por cheias

A zona inundável, conforme delimitada no Anexo I do Regulamento, corresponde às zonas ameaçadas
por cheias excluídas da Reserva Ecológica Nacional e localiza-se no perímetro urbano de Alvito da
Beira. Tendo em conta esta condicionante, esta zona foi classificada como área verde de proteção e
enquadramento.
Pelo seu elevado risco, estas zonas constituem espaços sensíveis, devido às alterações induzidas nas
condições de drenagem natural, sendo alvo de restrições na sua construção minimizando os efeitos das
cheias através de normas específicas para a edificação, sistemas de proteção e de drenagem e medidas
para a manutenção e recuperação da permeabilidade dos solos.
Igual preocupação deverá haver nos aglomerados rurais, quando coincidentes com zonas ameaçadas
por cheias.
5.2 Sistema patrimonial
O sistema patrimonial de Proença-a-Nova integra o património cultural e natural, através dos
elementos construídos e naturais, que pelas suas características se assumem como valores de
reconhecido interesse histórico, arqueológico, arquitetónico, artístico, cientifico, técnico ou social, quer
se encontrem ou não classificados, sendo constituído por:
a) Património classificado e em vias de classificação;
b) Património arqueológico;
c) Património arquitetónico;
d) Conjuntos com interesse;
e) Sítios com interesse;
f)

Árvores e arvoredo de interesse público.

O património embora exista um pouco por todo o Concelho, apresenta maior incidência na zona central
do mesmo.
Em relação ao Património Classificado e em Vias de Classificação, estão identificados dois imóveis: um
imóvel de interesse público, a Ponte da Ladeira dos Envendos, no limite do Concelho de Proença-aNova e Mação; um imóvel em vias de classificação – Moinho de Vento do Pergulho (Anexo 2).
No que se refere ao Património Arqueológico, os elementos listados pela DGPC, embora não
classificados, indicam uma maior relevância para vestígios arqueológicos (como antas ou mamoas),
elementos relacionados com vestígios da ocupação romana na Península Ibérica e redutos militares
datados de meados do séc. XVIII (Anexo 2). Contudo, a informação geográfica disponibilizada por
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aquela entidade não continha todos os elementos constantes da referida lista. A CMPN desenvolveu,
entretanto, um trabalho de campo com o apoio dos arqueólogos da AEAT, georreferenciando alguns
daqueles sítios, para completude da informação geográfica, tendo sido incluídos nas Plantas de
Ordenamento e Carta do Património.
Relativamente ao Património Arquitetónico, verifica-se a existência de diversos elementos construídos
que testemunham importantes períodos históricos ou estilos de vida característicos de determinadas
épocas, tendo-se por isso considerado importante inventariar e cartografá-los de forma a promover a
sua salvaguarda e valorização. A sua maioria refere-se a construções religiosas ou equipamentos
escolares, existindo também obras de arte (pontes), fontes, alguns edifícios públicos ou privados e
ainda outros elementos listados conforme (Anexo 2).
São Conjuntos com Interesse, a área do núcleo histórico dos aglomerados rurais de Figueira e
Cunqueiros, que importa salvaguardar pelo seu interesse arquitetónico, ambiental, histórico e
etnológico. Encontram-se identificados e delimitados na Planta de Ordenamento. Serão sujeitos a plano
de pormenor, na modalidade de plano de intervenção em espaço rural.
Os Sítios com Interesse identificados na Carta do Património, correspondem a áreas naturais e
paisagísticas onde se verifica uma associação equilibrada entre obras do homem e da natureza, cujo
valor cultural, natural ou social, muitas vezes atribuído empiricamente lhes confere uma considerável
relevância patrimonial que importa salvaguardar. Uma vez que são considerados como património
natural foram integrados na EEM e aí explicitados.
As árvores e arvoredo de interesse público, integram a EEM.
Assim, a proposta de revisão do PDM contempla a premissa de valorizar os recursos patrimoniais
existentes, concretizando-se da seguinte forma:


Atualização da informação referente ao património cultural (classificado ou listado) – o
património listado integra a Carta do Património; o património classificado integra a Carta de
Condicionantes.



Sistematização da informação e das regras que podem sustentar o enquadramento estratégico
da política municipal de salvaguarda do património cultural.



Definição de um conjunto de normas e regras de salvaguarda e valorização, definidas no
regulamento.



As fichas do património apresentadas nos estudos de caracterização referentes ao património
arquitetónico e arqueológico do município, deverão constituir uma base de dados que
sistematize a informação disponível sobre esses elementos e que seja atualizada sempre que
necessário, constituindo assim uma base informativa, permitindo contextualizar qualquer
abordagem sobre o património cultural de Proença-a-Nova.
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Desenvolver um portal com informação geográfica de base que evidencie os valores do
território alargado, como os geossítios, as unidades de paisagem, o património arqueológico e
arquitetónico e demais valores locais.



Criar uma Casa da Memória no centro de Proença-a-Nova, um espaço cultural que permita
agregar

património

atualmente

disperso,

nomeadamente

resultante

de

escavações

arqueológicas, bibliografia do padre jesuíta Pedro da Fonseca, arte sacra e outros elementos de
relevo para reconstituir a história do Concelho. Numa lógica agregadora, pretende-se a
valorização de objetos e vestígios patrimoniais e culturais, a integração de elementos do
património imaterial e a criação de um núcleo cultural forte na sede do Concelho.


Prosseguir os trabalhos arqueológicos em articulação com as universidades e associações do
sector, por forma a preservar e promover o vasto património existente. A par das escavações,
promover a requalificação dos espaços com vista a visitas turísticas e dinamizar eventos
regulares para divulgar os espaços existentes e os consolidar como polos de atração de
visitantes.



Apostar na aldeia da Figueira, enquanto aldeia de xisto integrada na respetiva rede, sem
descurar a requalificação de mais aldeias com património edificado a preservar e
enquadramento paisagístico com interesse, incluindo alguns núcleos existentes em ruínas.
Implementar, na aldeia de Figueira, o conceito de aldeia incubadora de artes, nomeadamente
através da dinamização dos edifícios propriedade do município, estabelecendo parcerias com
instituições de ensino e artistas com capacidade para assegurar workshops e residências
artísticas. A conclusão das obras previstas permitirá a disponibilização de espaços destinados a
oficinas e a pequenos núcleos habitacionais a utentes integrados no conceito referido, criando
condições sustentadas de dinamização da aldeia.



Requalificar os centros históricos de Proença-a-Nova e de Sobreira Formosa, intervindo ao nível
da sinalização dos espaços de interesse patrimonial. Instalar nos principais locais de interesse
turístico códigos QR disponíveis em português, inglês e espanhol, com informações turísticas.



Valorizar a cultura local - Património imaterial - e contribuir para a preservação de saberes e
vivências tradicionais, nomeadamente com expressão ao nível da gastronomia e do artesanato.



Reforçar a política de apoio e promoção dos artistas e artesãos locais, incentivando ações de
formação, identificação de técnicas tradicionais e realização de eventos particularmente
destinados a estimular a criatividade e a projeção de obras e produtos locais. Introduzir
atividades que promovam uma perspetiva contemporânea e inovadora do artesanato.



Dinamizar o projeto Ecos de Proença (recolha de património imaterial) e promover a sua
divulgação e pesquisa através de um site temático, afirmando-o como meio de preservação da
identidade local.
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Prosseguir a aposta na requalificação do património escolar desocupado, direcionando estes
edifícios para a implementação de atividades de interesse comunitário, sedes de associações,
equipamentos de lazer ou vocacionados para outra valência de interesse local, contribuindo
para a coesão social e para o desenvolvimento de núcleos de dinamização cultural.



Promover a requalificação urbana e o edificado tradicional (moinhos, etc.).



Desenvolver projetos de qualificação dos sítios e percursos, de forma a aumentar as condições
de fruição da paisagem. Requalificar a paisagem rural e implementar medidas de proteção e
apoio a reabilitação das edificações tradicionais, moinhos, arrecadações e adegas, desde que
mantendo as características arquitetónicas e os métodos construtivos originais.



Formar agentes locais para a orientação do visitante na sua descoberta dos diversos elementos
constituintes do território, reforçando assim a sua ligação ao lugar.

Desta forma pretende-se a valorização dos elementos patrimoniais identificados e a salvaguarda de
outros potenciais valores, classificados ou não, reforçando os elementos vernaculares que conferem ao
território uma identidade única. Paralelamente, o património imaterial será também valorizado através
do seu reconhecimento, divulgação e preocupação da transmissão de geração em geração, garantindo
a sua perpetuação. A estratégia patrimonial não poderá desligar-se da componente turística, bem como
do processo de requalificação urbana.
6. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO/ESTRATÉGIA MUNICIPAL
O território, muito para além da sua vertente física, é uma imensa construção social. Ordenar, Planear,
e Gerir são por isso três palavras-chave que de uma forma genérica, mas abrangente e coerente,
caracterizam a gestão territorial, área que tem sido uma das prioridades do executivo municipal. A
autarquia de Proença-a-Nova tem vindo por isso a definir uma estratégia de desenvolvimento focada
na valorização competitiva dos níveis de coesão alcançados no Concelho, abordando diferentes
perspetivas que se pretendem complementares: Proença-a-Nova para VIVER/para TRABALHAR/para
VISITAR/para ADMINISTRAR.
Nos tempos de mudança que atravessamos, com ciclos de inovação cada vez mais curtos, as
oportunidades de diferenciação para o crescimento vão sendo cada vez mais limitadas. Assim, os
municípios que conseguirem demonstrar ser parte integrante e responsável de uma sociedade em
permanente transformação, conquistarão certamente um melhor posicionamento, bem como vantagens
estratégicas essenciais para o seu desenvolvimento. Neste sentido, a aposta do município de Proençaa-Nova tem assentado nas seguintes linhas de ação:


Promover a qualidade e desenvolvimento sustentável do Concelho;



Valorizar a imagem da autarquia apostando na melhoria contínua do seu desempenho;
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Melhorar a utilização dos recursos;



Promover a comunicação com o munícipe, introduzindo a todo o momento as ferramentas que
tornem mais direta esta relação.

Apesar de a autarquia ter vindo a demonstrar, de modo, claro uma vontade inequívoca de apostar
numa nova e qualificada realidade, assumindo ser motor de crescimento, a constante batalha contra o
despovoamento populacional que persiste no interior e o panorama de crise que o país atravessa, com
gravíssimas repercussões económicas, constituem fragilidades de contexto que não podem ser
ignoradas. O maior contributo que os municípios poderão dar ao país é procurar soluções criativas e
inovadoras para o desenvolvimento económico e social, assumindo-se como parte ativa na mudança.
Acreditando sempre que a situação é reversível, desde que se mantenha a persistência e espírito
positivo, nas diversas áreas de atuação, a Câmara Municipal tem assim norteado a sua intervenção por
uma metodologia que assenta basicamente numa gestão de riscos (dificuldades) e ponderação de
oportunidades (recursos disponíveis para a mudança), sempre visionada pela devida monitorização.
Assim, de forma dinâmica, seguem-se as seguintes fases:


Identificar problemas e carências;



Averiguar e avaliar causas;



Estabelecer metas de atuação;



Gerir meios disponíveis;



Apresentar propostas;



Implementar propostas.

A sua abordagem está repartida por quatro grandes áreas inter-relacionadas, que avaliam e reportam a
sustentabilidade das opções estratégicas tomadas, que integram os seguintes indicadores:
Governação, Compromisso e Envolvimento:


Na transparência do processo de decisão e eficiência da relação com os cidadãos;



Na implementação de projetos estruturantes de desenvolvimento do município;



Na prossecução de iniciativas relacionadas com o apoio à iniciativa privada e com a criação de
emprego;



Nos compromissos com iniciativas externas;



No relacionamento com as partes interessadas (empresas, colaboradores, munícipes,).
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Desempenho Económico/ financeiro:


Na sustentabilidade financeira da Autarquia e dos seus impactes na economia local;



No desenvolvimento do projeto CARBONO MAIS na vertente económico-financeira;



Na realização de uma análise custo-benefício para cada investimento relevante.

Desempenho Ambiental:


Na eficiência da sua gestão direta (edifícios, espaços verdes, frotas, energia, água...);



Na adoção e sensibilização de boas práticas ambientais;



No desenvolvimento de programas de proteção das espécies protegidas e valores patrimoniais
existentes no Concelho.

Desempenho Social:


Na prossecução do empenho nas questões relacionadas com o apoio social à população
carenciada;



No que respeita às práticas laborais, às políticas de formação e à relação com os
trabalhadores;



Na melhoria das condições de diversidade e igualdade de oportunidades;



No apoio a programas educativos, culturais, de saúde, projetos sociais.

Neste quadro os fatores que mais dificultam esta aposta num desenvolvimento sustentável têm sido
nos últimos anos:


Estrutura demográfica;



Redução de oferta de emprego;



Aumento dos pedidos de apoio social;



Fragmentação da propriedade;



Incêndios florestais;



Baixo índice de qualificação da mão-de-obra.

No âmbito da revisão do PDM, é essencial estabelecer objetivos estratégicos e específicos mais
ajustados à atual realidade e a expectativas de futuro, em consonância com as apostas do executivo
para reverter os aspetos negativos e atingir um horizonte de prosperidade e equilibrado do ponto de
vista social, económico e ambiental.
Apesar de se ter iniciado num contexto económico adverso, o quadro comunitário 2014-2020 cria
condições para impulsionar e promover investimentos significativos, quer na vertente infraestrutural e
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social, quer na vertente empresarial, e é nesse pressuposto que se apresenta um programa com o qual
o município pretende aproveitar de forma otimizada esta oportunidade, tentando superar o muito que
conseguiu alcançar no anterior quadro comunitário.
Pretende-se um crescimento:


Inteligente – abordagem direta às seguintes agendas europeias: inovação, tecnologias digitais
e juventude;



Sustentável – abordagem direta às seguintes agendas europeias: eficiência de recursos,
mudanças climáticas e energia;



Inclusivo – abordagem direta às seguintes agendas europeias: novas qualificações e novos
empregos e luta contra a pobreza.

A estratégia que se pretende prosseguir é norteada por uma visão clara relativamente ao futuro em
Proença-a-Nova: “Impulsionar o desenvolvimento económico e social do Concelho, dando um salto
qualitativo na capacidade de atração empresarial e populacional, conseguindo que o território se afirme
por valores ambientais de excelência, compatibilização entre atividades laborais e de lazer e criação de
um ambiente educacional e cultural dinâmico.” Com este foco, e sempre tendo presente a manutenção
de uma atitude de proximidade, a humanização das relações com os cidadãos, o rigor e a
responsabilidade social, pretende-se um desenvolvimento assente nos seguintes eixos estratégicos:


Desenvolvimento económico e dinamização empresarial;



Turismo, cultura e património;



Ambiente e energia;



Desenvolvimento social e humano;



Qualificação do espaço público.

Para cada um destes cinco eixos definem-se objetivos estratégicos (OE), desdobrados em objetivos
operacionais que de forma mais direta expressam as ações a prosseguir para impulsionar a dinâmica de
crescimento pretendida para o território:


Desenvolvimento económico e dinamização empresarial

Pensar o território é, antes de mais, olhar para as pessoas que nele habitam. Inverter a tendência de
despovoamento e envelhecimento da população só será possível através da captação de novos
investimentos e da criação de emprego, objetivos centrais em qualquer estratégia para a região.
Promover o emprego e o empreendedorismo, modernizar os parques e zonas industriais e valorizar os
recursos endógenos, procurando criar riqueza e novas fontes de rendimento para as populações, são
objetivos que em seguida se apresentam e operacionalizam. Os objetivos estratégicos são:
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o

OE 1 – Criar condições para o surgimento de projetos inovadores e para o
desenvolvimento de uma cultura verdadeiramente empreendedora, apoiando a INOVA
Startup Proença como instrumento de mudança no tecido empresarial local.

o

OE 2 – Prosseguir a requalificação e modernização dos espaços empresariais do
Concelho e o esforço de captação de novos investimentos, com vista à criação de
emprego.

o

OE 3 – Valorizar os recursos endógenos e contribuir para a diversificação das áreas de
atividade existentes a nível local.



Turismo, cultura e património

As características naturais, aliadas à gastronomia e identidade cultural genuína do Concelho, permitem
perspetivar Proença-a-Nova como um território com vocação turística. Num contexto global marcado
pela existência de uma forte concorrência de outros mercados, bem como pela necessidade de projetar
uma imagem forte e de dinamizar iniciativas que contribuam para a diminuição da sazonalidade e para
o aumento da estadia média de visitantes, torna-se necessário definir medidas articuladas e
sustentadas de intervenção.
A estratégia local assenta na valorização simultânea dos recursos naturais, vestígios arqueológicos e
património edificado. Sem deixar de dar prioridade às medidas de responsabilidade exclusiva do
Município, este é um dos sectores que pressupõe uma forte ligação tanto ao sector privado como a
outros organismos regionais e nacionais. Os objetivos estratégicos são:
o

OE 1 – Assegurar a concretização e constante atualização do Plano de Ação para o
Desenvolvimento Turístico.

o

OE 2 – Aumentar e diversificar a capacidade de alojamento.

o

OE 3 – Reforçar a interligação com agentes do sector privado e potenciar sinergias
com outras autarquias e organismos regionais e nacionais.

o

OE 4 – Valorizar a cultura local e contribuir para a preservação de saberes e vivências
tradicionais, nomeadamente com expressão ao nível do artesanato.



Ambiente e energia

A floresta é uma marca indelével do Concelho e a envolvente ambiental uma das riquezas que não
pode deixar de ser vista como oportunidade para um desenvolvimento sustentável. Recursos como a
biomassa lançam o desafio de perspetivar alternativas na produção de energia, num eixo estratégico de
desenvolvimento em que se visa igualmente a manutenção dos recursos naturais e a divulgar da nossa
qualidade ambiental, que se pretende afirmar como exemplo a nível nacional. Os objetivos estratégicos
são:
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o

OE 1 – Promover a eficiência energética e incentivar projetos com vista à produção e
valorização de energias alternativas.

o

OE2 – Valorizar os recursos naturais e promover a defesa da floresta e a qualidade
ambiental.



Desenvolvimento social e humano

As políticas de ação social são encaradas numa perspetiva inclusiva e intergeracional, entendendo-se
este eixo tanto numa perspetiva assistencial como impulsionadora de novas dinâmicas, capazes de
inverter a tendência de envelhecimento e despovoamento do território. A fixação de novos residentes
assume-se como o principal desafio. Se por um lado o envelhecimento da população obriga a reforçar
as atividades oferecidas e assegurar a qualidade de vida dos seniores, por outro importa centrar as
políticas sociais nas famílias, melhorando as respostas existentes para crianças e jovens.
A educação e a qualificação da população contam-se igualmente entre os objetivos estratégicos, na
medida em que serão decisivos para a inovação e desenvolvimento de novos projetos de base local. Os
objetivos estratégicos são:
o

OE 1 – Desenvolver políticas ativas com vista à fixação de novos residentes, ao
rejuvenescimento da população, ao reforço da coesão social e à melhoria global das
condições de vida.

o

OE 2 – Promover a qualificação da população e a ligação entre o ensino e os sectores
estratégicos para o Concelho, numa perspetiva de empregabilidade e de formação
integral dos munícipes.



Qualificação do espaço público

O alargamento das infraestruturas existentes assume-se como objetivo com impacto direto na
qualidade de vida das populações, mas pretende-se prosseguir um salto qualitativo na intervenção no
espaço público, melhorando a qualidade visual da paisagem. Os objetivos estratégicos são:
o

OE 1 – Melhorar as redes de infraestruturas e requalificar a paisagem rural, numa
perspetiva de melhoria das condições de vida das populações e de valorização do
território.

o

OE 2 – Requalificar espaços públicos e promover um espaço urbano qualificado e
acessível para todos.

Embora sistematizados em diferentes eixos de intervenção, muitos destes objetivos têm benefícios
comuns e estão interligados na sua concretização. Para os alcançar a autarquia pretende manter as
atuais formas de cooperação e parcerias e, sempre que surja a oportunidade, estabelecer novas. A
forte articulação com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e com agentes dinamizadores do
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desenvolvimento regional, sejam eles do sector público ou privado, afigura-se essencial para que o
Concelho ultrapasse limitações de escala, trabalhando em rede.
7. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO
A classificação do solo distingue-se, de acordo com o RJIGT, em solo rural e solo urbano. O Concelho
de Proença-a-Nova é preponderantemente rural, sendo que o solo urbano classificado pelo PDM em
vigor representa cerca de 3% da totalidade do território. A proposta de ordenamento prevê manter a
mesma predominância mas reduzindo para 2,3% o solo urbano.

Figura 13|Ocupação do Solo no Concelho de Proença-a-Nova – existente e proposta (vermelhoperímetro urbanos)

Para resolver os problemas detetados no Concelho, as carências sentidas e as incongruências
verificadas (cartográficas, físicas,…) é necessário recorrer à reclassificação do solo, de acordo com o
previsto no n.º 4.º do art. 4.º, art. 7º e art. 8.º, do Dec. Reg. N.º 11/2009, de 29 de maio.
A proposta prevê o reajuste na definição dos aglomerados que sofreram, ou têm potencial para sofrer,
maior dinâmica urbana e alterações do seu tecido construído e dos que se enquadram em estruturas
mais rurais, integradas portanto em solo rural. Neste sentido é efetuada uma importante redução de
solo urbano, uma vez que no PDM94 mesmo os aglomerados rurais eram classificados como solo
urbano, fazendo parte do último nível da hierarquia então estabelecida.

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
34

Pretende-se assim reorganizar o sistema urbano do município de forma a reequilibrá-lo e a proceder ao
seu ajustamento à realidade e perspetivas de futuro.
O sistema urbano municipal proposto preconiza algumas mudanças não só na própria redelimitação dos
perímetros urbanos como na sua hierarquia, preconizando situações em que alguns aglomerados que
eram classificados como solo urbano passem a ser aglomerados rurais (conforme previstos no art.º
19.º do Dec. Reg. n.º 11/2009, de 29 de maio). Estas alterações são enumeradas no capítulo da
caracterização do Concelho e definição do sistema urbano.
Também o solo rural é sujeito a alterações, não só pela reclassificação de algumas áreas, como
também de acordo com o disposto no PROF PIS.
Assim, a revisão do PDM propõe um conjunto de classes de espaço, em função da sua aptidão física e
socioeconómica, reorganizadas conforme o organigrama abaixo apresentado, e de acordo com o
decreto regulamentar já referido.
Independentemente da classificação do solo e da sua regulamentação é necessário realçar que para
requalificar e salvaguardar o solo importa definir politicas mais incentivadoras do que restritivas,
combatendo o despovoamento e o abandono das terras.
Do resultado de toda a caracterização do Concelho, da leitura da versão final do PROT Centro (“A
proposta de plano foi, para efeitos do artigo 59.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT), enviado pela CCDRC à Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das
Cidades”), e de todos os IGT aplicáveis, e de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29
de maio, a classificação e qualificação do solo proposta para o Concelho de Proença-a-Nova é a
seguinte:
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Solo urbano

Solo Rural

Espaço central

Espaços florestais ou agrícolas: Área florestal de
produção; Área agrícola de produção

Espaço residencial: Área residencial Tipo I; Área

Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal;

Solo urbanizado

residencial Tipo II.
Espaço de atividades económicas

Espaço natural;

Espaço de uso especial

Espaço afeto a atividades industriais;

Espaços verdes: Áreas verdes de proteção e

Aglomerados rurais: Aglomerado rural - Nível A;

enquadramento; Áreas verdes de recreio e lazer.

Aglomerado rural - Nível B; Aglomerado rural - Nível C.

Espaço central

Espaço de ocupação turística

Espaço residencial: Área residencial Tipo I; Área

Espaço de equipamentos e outras estruturas

Solo urbanizável

residencial Tipo II.
Espaço de atividades económicas
Espaço de uso especial
Espaços verdes: Áreas verdes de proteção e
enquadramento; Áreas verdes de recreio e lazer.

Figura 14| Qualificação e Classificação do solo proposto de acordo com legislação aplicável

Relativamente ao solo urbano, definiram-se várias classes de espaço, assim como a hierarquia dos
aglomerados urbanos, pois perspetiva-se a reformulação do sistema de mobilidade e consequentes
alterações dos sistemas de saneamento básico, energia e telecomunicações.
No decorrer dos Estudos de Base foram identificadas diversas questões como por exemplo: a existência
de uma grande diversidade de lugares, alguns com reduzida expressão ou muitas vezes em conflito
com RAN e/ou REN; a existência de índices regulamentares do PDM vigente que dificultam a
implementação/legalização ou mesmo modernização das instalações relativas a atividades económicas
(empresas/industrias/logísticas) e de outras construções fora dos perímetros urbanos (destinadas por
exemplo a turismo); a compatibilização do ordenamento do território com as novas potencialidades de
energias alternativas/renováveis. Estas questões foram contempladas na proposta apresentada,
integrando no Plano a resposta a essas situações.
8. ESTRATÉGIAS

DE

LOCALIZAÇÃO

E

DE

DESENVOLVIMENTO

DAS

ATIVIDADES

ECONÓMICAS E INDUSTRIAIS
Com a rápida evolução das economias e tecnologias, o grau de incerteza é muito elevado, devendo
assim ser elaborado um instrumento de gestão territorial dinâmico capaz de se adaptar à procura
imprevisível dos investidores e às rápidas mudanças desta Era. Ou seja, o ordenamento do território é
desenhado de acordo com as necessidades. A instabilidade da economia nacional e europeia pode fazer
variar, negativa ou positivamente, a procura de terrenos para a instalação de atividades económicas,
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sendo para isso necessário ter capacidade de resposta. Pretende-se então criar um instrumento que
não seja necessário alterar ou suspender cada vez que exista uma nova alteração/estratégia sectorial
para o Concelho. Simultaneamente, o regulamento proposto pretende ser suficientemente rigoroso
para uma eficaz defesa ambiental do território e suficientemente flexível para poder vir a englobar
novos projetos, de modo a contribuir para um desenvolvimento sustentável.
A estratégia no Concelho assenta, essencialmente, na inversão da tendência de despovoamento e
envelhecimento da população que só será possível através da captação de novos investimentos e da
criação

de

emprego.

Assim,

esta

estratégia

baseia-se

na

promoção

do

emprego

e

do

empreendedorismo, da modernização dos parques e zonas industriais e a valorização dos recursos
endógenos, procurando criar riqueza e novas fontes de rendimento para as populações.
A indústria tem um papel significativo na economia e sociedade local, tal como foi observado nos
Estudos de Base (Vol. II, versão set.2010). Em relação ao PDM94, pode afirmar-se que se assistiu a um
importante desenvolvimento no Concelho: Instalação de três parques eólicos com impacto ao nível
económico e ecológico, que sendo uma energia limpa permite que o Concelho reforce a sua posição no
Projeto Carbono+; implantação de uma unidade industrial de grandes dimensões ligada à produção e
comércio avícola (DEROVO), também ela com impacto socioeconómico no Concelho e que tem estado
em franco desenvolvimento. A empresa adquiriu diversos terrenos, que no seu conjunto constituem
duas grandes áreas, devidamente distanciadas, uma destinada ao complexo de recria e a outra que
inclui o complexo de postura e centro de classificação de ovos. A empresa prevê criar 64 postos de
trabalho a médio prazo e o objetivo é atingir uma produção de 290 milhões de ovos por ano,
destinando-se cerca de 60% à comercialização em fresco e 40% à quebra e pré-pasteurização, para
posterior transformação. O projeto tem já a primeira fase executada e em laboração. As duas bolsas de
terrenos referentes a este projeto encontram-se delimitadas na Carta de Ordenamento como “espaço
afeto a atividades industriais” com as seguintes características:
Designação

Área (ha)

AI1 – Vale das Quedas

54.2

AI2 – Vale Serrão

39.5

Figura 15| Espaço afeto a atividades industriais

A distinção de denominação serve apenas para facilitar a identificação, sendo que em regulamento se
regem pelas mesmas normas e parâmetros.
Para além destas zonas, o município tem mais duas zonas industriais em funcionamento em solo
urbano, a de Proença-a-Nova e a de Sobreira Formosa, que têm dado resposta às necessidades do
Concelho nos últimos anos. Mais recentemente nasceu o Parque Empresarial de Proença-a-Nova
(adiante designado por PEPA), que resultou da requalificação de um grande espaço industrial
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desativado (SOTIMA) e que desde 2011 tem vindo a albergar novas empresas: um lagar de azeite;
uma empresa de gestão e armazenagem de resíduos, entre outras. Entretanto, recentemente foi
assinado um acordo de cooperação entre as Câmaras Municipais de Proença-a-Nova e Lisboa, visando
a instalação de mais empresas neste espaço e facilitar os contactos entre incubadoras dos dois
Concelhos. Refira-se ainda que o PEPA se rege pelo Plano de Pormenor do Parque Empresarial de
Proença-a-Nova (Aviso n.º 19330/2010, de 29 de setembro). Todas estas áreas têm como objetivo
presente a sua ocupação total, estando já infraestruturadas e em atividade.
A existência de inúmeros lagares, serralharias e carpintarias, adegas industriais, queijarias e
agropecuárias por todo o Concelho leva a propor regras no regulamento mais específicas para as
indústrias em geral e em especial para estas atividades, que orientam a sua manutenção e
implementação tanto no solo urbano como no solo rural. Há ainda que prever a possibilidade destas
indústrias se expandirem ou surgirem novos investimentos. Saliente-se, no entanto, que apesar da
permissão de atividades industriais em solo rural e solo urbano, pretende-se que a atividade industrial
seja instalada preferencialmente nas zonas industriais previstas podendo assim existir um maior
controlo dos impactos negativos gerados por estas e centralizar recursos.
Na sua maioria as indústrias existentes são de caráter artesanal, constituindo um forte apoio à
atividade agrícola, pecuária e florestal. Em sede de regulamento estas situações são claramente
diferenciadas, podendo eventualmente ser enquadradas num regime de exceção de acordo com o
disposto no artigo 30º, relativo à alteração de usos e de atividades das edificações preexistentes. Na
Planta da Situação Existente são aliás assinaladas as atividades industriais e as atividades económicas.
As explorações agrícolas e florestais, apesar de serem também uma atividade económica, são tratadas
em capítulo próprio.
Para além das atividades industriais há que referir que se consideram como atividades económicas
todas as atividades turísticas, comerciais e de serviços.
Relacionadas com os espaços de ocupação turística, estão os espaços destinados a equipamentos,
assinalados na Carta de Ordenamento, e que se referem às praias fluviais, ao Centro de Ciência Viva da
Floresta e ao Aeródromo. Estas consistem num importante investimento do município, que tem
conseguido promover assim o turismo ligado à natureza e às atividades rurais, assim como as
atividades de recreio e lazer com ele relacionado. Este tipo de iniciativas está em sintonia com a
Estratégia Nacional do Turismo e com o que este documento preconiza para a região. Para maior
desenvolvimento desta temática, veja-se o capítulo 0
9.5 Turismo, mais à frente.
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A implementação das atividades difere consoante se trate de solo rural e solo urbano:
SOLO RURAL
Atividades industriais

Para

a

Localizadas em zonas próprias –

atividades industriais, é possível em

Espaço de atividades económicas

qualquer

nos

ou, se forem compatíveis, poderão

aglomerados rurais, desde que ligadas

localizar-se nas zonas residenciais e

às atividades de fabrico e transformação

centrais.

de

além

SOLO URBANO
dos

espaços

classe,

produtos

pecuários,

incluindo

agrícolas,

com

afetos

silvícolas,

exceção do espaço

natural.
Atividade pecuária

Atividades turísticas

Para

além

dos

espaços

afetos

a

Apenas é permitido o regime de

atividades industriais, é possível na área

detenção

florestal de produção, na área agrícola

fixados por lei, e as preexistências

de produção e no espaço de uso

nos

múltiplo agrícola e florestal.

Regulamento.

Para além dos Espaço de ocupação

Possível em qualquer classe de

turística

espaço.

–

existentes

e

propostos,

caseira

termos

do

nos

limites

disposto

no

poderão localizar – se em área florestal
de produção, área agrícola de produção,
espaço de usos múltiplos e espaços
naturais,

e

sob

empreendimentos

a

figura

turísticos

de
nas

tipologias de turismo de habitação,
turismo no espaço rural, e parques de
campismo e caravanismo.
Comércio (instalações

É possível em qualquer classe, incluindo

Possível em qualquer classe de

de venda associadas

nos aglomerados rurais, desde que

espaço, exceto nos espaços verdes.

a

estabelecimentos

ligadas às atividades de fabrico e

industriais de fabrico

transformação de produtos agrícolas,

e de transformação

silvícolas, pecuários, com exceção do

de produtos agrícolas,

espaço natural.

silvícolas e pecuários)
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Figura 16| Distribuição das atividades no solo urbano e rural
Em síntese, a estratégia municipal materializa-se nos seguintes objetivos:
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DINAMIZAÇÃO EMPRESARIAL
OE 2 – Prosseguir a requalificação e modernização dos espaços empresariais do Concelho e o esforço
de captação de novos investimentos com vista à criação de emprego.
Intensificar a requalificação do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, que oferece condições
excecionais e competitivas para a implantação de empresas em 20 mil m2 de área coberta e 30
hectares de superfície industrial, e promover a divulgação do PEPA a nível nacional, para captar
investimento privado visando a criação de postos de trabalho.
Promover a ocupação da totalidade da zona industrial de Sobreira Formosa.
Apoiar investimentos-âncora e acompanhar a sua implantação, valorizando o impacto que os projetos
empresariais específicos têm na vida local. Exemplo disso é o complexo Derovo 2 – Comércio e
Produção Avícola, Lda, que tem no Concelho de Proença-a-Nova, em instalação faseada, uma
agropecuária de grande dimensão com modernas e adequadas instalações do ponto de vista ambiental,
que têm vindo a criar novos postos de trabalho e a contribuir inequivocamente para o desenvolvimento
socioeconómico do Concelho.
OE 3 – Valorizar os recursos endógenos e contribuir para a diversificação das áreas de atividade
existentes a nível local (marca ProençaOrigem)
Transformar o antigo refeitório da ex-Sotima, no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, em espaço
partilhado para transformação de produtos endógenos, criando condições para a concretização, nas
condições exigidas por lei, de microprojectos no sector alimentar.
Promover a criação de um roteiro de produtos locais de excelência (maranhos, mel, azeite, tigelada)
para a valorização da atividade local.
Intensificar a divulgação e a certificação de produtos com a marca concelhia, assim como a venda
através da loja online, procurando o crescente envolvimento dos produtores nas estratégias de
divulgação e promoção, numa perspetiva de reforço da sua capacitação e autossustentabilidade.
Apoiar a criação de empresas no âmbito do comércio de proximidade, pela sua importância na
revitalização dos centros urbanos e rurais. Promover ações coletivas ou individuais que visem a
modernização das unidades comerciais.
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Promover a complementaridade urbana intermunicipal e regional, investindo na divulgação da
identidade local e demais aspetos diferenciadores (Geomarketing).
TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO (ver 0
9.5 Turismo)
9. ESTRATÉGIAS PARA O SOLO RURAL
“Para precisar o conceito de espaço rural parece essencial contrapor-lhe o
conceito de espaço urbano. Tradicionalmente complementares, arriscamos
afirmar que o rural e o urbano se encontram hoje em posição de confronto.”11

Atendendo a que o espaço rural ocupa quase a totalidade do território municipal é bastante evidente a
relevância das estratégias que se propõem para estas áreas. Pretende-se que visem sobretudo a
valorização dos recursos naturais e a promoção da defesa da floresta e da qualidade ambiental.
Sendo o setor florestal uma marca do Concelho, este constitui uma oportunidade para promover o
desenvolvimento sustentável. A produção de energias alternativas recorrendo aos recursos endógenos
do Concelho são também a base da estratégia implícita nas propostas de ordenamento previstas
(Biomassa, por exemplo).
Paralelamente, prevê-se a valorização dos seus valores naturais, apostando no turismo (rotas,
divulgação, etc.), no conhecimento e ainda no reconhecimento dos locais (definição de património
natural). Assim, a estratégia municipal para o solo rural passa pelos seguintes pontos:
AMBIENTE E ENERGIA
OE2 - Valorizar os recursos naturais e promover a defesa da floresta e a qualidade ambiental
Criar o Parque Natural Regional do Almourão e o respetivo Centro de Interpretação, para apoio no
reconhecimento e divulgação dos valores em presença (fauna, flora, paisagem, história), em
articulação com o Município de Vila Velha de Ródão, potenciando assim, a região e os Concelhos, bem
como aproximar as pessoas enquanto promotoras do património local.

11

PAIS, Carina e GOMES, Bruno, O Espaço Rural no âmbito das Políticas de Desenvolvimento – O Caso do Pinhal Interior,

Comunicação apresentada no VII CIER – Cultura, Inovação e Território, Coimbra, Out.2008.
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Incrementar as áreas destinadas a zonas verdes e de lazer nos aglomerados urbanos e sua áreas
envolventes, valorizando frentes ribeirinhas e qualificando igualmente espaços já existentes.
Reforçar a política ambiental e divulgar a nossa qualidade ambiental, de forma a transformar-se numa
importante marca do Concelho e um exemplo nacional, designadamente através da revitalização do
projeto CARBONO MAIS, visando a entrada do município nos mercados voluntários de carbono e
vendendo os seus créditos em dióxido de carbono (CO2), a municípios deficitários. A estratégia deverá
ser acompanhada da renovação de áreas florestais envelhecidas, já que as árvores jovens sequestram
mais CO2 e libertam mais oxigénio que árvores mais velhas.
Monitorizar e atualizar periodicamente o Plano Municipal de Proteção Civil e o Plano Municipal de
Defesa da Floresta contra incêndios. Manter e otimizar o sistema de vigilância e prevenção existente,
em articulação com os parceiros, nomeadamente juntas de freguesia, bombeiros, associações florestais
e forças de segurança. Ampliar e manter em ótimo estado de conservação a rede de infraestruturas
(rede viária e rede de pontos de água). Continuar a promover ações de silvicultura preventiva e de
gestão de combustíveis que assegurem o cumprimento das metas planeadas e permitam a gestão ativa
com vista a melhorar a defesa da floresta contra incêndios. Reforçar o apoio ao funcionamento do polo
de formação de bombeiros e à sede da força especial de bombeiros instalados no aeródromo municipal.
Promover, em articulação com as entidades locais e os produtores florestais, a introdução de novas
áreas de culturas agrícolas e florestais, nomeadamente olival, vinha, fruteiras e pomares de
medronheiro, em mosaicos de parcelas que possibilitem a compartimentação das culturas de pinheiro
bravo e eucalipto, com o objetivo de introduzir descontinuidades com espécies mais resilientes aos
incêndios florestais.
Promover a minimização dos resíduos, a reutilização e a reciclagem, através de ações de sensibilização
visando a mudança de comportamentos da população. Indicadores de como os resíduos recolhidos
devem ser analisados com vista ao planeamento de ações de melhoria.
Requalificação da pedreira desativada.
Requalificação e Valorização dos corredores ribeirinhos e galerias ripícolas.
Figura 17| Objetivos estratégicos (Fonte: Visão Estratégia, CM Proença-a-Nova, 2014)
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9.1 Setor Agrícola
“A agricultura e as florestas desempenham um papel fundamental na

preservação do ambiente e da paisagem rural, ocupando uma parte significativa
do território.”12

Em Proença-a-Nova, assim como no contexto nacional, o setor agrícola tem vindo a sofrer um
progressivo abandono. No entanto, as novas estratégias e políticas nacionais/comunitárias têm vindo a
tentar transformar esse cenário e a redescobrir uma forma de valorizar, salvaguardar e desenvolver
este sector, na ótica de uma certa atualização face aos conceitos de sustentabilidade, inovação e
competitividade.
O Plano Nacional de Desenvolvimento Rural prevê alguns objetivos estratégicos com impacto na gestão
do território de Proença-a-Nova, envolvendo questões de sustentabilidade, acessibilidades e energias

Promoção de um sistema de planeamento baseado no princípio
do desenvolvimento multidimensional sustentado

x

Promoção de políticas de desenvolvimento económico e social
sustentado

x

Criar medidas socioeconómicas para a fixação dos jovens no
Concelho

x

Promoção da eficácia da
intervenção das entidades públicas,
privadas e associativas na gestão
sectorial e do território rural

Reforço da coesão territorial e
social

Correto ordenamento do espaço
rural e gestão sustentável dos
recursos naturais
Melhoria da qualidade de vida e
diversificação da economia nas
zonas rurais

Objetivos estratégicos do Plano Nacional de Desenvolvimento
Rural - PNDR13 com impacto na revisão do PDM

Aumento da competitividade dos
sectores agrícola e Florestal

alternativas/renováveis, como se descreve de seguida:

x

Criar uma estrutura de suporte quer no tecido económico quer
no parque habitacional do Concelho para acolhimento de
imigrantes e emigrantes
Permitir a fixação de empresas âncoras geradoras de postos de
trabalho
Definição de um sistema urbano que combata o sistema
monofuncional dos espaços, criando espaços urbanos dinâmicos
e com qualidade de vida

12

AAVV, Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural 2007-2013, pág.41, MADRP, Nov.2009.
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Repensar a estratégia/orientação Concelhia, utilizando um
modelo adaptável a situações menos previsíveis

Promoção da eficácia da
intervenção das entidades públicas,
privadas e associativas na gestão
sectorial e do território rural

Reforço da coesão territorial e
social

Correto ordenamento do espaço
rural e gestão sustentável dos
recursos naturais
Melhoria da qualidade de vida e
diversificação da economia nas
zonas rurais

Aumento da competitividade dos
sectores agrícola e Florestal

Objetivos estratégicos do Plano Nacional de Desenvolvimento
Rural - PNDR13 com impacto na revisão do PDM

x

Revisão das estratégias e propostas de ordenamento definidas
em PDM, adaptando-as à evolução das perspetivas de
desenvolvimento económico e social previstas para o Concelho
Incentivar a participação pública, com base numa melhor
informação e no debate sobre o desenvolvimento integrado do
Concelho

x

Promoção das energias renováveis
Melhoria das acessibilidades e circulação interna no Concelho

Figura 18| Objetivos estratégicos do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural com impacto na revisão
do PDM
(Fonte: AAE Revisão do PDM Proença-a-Nova, Relatório dos fatores críticos de decisão)

Atualmente encontra-se em debate o Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, o qual aponta
três grandes áreas (e para as quais converge também a estratégia municipal delineada):


“Aumento sustentável da capacidade de gerar valor acrescentado do sector agroflorestal, e em
particular do primário, em volume e em valor;



Promoção de uma gestão eficiente dos fatores e proteção dos recursos naturais: solo, água, ar
e biodiversidade;



Criação de condições para a manutenção de um espaço rural económica e socialmente viável.“
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Figura 19| Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2020 (Fonte: Ministério da Agricultura e
do Mar, 2014)

Em Proença-a-Nova o setor agrícola é pouco representativo, ocupando cerca de 9,1% do território
municipal. A sua ocupação corresponde, maioritariamente, a culturas anuais (assente numa agricultura
essencialmente de subsistência), a vinhas, olivais e pomares de citrinos e cerejais. A produção animal
centra-se nas espécies: ovinos e caprinos, com alguma relevância para uma ou outra criação de
bovinos.
A necessidade de associar o setor agrícola a outras atividades não agrícolas é crescente, revelando-se
no desenvolvimento do turismo, de regimes cinegéticos, e de produtos regionais singulares (azeites da
Beira Interior, borrego e cabrito da Beira, bucho, maranho e queijo da beira baixa, etc.). Estes
produtos acabam por funcionar como âncoras para a manutenção das características agrícolas do
território e da paisagem tradicional, não a deixando abandonada, diminuindo assim os riscos de
incêndio, insegurança, etc.
A proposta de ordenamento para o Concelho em matéria de espaços agrícolas visa a preservação da
capacidade produtiva do solo, perspetivando não só a rentabilidade económica da produção, mas
também as pequenas produções associadas à subsistência e agricultura tradicional. Pretende-se assim
a defesa e a estabilização dos espaços agrícolas ou de uso múltiplo ao mesmo tempo que se articula
com a possibilidade de construção de infraestruturas de apoio. Em síntese, é proposta a Área Agrícola
de Produção, promovendo a atividade agrícola como atividade principal e definindo os usos
compatíveis. Não são propostos espaços agrícolas de conservação.
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Assim tem-se:
Classe de espaço
Área agrícola de produção

Descrição
Estas áreas resultam da conjugação das áreas cuja ocupação do
solo é agrícola, de acordo com o COSEF 2009, com as áreas de
Reserva Agrícola Nacional e as Áreas de Aproveitamento
Hidroagrícola, excluindo áreas residuais com menos de 1000m²,
(consoante contexto, mas localizadas sobretudo nas proximidades
dos aglomerados), perímetros urbanos, espaços de equipamentos
e outras estruturas, espaços afetos a atividades industriais,
espaço de ocupação turística e aglomerados rurais. Estes espaços
prevalecem face às áreas florestais de produção e aos espaços
múltiplo agrícolas e florestais.
As áreas agrícolas de produção compreendem assim as áreas que
apresentam maiores potencialidades para a exploração e
produção agrícola e pecuária que constituem os seus usos
dominantes, tendo ainda como função contribuir para a
manutenção do equilíbrio ambiental do território.

O Espaço de usos múltiplo agrícola e florestal compreende os terrenos ocupados predominantemente
por sistemas agrosilvopastoris, agrícolas e silvícolas com atividades complementares, não sujeitas a
condicionantes específicas e também as áreas de incultos e povoamentos de azinheiras.
Classe de espaço

Descrição

Espaço de usos múltiplo agrícola e florestal

Terrenos
ocupados
predominantemente
por
sistemas
agrosilvopastoris, agrícolas, florestais e silvícolas com atividades
complementares, não sujeitas a condicionantes específicas e
também as áreas de incultos e povoamentos de azinheiras.
Destes excluem-se as áreas residuais com menos do que 1.000m2
de área (consoante contexto), perímetros urbanos, espaços de
equipamentos e outras estruturas, espaços afeto a atividades
industriais, espaço de ocupação turística e aglomerados rurais.
Nos espaços de usos múltiplo agrícola e florestal, os usos
agrícolas, de pecuária e florestal coexistem assim sem que
qualquer um deles seja dominante.

9.2 Setor florestal
Nos últimos anos, as políticas nacionais têm favorecido a floresta, valorizando-a, quer pela manutenção
das florestas de qualidade, quer pela reflorestação de áreas degradas ou ardidas.
Em Proença-a-Nova, a floresta cumpre funções de proteção, conservação de habitats, produção, na
qual se desenvolvem, ações complementares como é o caso da silvo-pastorícia, da caça e pesca, do
turismo e do recreio. A floresta funciona também como importante fator de captação de carbono, pelo
que tem um papel fundamental na sustentabilidade do Concelho. O património florestal do Concelho
tem vindo a aumentar essencialmente pelo progressivo abandono das áreas agrícolas. A espécie de
pinheiro bravo predomina no povoamento florestal, ocupando cerca de 36,3% da área florestal do
Concelho. Os povoamentos mistos de eucalipto/sobreiro (10/4) têm vindo a ganhar expressão no
espaço florestal devido aos grandes incêndios ocorridos nos últimos anos.
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Figura 20| Povoamentos florestais

Figura 21| Zonas de recreio florestal e recursos
cinegéticos

Na temática do setor florestal importa também referir outras atividades paralelas que merecem
destaque e têm alguma representatividade no Concelho: recreio florestal (praia fluvial, etc.), zonas de
caça e implementação de energias renováveis (eólicas, biomassa, etc.). Na verdade estas atividades
traduzem-se numa mais-valia económico-social importante no contexto em questão. De facto, a
estratégia municipal para este sector passa por apoiar projetos que promovam a transformação de
biomassa em energia, contribuindo para a redução da pegada ecológica e para a valorização de
recursos existentes em abundância no Concelho. Tendo em consideração a predominância da floresta
neste território, a valorização da biomassa é importante não apenas para assegurar novas fontes de
rendimento aos produtores florestais, mas também para promover o ordenamento florestal e a limpeza
de espaços atualmente ao abandono.
Um dos problemas associados às áreas florestais é o risco de incêndio a que estão anualmente
expostas. De facto, o Concelho tem sido fustigado por diversos incêndios, alguns de grandes
dimensões, o que não contribui para o seu pleno desenvolvimento. Apesar de atualmente existirem já
diversos instrumentos que pretendem reforçar a prevenção destas ocorrências (nomeadamente o
PMDFCI), importa manter o aprofundamento e consolidação das estratégias para a proteção e
prevenção destas situações tão indesejáveis e gravosas.
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Em termos de ordenamento, é proposta uma simplificação da classificação do solo do PDM vigente,
reduzindo esta para uma categoria: florestal de produção, de forma a consagrar as indicações do PROF
PIS, nomeadamente no que se refere às funções primárias de cada sub-região homogénea.
Assim tem-se:
Classe de espaço

Descrição

Área florestal de produção

Corresponde a áreas com ocupação de uso do solo
florestal e de improdutivos identificados no COSEF 2009
excluindo as áreas agrícolas de produção e os espaços de
usos múltiplo, as áreas residuais com menos do 1.000m 2
(consoante contexto), perímetros urbanos, espaços de
equipamentos e outras estruturas, espaços afeto a
atividades industriais, espaço de ocupação turística e
aglomerados rurais.
Os

espaços

florestais

de

produção

são

destinados

essencialmente à exploração dos recursos florestais,
nomeadamente

através

da

produção

lenhosa

e

da

silvopastorícia. A atividade florestal deverá assentar na
reconversão dos povoamentos florestais existentes em
povoamentos florestais produtivos de acordo com o
potencial produtivo da região e preferencialmente com
predomínio de espécies autóctones.

9.3 Ambiente e paisagem
Os espaços naturais integram áreas de elevado valor natural e paisagístico de interesse que incluem
formações geológicas, paisagísticas e ecológicas específicas, constituindo uma estrutura biofísica
elementar, na qual se privilegia a salvaguarda das suas características essenciais. Com a classificação
destes espaços, pretende-se assegurar a existência de uma estrutura biofísica básica de suporte da
estabilidade ecológica e de manutenção dos processos naturais, em particular no que se refere à
salvaguarda de áreas fundamentais para a fauna e a flora, ao controlo dos processos erosivos e em
especial do regime hidrológico.
Apesar de não existirem no Concelho áreas de POA’s, ZPE’s ou Rede Natura, mas por se ter identificado
valores naturais e paisagísticos, e no contexto da conservação da natureza e da biodiversidade,
nomeadamente os constantes no Geoparque Naturtejo, o município de Proença-a-Nova, em articulação
com o município de Vila Velha de Rodão, tem em estudo a classificação do Parque Natural Regional do
Almourão, onde incindirá a delimitação dos espaços naturais agora propostos.
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No PDM vigente os espaços naturais correspondiam aos de salvaguarda biofísica e de vocação
recreativa. No âmbito da presente revisão, optou-se pela não subdivisão, considerando apenas espaços
naturais.
Assim foram consideradas como metodologia de delimitação:


A intersecção do limite do futuro PNRA com as tipologias de REN mais sensíveis e que vão ao
encontro dos objetivos do parque e dos valores a proteger: áreas de risco de erosão,
cabeceiras de linha de água, escarpas e área de máxima infiltração;



Linhas de água – Rio Ocreza e Ribeira da Fróia;



Maior incidência destas áreas na área de cristais quartzitos;



Zonas de habitats prioritários, principalmente junto ao Ocreza;



Áreas críticas de nidificação de aves de rapina;



A exclusão dos aglomerados rurais e urbanos.

Optou-se por apresentar apenas uma categoria, considerando que nesta fase de estudo é o suficiente
para salvaguardar os interesses e os valores, os quais carecem de uma regulamentação posterior
apresentada em sede plano de ordenamento do parque.
A delimitação do parque teve como base a integração dos valores naturais, patrimoniais e culturais
considerados importantes para a preservação/valorização do território, numa ótica de desenvolvimento
sustentado que, sem prejuízo para as populações residentes, não poderiam permanecer sem qualquer
figura de classificação sob pena de correrem o risco de degradação futura e perda da identidade
cultural que nos caracteriza:


Valores geológicos - crista quartzítica e fósseis (GeoParque NaturTejo);



Valores arqueológicos - Conheiras (mineração aurífera Romana);



Valores históricos - Redutos militares das Guerras Peninsulares (dois Fortes e um Bateria);



Valores faunísticos (ex. colónia de Grifos instalada na Portas do Vale do Almourão, entre
outras);



Valores paisagísticos de relevo, destacando-se os corredores de vista privilegiados e as linhas
de água; na flora os Zimbrais e a comunidade de Drosophylum lusitanicum; nas atividades
agrícolas

o

micro

clima

dos

pomares

de

Limoeiros,

entre

outras

espécies

endémicas/autóctones a preservar;


Valores culturais (estórias da História; lendas de Mouras; romarias e tradições).
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9.4 Aglomerados rurais
No PDM vigente, os aglomerados rurais estavam enquadrados em solo urbano, através da delimitação
de perímetro urbano.
Dada a diversidade e quantidade de lugares que constituem este Concelho, optou-se por estabelecer
três níveis hierárquicos A, B e C, que permitem diferenciações regulamentares. No entanto, o objetivo
principal das regras e normas é transversal para esta categoria de espaço sempre numa perspetiva
integrada com a componente natural envolvente e com as características arquitetónicas e materiais
tradicionais desses locais, que se definem por:


Possibilidade de pequena expansão urbana (derivada de ampliações do edificado existente);



Construção de novas habitações (dependendo do nível hierárquico);



Anexos e pequenas estruturas de apoio à exploração agrícola e florestal;



Ampliação do edificado existente;



Implementação de equipamentos ou atividades turísticas.

No Anexo 6 apresenta-se o relatório de fundamentação da delimitação dos aglomerados rurais.
9.5 Turismo
Como já foi referido anteriormente, as características do Concelho permitem perspetivar Proença-aNova como um território com vocação turística. A valorização dos recursos naturais e patrimoniais e a
interação entre setor privado e público são entendidos como os grandes elementos nesta temática.
Desde 2010 tem-se verificado um aumento do turismo, muito pelo aumento da capacidade de
alojamento no Concelho, e também pela oferta apresentada, o que tem ainda funcionado como polo de
atração das novas gerações que aqui têm as suas raízes. Tendo consciência que é um investimento a
médio prazo e que exige um enorme esforço e empenho, a aposta não pode deixar contudo de ser
continuada e melhorada.
Existem em Proença-a-Nova três empreendimentos turísticos: Hotel das Amoras, na vila de Proença-aNova, Parque de Campismo em Aldeia Ruiva, e Casa de Campo “A casa da Lena” em Sobral Fernando.
Encontra-se em fase final de construção um Hotel Rural, na Catraia (lugar classificado como perímetro
urbano), carecendo de aprovação da classificação turística uma ‘Casa de Campo’, em Oliveiras,
“Oliveiras em Xisto”. De referir ainda que com a entrada em vigor do novo regime jurídico dos
empreendimentos turísticos, é bastante provável que alguns dos estabelecimentos atualmente
integrados em alojamento local sejam convertidos em empreendimentos turísticos, saindo o Concelho
reforçado de forma significativa com unidades turísticas classificadas por aquele organismo/entidade.
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Apesar das características tão específicas do alojamento local, que com as últimas alterações
legislativas adquire um estatuto autónomo, é pertinente fazer a sua abordagem no contexto de
Proença-a-Nova (dado que a oferta de alojamentos turísticos é limitada), uma vez que estão em causa
pequenas unidades de grande qualidade e que primam pelo conforto, a par da autenticidade das
soluções adotadas a nível arquitetónico nas recuperações, que mantêm o caráter rural das edificações.
Este tipo de oferta funciona como uma alternativa ou mesmo complemento ao hotel das Amoras em
Proença-a-Nova, e ao hotel rural da Catraia em construção, e localizam-se em solo rural, na sua
maioria nas aldeias/aglomerados rurais. Existe, também, no Concelho um conjunto de locais de
interesse para o desenvolvimento de atividades turísticas que de um modo geral estão relacionados
com a história local, religião ou paisagem natural e ambiente, destacando-se antigos moinhos, praças,
jardins, fontes, lavadouros, percursos da natureza, praias fluviais, antigas estruturas militares ou
mesmo conjuntos de edificado em ruínas.
O gradual desenvolvimento do desporto relacionado com a natureza (paraquedismo, rotas pedestres,
escalada, etc.), a par com a realização de diversas feiras e eventos temáticos, faz com que esta seja
uma das vocações turísticas de excelência do território.
No entanto, apesar da potencialidade turística associada ao espaço rural, e de todos os esforços que
têm sido feitos no Concelho, o turismo em Proença-a-Nova ainda não representa uma atividade capaz
de gerar economias de mercado internas e autossustentáveis. Mas a inversão desta situação integra-se
num dos objetivos estratégicos dos diversos projetos e planos para este território, esperando que a
aposta, a breve/médio prazo, tenha o retorno do investimento efetuado pela autarquia ao nível dos
equipamentos e redes de infraestruturas.
Neste âmbito, o Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico, aprovado por deliberação da Câmara
Municipal de 2 de junho de 2014, deverá ser implementado, monitorizado e atualizado de forma a
garantir um instrumento eficaz e impulsionador, com o envolvimento de diferentes departamentos e
serviços municipais, em ligação com o sector empresarial, tendo em conta designadamente os
seguintes objetivos:


Diversificar e melhorar os recursos turísticos existentes, investindo em novas ofertas capazes
de atrair novos públicos;



Promover a conservação do património (arqueológico, cultural, gastronómico, natural) e a
revitalização das tradições locais;



Diminuir a sazonalidade, criando motivos de visita capazes de atrair visitantes durante todo o
ano e aumentar o período médio de estada dos turistas;



Promover parcerias entre os agentes turísticos do Concelho – infraestruturas de apoio, sector
da restauração, alojamento e empresas de animação;
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Maximizar as receitas do turismo dentro do Concelho, através de uma oferta de qualidade,
sustentável no médio/ longo prazo.”

Em matéria de ordenamento do território, a aposta no turismo define-se essencialmente na
identificação e delimitação dos espaços de ocupação turística em solo rural, dos espaços de usos
especial em solo urbano, e na formulação de um conjunto de diretivas e normas que possibilitem a
implementação de atividades ou alojamento nas diversas classificações de solo como previsto nos
termos do respetivo regime jurídico.
Como refere a proposta de PROT-C, é possível compatibilizar o turismo em solo rural com as
características biofísicas e socioeconómicas, nomeadamente a diversificação do tipo de oferta, sempre
acompanhada de elevada qualidade. Tal objetivo encontra-se refletido no regulamento apresentado.
Em relação aos espaços de ocupação turística identificados na Planta de Ordenamento, para além do
parque de campismo de Aldeia Ruiva (já em funcionamento e com capacidade para 90 utilizadores),
identificam-se ainda cinco aldeias que, embora em ruínas, pela sua singularidade se afetam a
atividades turísticas, promovendo o turismo no espaço rural, que a seu tempo poderão integrar uma
rota turística. Optou-se por não os definir como Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT), conforme
possibilidade na Proposta de PROT C, deixando em aberto a possibilidade de serem definidas as
atividades turísticas isoladamente ou de uma forma associada, podendo no entanto, a todo o tempo,
ser delimitado um NDT.
Assim, as propostas preconizadas para os espaços de ocupação turística são as seguintes:
IDENTIF.

DESIGNAÇÃO

ÁREA (HA)

EXISTENTE/PROPOSTO

T1

Parque de campismo (de Aldeia Ruiva)

0,69

Existente

T2

Vale Clérigo Velho (Aldeia típica em ruínas)

1,39

Proposta

T3

Rafael Velho (Aldeia típica em ruínas)

0,71

Proposta

T4

Marcelino (Aldeia típica em ruínas)

0,34

Proposta

T5

Lameira da Mó (Aldeia típica em ruínas)

0,71

Proposta

T6

Atalaia da Barroca (aldeia típica em ruinas)

1,76

Proposta

Figura 22| Espaços de ocupação turística.

Conforme definido na estratégia municipal está prevista uma grande aposta neste setor. Assim, foi
essencial a formulação de índices de edificação e a definição de usos compatíveis com esta classe de
espaço para que possam enquadrar também futuras pretensões.
A estratégia pressupõe ainda um conjunto de ações/programas que não têm representação gráfica
direta, mas que são relevantes neste contexto:
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TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO
OE 1 – Assegurar a concretização e constante atualização do Plano de Ação para o Desenvolvimento
Turístico
Dinamizar a Rota da Cortiçada, um percurso com um total de 130 km, cruzando os diversos
alojamentos do Concelho. Além de contribuir para divulgar a oferta de alojamento, a grande rota
complementa a oferta atualmente existente (percursos de pequena rota) e está projetada de forma a
permitir igualmente o uso de viaturas todo o terreno ou bicicleta, diversificando os públicos-alvo e a
oferta de atividades existente. Adicionar igualmente novos percursos à rede de pequena rota já
homologada, que permitam a potenciação e fruição da paisagem enquanto elemento diferenciador da
identidade do território e como fator de atratividade.
Assegurar a preservação da qualidade das praias fluviais, valorizando-as enquanto elementos âncora na
captação de visitantes e simultaneamente como espaços de lazer centrais para os habitantes,
promovendo intervenções regulares de manutenção e um programa diversificado de animação, durante
a época balnear. Concretamente na praia fluvial de Aldeia Ruiva, intervir com vista à sua requalificação,
melhorando a qualidade do espelho de água e a atratividade das infraestruturas envolventes.
Introduzir condições para a prática de provas e atividades de orientação, diversificando igualmente os
eventos associados a outros desportos de aventura, numa lógica de otimização dos fluxos turísticos
orientados para atividades com uma forte ligação à natureza.
OE 2 – Aumentar e diversificar a capacidade de alojamento
Promover a qualificação da oferta e a abertura de novos espaços de alojamento.
Complementar o parque de campismo de Aldeia Ruiva com a valência de caravanismo, para uma oferta
mais diversificada e que permita aumentar a oferta do alojamento disponível. Proceder a
melhoramentos no parque, afirmando-o como espaço de qualidade e como alternativa para alojamento
ao longo de todo o ano, reduzindo a sazonalidade associada a este equipamento.
Requalificação das aldeias tradicionais em ruínas para atividades turísticas (Vale Clérigo Velho, Rafael
Velho, Marcelino, Lameira da Mó, Atalaia da Barroca).
Promoção de atividades turísticas na Aldeia da Figueira.
OE 3 – Reforçar a interligação com agentes do sector privado e potenciar sinergias com outras
autarquias e organismos regionais e nacionais.
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Promover a criação do Centro de Informação Turística, cujo âmbito seja alargado à região/comunidade,
com disponibilidade diária.
Apoiar o Paraquedismo, tanto a nível económico como de infraestruturas ou de divulgação, na medida
em que pode funcionar como traço distintivo na oferta turística do Concelho. Um dos objetivos já
alcançados foi a certificação do aeródromo pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). O município
pretende ainda rentabilizar e dinamizar o espaço com a implementação de um túnel de vento, que se
afigura como um equipamento diferenciador, por não existir nenhum outro em território nacional, e irá
complementar as atividades desenvolvidas no Aeródromo das Moitas e alargar o âmbito das atividades
praticadas.
Figura 23| Objetivos estratégicos (Fonte: Visão Estratégia, CM Proença-a-Nova, 2014)
9.6 Equipamentos e outras estruturas
Os espaços afetos a equipamentos e outras estruturas não existiam no âmbito do PDM94, sendo
introduzida na presente revisão de acordo com a legislação aplicável e contemplam as áreas de
equipamentos e outras estruturas, existentes ou previstos em solo rural. Destinam-se à implementação
de equipamentos de utilização pública, de recreio e lazer que permitam atividades turísticas e
recreativas. Assim, estas áreas são as seguintes:
IDENTIF.

DESIGNAÇÃO

ÁREA (HA)

EXISTENTE/PROPOSTO

E1

Terreno camarário

1,65

Proposto

E2

Centro Ciência Viva

1,28

Existente

E3

CIRAE

0,33

Existente

E4

Terreno camarário

3,68

Proposto

E5

Terreno camarário

0,14

Proposto

E6

Terreno camarário

6,82

Proposto

E7

Campo de tiro

1,44

Existente

E8

Pista de aviação/equipamentos

13,31

Existente

E9

Pista de aviação/equipamentos-ampliação

13,16

Proposto

E10

Praia fluvial de Alvito da Beira

0,67

Existente

E11

Praia fluvial da Cerejeira

2,63

Existente

E12

Praia fluvial da Fróia

2,36

Existente

E13

Espelho de água

1,52

Proposto

E14

Praia fluvial do Malhadal

1,7

Existente

E15

Praia fluvial de Aldeia Ruiva

1,16

Existente

Figura 24| Listagem de espaços de equipamentos
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Associando os espaços Centro de Ciência Viva da Floresta (E2) e pista de aviação (E8 e E9), propõe-se
a concretização de um parque com o objetivo de assegurar a continuidade temática entre os dois
espaços, valorizando a floresta e os seus recursos como fonte de saber, mas simultaneamente projetar
a vertente lúdica e permitir que informações científicas sejam vivenciadas de forma divertida, num
espaço com capacidade de atração à escala nacional. O parque deverá ser multidisciplinar e dispor de
condições para acolher públicos diversificados (incluindo grupos escolares), incorporar de forma criativa
novas tecnologias e promover a ligação ao Centro Ciência Viva da Floresta, sem deixar de constituir um
núcleo autónomo. A temática terá como foco os insetos, particularmente a abelha, com forte ligação
ambiental e cultural ao território. Pretende-se a combinação de estruturas lúdicas com módulos de
observação e abordagens técnico-científicas, bem como a criação de uma Oficina do Mel, um espaço
que fará o contesto histórico e económico da produção de mel, com uma acentuada valência
experimental.
O espaço de equipamentos inclui também as praias fluviais, uma vez que constituem áreas expressivas,
infraestruturadas e equipadas que importa valorizar. No PDM94 as praias fluviais eram consideradas
como espaços de vocação recreativa não tendo contudo as respetivas disposições regulamentares
traduzido a sua realidade, nem previsto as suas potencialidades de desenvolvimento.
A par com a as propostas de localização dos equipamentos, identificam-se três reservas de espaço para
equipamentos localizados na bolsa de terrenos camarários, de forma a poder dar resposta a
necessidades que venham a acontecer ao longo do tempo.
Assim, e nesta temática, a estratégia municipal é a seguinte:
TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO
OE 1 – Assegurar a concretização e constante atualização do Plano de Ação para o Desenvolvimento
Turístico.
Projetar e assegurar o financiamento necessário à construção de um parque temático nas Moitas, em
terrenos situados na envolvente do Centro Ciência Viva da Floresta propriedade do Município.
Criar uma Casa da Memória no centro de Proença-a-Nova, um espaço cultural que permita agregar o
património atualmente disperso, seja o resultante de escavações arqueológicas, a arte sacra ou outros
elementos de relevo para reconstituir a história do Concelho. Numa lógica agregadora, pretende-se a
valorização de objetos e vestígios patrimoniais e culturais, a integração de elementos do património
imaterial (Ecos de Proença, bem como a bibliografia do padre jesuíta Pedro da Fonseca), e a criação de
um núcleo cultural forte na sede do Concelho.
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Assegurar a preservação da qualidade das praias fluviais, valorizando-as enquanto elementos âncora na
captação de visitantes e simultaneamente como espaços de lazer centrais para os habitantes,
promovendo intervenções regulares de manutenção e um programa diversificado de animação, durante
a época balnear. Concretamente na praia fluvial de Aldeia Ruiva, intervir com vista à sua requalificação,
melhorando a qualidade do espelho de água e a atratividade das infraestruturas envolventes.
OE 3 – Reforçar a interligação com agentes do sector privado e potenciar sinergias com outras
autarquias e organismos regionais e nacionais
Apoiar o Paraquedismo, tanto a nível económico como de infraestruturas ou de divulgação, na medida
em que pode funcionar como traço distintivo na oferta turística do Concelho. Um dos objetivos já
alcançados foi a certificação do aeródromo pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). O município
pretende ainda rentabilizar e dinamizar o espaço com a implementação de um túnel de vento, que se
afigura como um equipamento diferenciador, por não existir nenhum outro em território nacional, e irá
complementar as atividades desenvolvidas no Aeródromo das Moitas e alargar o âmbito das atividades
praticadas.
OE 4 – Valorizar a cultura local e contribuir para a preservação de saberes e vivências tradicionais,
nomeadamente com expressão ao nível do artesanato
Prosseguir a aposta na requalificação do património escolar desocupado, direcionando estes edifícios
para a implementação de atividades de interesse comunitário, sedes de associações, equipamentos de
lazer ou vocacionados para outra valência de interesse local, contribuindo para a coesão social e para o
desenvolvimento de núcleos de dinamização cultural.
Modernizar e introduzir novas valências nos serviços prestados pela Bibliomóvel, que tem vindo a
afirmar-se como ponto central na dinamização sociocultural de diversas povoações.
Reconverter o antigo ginásio, no atual edifício dos Paços do Concelho, para espaço multiusos de
eventos culturais, dotando-o de condições acústicas e de conforto e aumentando a capacidade de
acolhimento de público.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
OE 1 – Desenvolver políticas ativas com vista à fixação de novos residentes, ao rejuvenescimento da
população, ao reforço da coesão social e à melhoria global das condições de vida.
Apoiar e incentivar a formação desportiva de crianças e jovens, desenvolvida ao nível do município e de
associações ou coletividades que apresentem capacidade humana e pedagógica para a sua realização.
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Considerando a importância das atividades recreativas e desportivas, criar programas de reforço destas
atividades, beneficiar o complexo desportivo municipal (pavilhão desportivo, piscina e circuito de
manutenção) e dinamizar as piscinas construídas em Pedra do Altar e São Pedro do Esteval.
Apoiar a requalificação das sedes das associações desportivas, recreativas e culturais, dando prioridade
à remodelação da sede do Agrupamento de Escuteiros.
Valorizar a atividade da unidade móvel de saúde, reforçando-a com novas valências, estabelecendo
protocolos com instituições do setor e procurando que a informação recolhida e a proximidade à
população sejam uma mais-valia efetiva na prestação de cuidados de saúde.
OE 2 – Promover a qualificação da população e a ligação entre o ensino e os sectores estratégicos para
o Concelho, numa perspetiva de empregabilidade e de formação integral dos munícipes.
Apoiar o projeto BioAromas através da utilização dos viveiros municipais e respetivas instalações de
apoio ou outras que

eventualmente

possa

ser

possível concretizar, numa

perspetiva

de

autossustentabilidade futura.
QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
OE 2 – Requalificar espaços públicos e promover um espaço urbano qualificado e acessível para todos.
Manter e ou melhorar os equipamentos municipais, nomeadamente na promoção de planos de
acessibilidade e de segurança.
Requalificar os equipamentos desportivos prevendo ainda a necessidade de ampliação de alguns destes
equipamentos, que pela acentuada procura se revelam insuficientes e sem possibilidades de
desenvolverem novas valências devido às limitações impostas pela sua localização (ampliações das
áreas de apoio ao Campo de Futebol da Srª. das Neves, criação de uma nova zona desportiva no
núcleo urbano de Proença, ampliação da Piscina Municipal).
10. SISTEMA URBANO MUNICIPAL
A “cidade contemporânea configura-se, cada vez mais, como uma estrutura compósita
de “cidade” (ou cidades) reconhecíveis pela sua história, e de “urbanizações” sem
história (…) impondo-se agora a gestão de ambas, como se de vasos comunicantes se
tratasse.”14

Proença-a-Nova apresenta alguma diversidade nos seus lugares, adaptando-se quase sempre à
morfologia própria do seu território. O carácter tradicional ainda é bastante vincado, pelo que este será
um valor a salientar e salvaguardar nas propostas preconizadas na presente revisão. Embora a
14

In “Politicas Urbanas” de Nuno Portas, Álvaro Domingues e João Cabral.
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dinâmica populacional não apresente uma perspetiva muito favorável, há que apostar numa estratégia
que contemple uma certa viragem nessas projeções, uma vez que o desenvolvimento dos potenciais
locais se encontra também numa fase de evolução/transformação.
10.1 Dinâmica urbana e avaliação da execução do PDM vigente
O PDM94 conseguiu um nível de execução bastante satisfatório, tendo concretizado a maioria das
ações previstas. Saliente-se que a maioria das ações/medidas/projetos era referente a equipamentos.
Para além destas, foram ainda desenvolvidas muitas outras que contribuíram de forma decisiva para a
melhoria geral da vida da população residente ou que utiliza sazonalmente o território municipal.
Em relação às unidades operativas de planeamento e gestão previstas no PDM94 refira-se que na sua
maioria não foram executadas. Importa referir contudo que o número era excessivo, não sendo sequer
exequível do ponto de vista financeiro.
Através da análise das pretensões apresentadas pelos munícipes no período de sugestões 15 e outras
que entretanto foram sendo apresentadas foi possível concluir que a pressão urbanística tem-se
distribuído por todo o Concelho, embora com mais expressão em Proença-a-Nova e Sobreira Formosa e
referindo-se quase sempre a obras particulares: construção ou reconstrução de edificado e ampliação.
Relativamente a usos mais específicos, houve duas participações, ambas em espaços não urbanos, que
carecem de adequado enquadramento nas propostas de ordenamento e respetiva compatibilização com
a Carta da REN. São elas uma indústria de mármores existente e um projeto para edificação de um
clube de campo.
O número de licenças para construção habitacional tem registado tendência decrescente, sendo que
para outros usos mantém-se igual durante três anos consecutivos (até 2006). A maioria das novas
construções destina-se a habitação unifamiliar.

Em relação aos compromissos, constantes no relatório, refira-se a existência de algumas obras
particulares nas sedes de freguesia e noutros lugares de menor dimensão sobretudo na zona
norte/centro do Concelho, revelando alguma tendência para obras de reabilitação urbana. As maiores
áreas referem-se ao Parque Empresarial de Proença-a-Nova e a indústria DEROVO, no setor da
agropecuária com importante impacto socioeconómico no Concelho.

15

Período previsto no artigo 77.º do DL316/2007 de 19 de Setembro.
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Figura 25| Localização das pretensões apresentadas na fase de sugestões (pequenas manchas
vermelhas) e, Áreas de compromissos (manchas vermelhas)

No decorrer dos Estudos de Base foi efetuada uma análise pormenorizada dos lugares e da sua
situação atual, apontando algumas perspetivas mais imediatas.
No anexo 1 apresenta-se o quadro com os perímetros urbanos vigentes, respetiva área e localização.
1993 1996

1997 2000

2001 2004

2005 2008

2009 2012

Vila de Proença-a-Nova

22

26

8

6

1

Sarzedinha

1

1

7

1

0

Montinho

2

0

0

0

0

Sobreira Formosa

1

4

2

4

0

Montes da Senhora/Monte
Trigo

0

4

1

0

0

2

0

1

0

0

3

0

0

1

0

1

5

2

0

0

Espinho Pequeno

0

1

0

0

0

Vale Clérigo

1

1

1

0

1

Pedra do Altar

0

1

0

0

0

Vale da Mua

1

0

0

1

0

Vergão

1

0

0

0

0

Catraia/Chão Redondo

2

0

0

0

0

1993
1996

- 1997
2000

- 2001
2004

- 2005
2008

- 2009
2012

LOCALIZAÇÃO

Processos de loteamentos e de S. Pedro do Esteval
informações prévias
Alvito da Beira
Moitas/ Moita do
Moita do Pinheiro

Processos de licenciamento
comunicação prévia

e

LOCALIZAÇÃO

Grilo/

-
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1993 1996

1997 2000

2001 2004

2005 2008

2009 2012

118

133

148

90

28

Sarzedinha

6

6

9

8

3

Montelhado

1

1

0

0

0

Montinho

0

3

8

8

2

Casais

2

7

7

4

5

Sobreira Formosa

51

35

32

35

13

Montes da Senhora/Monte
Trigo

28

25

24

19

8

S. Pedro do Esteval

5

5

3

7

5

Alvito da Beira

11

7

10

6

2

Peral

3

4

1

3

0

21

25

13

14

2

Espinho Pequeno

5

5

1

3

0

Vale Clérigo

10

6

8

7

2

Pedra do Altar

4

7

8

3

0

Vale da Mua

8

6

5

4

3

Atalaia

18

14

15

0

0

Vergão

9

6

8

5

2

Sobrainho dos Gaios

6

8

5

6

2

Catraia/ Chão Redondo

9

12

7

13

3

LOCALIZAÇÃO
Proença-a-Nova

Moitas/ Moita do
Moita do Pinheiro

Grilo/

Figura 26| Dinâmica Urbana no Concelho, entre 1993 e 2013

Para além da dinâmica urbana não ser muito evidente, verificou-se a existência de condições-tipo que
impossibilitaram o desenvolvimento urbano esperado nos perímetros do PDM94 e que necessitam de
enquadramento na presente proposta:


Características biofísicas dos terrenos integrados nos perímetros (áreas com grandes declives,
zonas envolventes a linhas de água, áreas de sobreiros/azinheiras, …);



A indisponibilidade de muitos dos terrenos previstos para expansão (por os terrenos não serem
colocados à venda, ou mesmo por alguns dos aglomerados serem ainda mais rurais, e a sua
população manter a tradição de ter o quintal/horta em anexo, ou próximo da habitação);



Responder às necessidades atuais (por exemplo, edifícios habitacionais com maiores áreas de
construção);



Enquadramento da reabilitação urbana, relacionado com turismo ou segunda habitação
(recuperação das casas de família, etc.);
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Maximização das infraestruturas já instaladas (muitas vezes, originando o crescimento linear ao
longo das vias que são simultaneamente canais de infraestruturas básicas);



Características do cadastro fundiário;



Existência de diversas incorreções/dúvidas existentes no PDM94, por não ser ainda elaborado
em formato digital.

Recentemente assistiu-se a um retorno às origens, já não somente de emigrantes, mas também de não
residentes que pretendem, numa fase inicial, recuperar habitações de família ou mesmo optar por
novas edificações para uso sazonal. Com a atual crise económica, esta tendência poderá ter
enfraquecido, embora possa ser considerada de forma prospetiva.
10.2 Perímetros urbanos propostos
No Anexo 5 apresenta-se o relatório de fundamentação dos perímetros urbanos, onde se desenvolve
esta temática pormenorizadamente.
10.3 Qualificação do solo urbano
10.3.1 Categorias operativas

A definição das categorias operativas regem-se pela necessidade e prioridade da sua execução,
considerando-se solo urbanizado e solo urbanizável de acordo com o seu grau de urbanização e de
consolidação do tecido urbano, da programação da urbanização e da edificação.
A delimitação do solo urbanizado teve como base a identificação de:


Zona consolidada - Conjunto das áreas edificadas consolidadas/em consolidação que, de
acordo com os objetivos do plano, devem integrar o solo urbano;



Zona infraestruturada - Conjunto das áreas (faixas de terreno) infraestruturadas que, de
acordo com os objetivos do plano, devem integrar o solo urbano. Foram consideradas as vias
infraestruturadas (redes de águas e de esgotos, infraestruturas elétricas, pavimentações) estipulando uma área envolvente (buffer) a cada eixo de cerca de 30-50m de profundidade,
ajustado sempre que possível a limites físicos.

O somatório da zona consolidada e da zona infraestruturada resulta na delimitação “bruta” do solo
urbanizado. A esta delimitação e por uma questão de acertos topográficos e morfológicos integrou-se
ainda pequenas bolsas de terreno que, embora não cumprissem plenamente as condições anteriores,
eram demasiado pequenas e/ou adjacentes às anteriores, constituindo continuidades do espaço
urbanizado, ainda exequíveis.
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O solo urbanizável foi determinado por subtração dos anteriores, face à delimitação do perímetro
urbano proposto, que de acordo com as opções do presente plano se considera indispensáveis ao
desenvolvimento urbano, sendo que deveriam ter dimensão suficiente para efetuar uma unidade de
execução ou outra operação de execução que permita estruturar de forma sustentável um determinado
espaço urbano. Como exceção a esta regra, verificou-se nalgumas situações a integração de áreas que
embora estejam já infraestruturadas nos eixos próximos ou contenham alguns edifícios, sejam
adjacentes a bolsas de espaço urbanizável, garantindo-lhes frentes para os eixos viários/arruamentos
preexistentes.
10.3.2

Categorias funcionais

As categorias funcionais foram delimitadas tendo em consideração a vocação e potencial de cada
espaço dentro do perímetro urbano, atendendo à preocupação inerente da qualidade da arquitetura e
da paisagem, como elementos chave na garantia do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos,
considerando que a arquitetura e a paisagem configuram o suporte espacial e biofísico da vida em
sociedade.16 Assim, consideraram-se as seguintes categorias:


Espaço central;



Espaço residencial: área residencial tipo I e tipo II;



Espaço de atividades económicas;



Espaço de uso especial;



Espaços verdes: áreas verdes de proteção e enquadramento e de recreio e lazer.

Os espaços centrais agregam maior diversidade quer de funções quer de morfologias, tratando-se dos
espaços de maior intensidade socioeconómica. Devido a estas características, geralmente coincidem
com o núcleo mais consolidado dos lugares.
Os espaços residenciais dividem-se em dois níveis, consoante as densidades permitidas, sendo que o
residencial tipo I caracterizar-se-á por uma estrutura mais compacta enquanto o de nível II será mais
aberto/de menor densidade.
Os espaços de atividades económicas, na sua maioria são espaços preexistentes, com destaque para o
PEPA, a zona industrial de Proença-a-Nova e a zona industrial de Sobreira Formosa. Estes espaços
correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas
com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente industriais e
empresariais associadas a outras funções complementares, bem como armazenagem e comércio. São
ainda admitidos nestes espaços usos como logística, serviços, estabelecimentos hoteleiros,
equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva.
16

Politica Nacional de Arquitetura e Paisagem, fase de consulta pública Set.2014
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Os espaços de uso especial incluem equipamentos, infraestruturas ou outros usos específicos,
nomeadamente turismo, recreio e lazer, saúde, educação, segurança social, segurança pública e
proteção civil, desporto e cultura, bem como aqueles entendidos como essenciais para o
desenvolvimento turístico do

Concelho, tais como empreendimentos turísticos e atividades

complementares. São ainda admitidos nestes espaços usos complementares de apoio às funções
urbanas instaladas, nomeadamente zonas verdes, comércio e serviços, desde que compatíveis com o
uso dominante. São ainda contemplados neste uso os cemitérios e, nalgumas situações, o espaço
adjacente de forma a garantir a possibilidade de expansão se necessário e também a possibilidade de
implementar uma área verde envolvente.
11. ESPAÇOS CANAIS
Os espaços canais incluem a rede rodoviária e as infraestruturas básicas e não constituem uma
categoria autónoma de solo. São abrangidos pela classe de espaço onde se inserem e aplicam-se as
regras dessa classe de espaço.
Consideram – se espaços canais:


Rede rodoviária Nacional e Regional, bem como as estradas e caminhos municipais;



Rede de infraestruturas básicas:
o

Rede elétrica;

o

Rede de telecomunicações;

o

Rede de abastecimento de água;

o

Rede de saneamento;

o

Infraestruturas afetas à recolha de resíduos sólidos urbanos.

11.1 REDE RODOVIÁRIA - ESTRATÉGIA DE MOBILIDADE
“Mas os PMOT podem recomendar ou definir medidas para a utilização das
infraestruturas e do espaço público, na medida em que a gestão das acessibilidades é
determinante para a qualidade do espaço urbano(…).”17

Conforme foi diagnosticado nos Estudos de Base, as características físicas dos perímetros urbanos
existentes e nos agora propostos conferem, na generalidade, alguma carga à rede viária que os
atravessa, uma vez que se desenvolveram ao longo da sua extensão. A configuração dos perímetros
urbanos e rurais, assim como das restantes áreas a ocupar reflete a Estratégia Municipal, resultando
num conjunto de opções fundamentadas e estruturadas que ao longo deste relatório se expõe.

17

AAVV, GUIÃO ORIENTADOR - Acessibilidades, mobilidade e transportes nos planos municipais de ordenamento do território,

IMTT, Março 2011.
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Nos espaços assinalados como solos urbanizados, na generalidade das situações, as questões
apontadas de seguida encontram-se resolvidas/asseguradas. No entanto prevêem-se novas áreas
urbanizáveis que necessitarão das correspondentes estruturas de mobilidade, nas quais deve ser
salvaguardada a concretização da Estratégia Municipal que de seguida se expõe.

Vale Clérigo/ Pedra do Altar

Moitas

Sobreira Formosa

Catraia Cimeira/Chão Redondo

Montes da Senhora- 1.8Km

Figura 27| Exemplos de aglomerados urbanos que cresceram ao longo de eixos viários
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A estratégia delineada para a mobilidade dentro deste município contém três vertentes:


Mobilidade e Acessibilidade para Todos – o Município encontra-se a elaborar o Plano Municipal
de Mobilidade e Acessibilidade, sinalizando os pontos fracos, corrigindo-os e privilegiando os
aspetos positivos com vista a uma integração plena e inclusa dos cidadãos no espaço de uso
público;



Promoção da eficiência energética na mobilidade - Sendo Proença-a-Nova um município
preocupado com a sustentabilidade, importa promover a mobilidade ecológica, baseada na
utilização de meios de transporte ecológico como a bicicleta (implementação de ciclovia e locais
para estacionamento de bicicletas, a implementação de um programa de Eco Mobilidade
privilegiando os percursos pedestres e circuitos BTT), os carros elétricos (locais para
abastecimento em pontos estratégicos) ou um sistema de carsharing;



Acalmia de tráfego (Traffic calming) - Se nalguns casos o desenvolvimento territorial foi tal que
levou à elaboração de alternativas (circular de Proença-a-Nova, por exemplo), noutros essas
vias permanecem no atravessamento dos lugares, existindo como arruamentos híbridos que
necessitam de alguma integração (estética, segurança, morfológica). Neste sentido prevê-se
um plano de mobilidade estratégica que promova medidas de acalmia e reorganização de
tráfego, arborização e planos de alinhamentos.18

Estas questões refletir-se-ão também numa melhoria do ambiente, maior conforto humano e redução
de ruído. Como resposta será elaborado um plano municipal de mobilidade e acessibilidade que
contemplará as referidas vertentes.
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Proença-a-Nova (PMEPCPN) identifica ainda dois
questões relacionadas com a mobilidade que têm alguma relevância nos perigos potenciais a
salvaguardar dentro deste território:


Rodovias com transporte de mercadorias perigosas;



Rodovias com maior sinistralidade.

Nestas rodovias deverão ser tomadas as medidas adequadas de forma a minorar os perigos potenciais
assinalados.
Por fim, outras medidas referem-se ao reforço da segurança rodoviária e pedonal e o impedimento da
perpetuação de situações que geram situações de maior insegurança ou eficiência:


Evitar a introdução de situações de impasse;



Encerrar, sempre que possível, os acessos à rede rodoviária nacional ou evitar a sua
proliferação.

18

Esta é uma medida integrável no QREN2020, o qual refere como necessidade “promover a qualidade ambiental urbanística e
paisagística dos aglomerados urbanos”.
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Nas situações que interfiram com a rede rodoviária nacional deve ser assegurada a compatibilização
com os estudos e projetos das Estradas de Portugal, SA.
Em síntese, os objetivos estratégicos para este tema são:
AMBIENTE E ENERGIA
OE 1 – Promover a eficiência energética e incentivar projetos com vista à produção e valorização de
energias alternativas.
Elaborar o plano municipal de mobilidade e acessibilidade, adotando uma mobilidade estratégica em
três vertentes: acalmia de tráfego (traffic calming) - promoção de eficiência energética na mobilidade e
acessibilidade e mobilidade para todos. Implementar um programa de Eco Mobilidade, privilegiando os
percursos pedestres e circuitos BTT.
QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
OE 1 – Melhorar as redes de infraestruturas e requalificar a paisagem rural, numa perspetiva de
melhoria das condições de vida das populações e de valorização do território.
Desenvolver projetos de qualificação dos sítios e percursos, de forma a aumentar as condições de
fruição da paisagem. Requalificar a paisagem rural e implementar medidas de proteção e apoio a
reabilitação das edificações tradicionais, moinhos, arrecadações e adegas, desde que mantendo as
características construtivas originais
OE 2 – Requalificar espaços públicos e promover um espaço urbano qualificado e acessível para todos.
Assegurar a requalificação de vários aglomerados populacionais, prosseguindo o melhoramento e
construção de passeios, de equipamentos de proximidade e de espaços de estar e lazer,
designadamente nos seguintes locais:


Zona industrial de Proença-a-Nova (por fases) e acesso a partir da variante Sul Padre António Sousa;



Requalificação da 1ª circular – Construção de ciclovia;



Mercado e conjunto de edifícios de Proença-a-Nova;



Largo da Devesa, em Proença-a-Nova;



Adro da igreja de S. Pedro do Esteval;



Largo da Devesa em Sobreira Formosa (futuro Parque Cónego José Esteves);



Requalificação do espaço urbano em Sobreira Formosa - Rua do Comércio;



Zona de lazer de Montes da Senhora;



Rua da Sertã.
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Desenvolver projetos de requalificação de praças, largos e outros espaços capazes de reforçar a
centralidade dos aglomerados e de eixos estruturantes, contribuindo para a consolidação da polaridade
dos centros. Promover a multifuncionalidade dos espaços urbanos e melhorar a qualidade visual da
paisagem urbana. Desenvolver condições para o fomento da gestão integrada da requalificação urbana
e algumas unidades de execução que se considerarem adequadas com vista à reabilitação.
Promover um plano sistematizado de melhoramentos em estradas e arruamentos.

Em termos regulamentares e de cartografia é identificada como Rede Rodoviária Nacional
e Regional:


R.N. complementar subc. – IC8;



R.N. complementar subc. – EN351;



R.N. complementar (EP) – EN241-1;



Estradas Nacional Desclassificadas (EP) – 241;



Estrada Regional (EP) – ER 351.

Por sua vez, as estradas e caminhos municipais integram:


Estrada nacional desclassificada;



Estrada Regional;



Estrada municipal;



Caminho municipal.

11.2 INFRAESTRUTURAS BÁSICAS
Em relação às infraestruturas prevê-se a possibilidade de ampliação, reabilitação ou construção de
novas infraestruturas urbanas (abastecimento de água, saneamento básico, recolha e tratamento de
resíduos sólidos urbanos, telecomunicações ou produção, transporte e/ou transformação de energia),
de forma a garantirem os serviços à estrutura socioeconómica existente e potencial.
A implementação das redes de infraestruturas necessárias para a implementação das novas zonas
urbanas, serão estudadas e executadas em sede das próprias unidades de execução previstas,
atendendo ao conceito de desenvolvimento sustentável.
Proença-a-Nova é um território com particular preocupação sobre a sustentabilidade ambiental,
existindo no seu espaço diversos exemplos de sistemas de aproveitamento de energias renováveis.
Veja-se por exemplo a integração de parques eólicos no Concelho e que vieram a provocar uma
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alteração ao PDM vigente (Aviso (extrato) n.º 17153/2012, de 26 de dezembro). Atualmente estão em
pleno funcionamento, apresentando taxas de sucesso elevadas.
Neste sentido e fazendo também parte da sua nova Estratégia Municipal, importa promover o uso de
energias renováveis, integrando nesta revisão o incentivo e capacidade de abarcar a exploração,
transporte e utilização de energias renováveis, compatibilizando – se mais uma vez com os objetivos de
Portugal 2020, nomeadamente com o objetivo de apoiar a transição para uma economia de baixo teor
de carbono. Assim, existem várias áreas com possibilidade de desenvolvimento. Algumas referem-se à
eficiência energética e à denominada implementação de painéis solares térmicos nos equipamentos
municipais e implementação de iluminação de baixo consumo nas áreas de recreio e lazer.
Outras áreas podem referir-se a outras energias renováveis, cujas fontes existem no Concelho, e que
possam ser exploradas de forma a contribuir para uma economia verde. Um exemplo que tem vindo a
ter algum reconhecimento é a biomassa.
Tendo em consideração que a floresta ocupa 80,7% do território municipal, a valorização da biomassa
será importante não apenas para assegurar novas fontes de rendimento aos produtores florestais, mas
também para promover o ordenamento florestal e a limpeza de espaços atualmente ao abandono.
Assim, a Estratégia Municipal que converge também para o objetivo temático previsto no acordo de
parceria Portugal 2020 – preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos
recursos19, em relação às infraestruturas básicas é a seguinte:
AMBIENTE E ENERGIA
OE 1 – Promover a eficiência energética e incentivar projetos com vista à produção e valorização de
energias alternativas.
Apoiar projetos que promovam a transformação de biomassa em energia, contribuindo para a redução
da pegada ecológica e para a valorização de recursos existentes em abundância no Concelho. Tendo
em conta que a floresta ocupa 80,7% do território, a valorização da biomassa será importante não
apenas para assegurar novas fontes de rendimento aos produtores florestais, mas também para
promover o ordenamento florestal e a limpeza de espaços atualmente ao abandono. Considerar
igualmente projetos que promovam a inovação nesta área, tendo em conta que o sector agrícola, com
exemplos como as podas de olivais e árvores de frutos, o bagaço da azeitona, os resíduos da vinha e
outros recursos poderão ter um interesse exploratório considerável.

19

Portugal 2020, acordo de parceria 2014-2020

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
68

Generalizar a instalação de painéis solares térmicos nas escolas, pavilhões desportivos e outros edifícios
municipais, bem como promover a melhoria da eficiência energética das empresas.
Adotar iluminação de baixo consumo, designadamente a tecnologia LED, nas áreas verdes e de lazer.
Elaborar o plano de gestão da água, estudando os recursos e estimando as necessidades futuras.
Desenvolver campanhas de sensibilização sobre o caráter estratégico dos recursos básicos, com o
objetivo de racionalizar consumos.
QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
OE 1 – Melhorar as redes de infraestruturas e requalificar a paisagem rural, numa perspetiva de
melhoria das condições de vida das populações e de valorização do território.
Alargar e construir novas redes de infraestruturas e modernizar as já existentes. Ampliar a atual rede
de saneamento, com a construção dos correspondentes sistemas de tratamento.
Especificar as linhas orientadoras, critérios de base ou condicionantes para as ações previstas, como
suporte da programação de execução de infraestruturas nos aglomerados rurais.
12. DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS NA ÁREA HABITACIONAL
(…) visa a promoção do acesso à habitação, a articulação das politicas de
habitação com a qualificação do ambiente urbanos(…)20

A questão da habitação em Portugal, e em específico nesta região, remete atualmente sobretudo para
as suas características e não tanto para a sua carência. O seu sentido é hoje mais amplo, remetendo
para situações de degradação (mau estado de conservação), falta de conforto (nos parâmetros atuais),
condições mínimas de habitabilidade.
O enquadramento nacional reflete uma crescente preocupação com o sector da habitação, tanto no
âmbito das políticas urbanas em geral, como no âmbito dos vários mecanismos financeiros.
O acesso ao crédito foi o grande motor deste setor nas últimas décadas. No entanto, a crise económica
que se instalou afetou seriamente também este eixo de aparente desenvolvimento. O mercado de
arrendamento que estava enfraquecido torna-se hoje mais facilitado. A aquisição de segunda
habitação, para efeitos de lazer e/ou investimento, apresenta um franco abrandamento.
A alteração do modo de vida, da composição da família tradicional (crescimento significativo das
famílias monoparentais, tendência de saída tardia dos filhos de casa dos pais), da atividade profissional
(com a casa também como local de trabalho), e das novas tecnologias, contribuiu ainda mais para esta
20

Programa do XVII Governo Constitucional – Cap. III – Qualidade de Vida e Desenvolvimento Sustentável.
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viragem no setor habitacional. A própria noção de conforto habitacional evoluiu, sendo muito mais
exigente em termos funcionais e estéticos.
Verifica-se que a política habitacional adquire uma maior abrangência, valorizando, para além do
parque habitacional, a requalificação urbana, contribuindo para uma política de proximidade e
multifuncionalidade, para uma melhora da qualidade de vida da população e economia local. Atende-se
assim a:

Ações/ Estratégia Municipal

Operacionalidade no PDM
Identificação do parque habitacional municipal com

Fomento

de

um

programa

habitacional

específico para jovens

capacidade para estas funções
Com

benefícios

dos

parâmetros

urbanísticos

definidos (regulamento do PDM)

Requalificação urbana do tecido consolidado

Promoção da eficiência energética do edificado

Promoção

da

diversidade

de

tipologias

residenciais e sua adaptabilidade
Programas
(famílias

de

reconversão

carenciadas),

de

Definição

de

parâmetros

e

características

(regulamento do PDM)
Beneficiação de índices e normas (regulamento do
PDM)
Divulgação/promoção de debates (programa de
execução do PDM)

habitações

tornando-as

mais

acessíveis

Promoção do conforto habitacional para famílias
carenciadas

Divulgação/continuação (programa de execução do
PDM)

Divulgação/promoção de debates (programa de
execução do PDM) + definição de exceções para
garantir esta estratégia (regulamento PDM)
Divulgação/promoção de debates (programa de
execução do PDM) + definição de exceções para

Valorização da arquitetura vernácula local

garantir esta estratégia (regulamento PDM)
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Integração de novos valores - Promoção da
requalificação urbana como motor da procura
desses lugares (multifuncionalidade, qualidade
do espaço público, etc…)

Com

benefícios

dos

parâmetros

urbanísticos

definidos e possibilidade de elaboração de projetos
de espaço público (regulamento do PDM)

Poderá também prever-se incentivos urbanísticos para implementação de residências bem como
equipamentos para seniores, de modo a garantir a qualidade de vida deste setor da população.
A reabilitação urbana surge também como estratégia de intervenção em edifícios devolutos, bem como
requalificação de espaços públicos menos qualificados ou acessíveis, de acordo com a seguinte
Estratégia Municipal:
TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO
OE 1 – Assegurar a concretização e constante atualização do Plano de Ação para o Desenvolvimento
Turístico.
Apostar na aldeia da Figueira, enquanto Aldeia do Xisto integrada na respetiva rede, sem descurar a
requalificação de outras aldeias com património edificado a preservar, incluindo alguns núcleos
existentes em ruínas. Implementar, na aldeia de Figueira, o conceito de aldeia incubadora de artes,
nomeadamente através da dinamização dos edifícios propriedade do município, estabelecendo
parcerias com instituições de ensino e artistas com capacidade para assegurar workshops e residências
artísticas. A conclusão das obras previstas permitirá a disponibilização de espaços destinados a oficinas
e a pequenos núcleos habitacionais a utentes integrados no conceito referido, criando condições
sustentadas de dinamização da aldeia.
Requalificar os centros históricos de Proença-a-Nova e de Sobreira Formosa, intervindo ao nível da
sinalização dos espaços de interesse patrimonial. Instalar nos principais locais de interesse turístico
códigos QR disponíveis em português, inglês e espanhol, com informações turísticas.
QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
OE 2 – Requalificar espaços públicos e promover um espaço urbano qualificado e acessível para todos.
Assegurar a requalificação de vários aglomerados populacionais, prosseguindo o melhoramento e
construção de passeios, de equipamentos de proximidade e de espaços de estar e lazer.
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Desenvolver projetos de requalificação de praças, largos e outros espaços capazes de reforçar a
centralidade dos aglomerados e de eixos estruturantes, contribuindo para a consolidação da polaridade
dos centros. Promover a multifuncionalidade dos espaços urbanos e melhorar a qualidade visual da
paisagem urbana. Desenvolver condições para o fomento da gestão integrada da requalificação urbana
e algumas unidades de execução que se considerarem adequadas com vista à reabilitação.
Promover a construção no loteamento habitacional inserido na envolvente ao Parque de Mercados e
Feiras de Sobreira Formosa.
Criar medidas de incentivo à recuperação/conservação do património edificado para habitações
anteriores a 1951, com a redução de 70% das taxas inerentes ao processo de licenciamento.
13. INDICADORES E PARÂMETROS DE ORDENAMENTO
A regulamentação urbanística proposta para o PDM procura ser a mais adequada possível à realidade
do Concelho de Proença-a-Nova.
Relativamente aos parâmetros urbanísticos em solo rural, associados à edificabilidade de habitação
unifamiliar isolada e de atividades económicas, seja indústria ou empreendimentos turísticos, a
proposta aproxima-se do disposto no PROT-C, respeitando o objetivo de conservação da natureza e da
floresta que a própria região impõe, apesar deste plano ainda não se encontrar publicado.
Para o solo rural consideram-se como parâmetros mais adequados ao tipo de ocupação do solo:


Dimensão mínima do prédio (m2);



Número de pisos/ altura da fachada





Índice de impermeabilização do solo
máximo;

(máximo) (m);



Índice de ocupação do solo máximo;

Área de construção máxima (m2);



Índice de utilização do solo máximo.

A aplicação destes parâmetros permite controlar o facto do solo rural não se destinar, primordialmente,
à construção, sendo essencial regrar o volume da construção admissível. Assim, não só se evita a
impermeabilização excessiva do solo, como também se salvaguarda a qualidade da paisagem e os seus
níveis de absorção.
Para os aglomerados rurais prevê-se sobretudo a manutenção e recuperação das edificações existentes
nestes espaços, mas também a construção de novas habitações, anexos e pequenas estruturas de
apoio à exploração agrícola e florestal, assim como empreendimentos turísticos nas tipologias de
turismo de habitação, turismo no espaço rural e parques de campismo e caravanismo, cujo uso seja
uma mais-valia para o território e para a sua população, sempre numa perspetiva integrada com a
componente natural envolvente e com as características arquitetónicas e materiais tradicionais do local.
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Em relação ao solo urbano, este reporta-se aos aglomerados urbanos do Concelho que apresentam
características distintas.
Os índices que se aplicam às diferentes classes de espaços em solo urbano variam em termos
quantitativos e são:
Número de pisos/ altura da fachada (máximo)
(m);

Índice de ocupação do solo máximo (Io);
Densidade

máxima

(fogos/ha).

14. UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO
As unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) correspondem a áreas de intervenção que
serão sujeitas a níveis de planeamento mais detalhados, tornados necessários pela dinâmica de
evolução territorial e urbanística que apresentam, devendo cumprir os respetivos objetivos e
parâmetros urbanísticos aqui estabelecidos.
De acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio,
é obrigatória a programação prévia das áreas urbanizáveis, que deverá ser processada através da
delimitação de unidades de execução ou outros instrumentos de gestão territorial e a inscrição do
respetivo programa de execução no plano de atividade municipal e no orçamento municipal. Atendendo
a que as UOPG são, neste contexto, áreas prioritárias para a iniciativa municipal, devem providenciar-se
os meios técnicos e financeiros necessários à concretização dos objetivos e programas definidos no
Plano. Neste sentido, as UOPG deverão ser definidas de acordo com a iniciativa de promoção e
evolução da própria dinâmica urbana dos aglomerados.
Como instrumentos de planeamento e programação, foram considerados:
A UOPG 1 corresponde ao perímetro urbano de Proença-a-Nova, devendo a totalidade da área ser
sujeita a plano de urbanização (400.20 ha) e compreende quatro subunidades:
Subunidade 1a) – Área de reabilitação urbana correspondente ao núcleo urbano de Proença-a-Nova
(20.24 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a operação de reabilitação urbana através de
instrumento próprio, nos termos do artigo 17º do decreto lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na sua
redacção atual;
Subunidade 1b) – Devesa (0.72 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a Unidade de Execução;
Subunidade 1c) – Mercado e conjunto de edifícios (0.43 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a
Unidade de Execução;
Subunidade 1d) – Casa da Memória (0.017 ha), sujeita a operação urbanística nos termos da Lei.
A UOPG 2 corresponde ao perímetro urbano de Sobreira Formosa, devendo a totalidade da área ser
sujeita a plano de urbanização (96,92 ha) e compreende quatro subunidades:
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Subunidade 2a) – Área de reabilitação urbana correspondente ao núcleo Urbano de Sobreira Formosa
(9.77 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a operação de reabilitação urbana através de
instrumento próprio, nos termos do artigo 17º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na sua
redação atual;
Subunidade 2b) – Devesa (1.24 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a unidade de execução;
Subunidade 2c) – Rua do Comércio (0.86 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a unidade de
execução;
Subunidade 2d) – Rua Infante Sagres (1.23 ha), devendo a totalidade da área ser sujeita a unidade de
execução.
A UOPG 3 corresponde a área de intervenção do Plano de Pormenor em vigor para o Parque
Empresarial de Proença-a-Nova (62,59 ha), encontrando-se estabelecidas as premissas de gestão
urbanística para esta área específica - Diário da República, 2.ª série — N.º 190 — 29 de Setembro de

2010. No âmbito desta UOPG o plano de pormenor será objeto de alteração. Constituem objetivos
desta UOPG:
a) Aumentar a atratividade e competitividade do município adequando a área empresarial a uma
nova realidade económica;
b) O redimensionamento dos lotes;
c) A adaptação de usos e funções às necessidades e procura atual;
d) A criação de um espaço para a instalação de empresas e para a captação de investimento
externo ao Concelho, em associação à componente I&D e à criação de uma incubadora de
empresas/centro de negócios;
e) A criação de um espaço adequado às novas tecnologias e que seja ambientalmente e
energeticamente sustentável.
A UOPG 4 corresponde à área do núcleo histórico do aglomerado rural de Cunqueiros (1,22 ha),
delimitado na Planta de Ordenamento, devendo a totalidade da área ser sujeita plano de pormenor, na
modalidade de plano de intervenção em espaço rural. Constituem objetivos desta UOPG:
a) Proporcionar normas e critérios de atuação no património edificado de cariz tradicional
existente na área do núcleo histórico deste aglomerado rural que assegurem o devido
enquadramento em eventuais projetos, designadamente de desenvolvimento recreativoturístico que possam vir a concretizar-se;
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b) Garantir o usufruto de qualidade e perenidade dos valores permanentes e a natureza do sítio,
salvaguardando-os, recuperando-os e valorizando-os, nomeadamente no que concerne a
pormenores arquitetónicos particulares e do conjunto;
c) Disciplinar as novas construções, salvaguardando a liberdade criativa, o seu adequado
enquadramento na envolvente e articulação com o núcleo mais antigo e consolidado.
Na sequência dos objetivos anteriormente referidos as intervenções a levar a cabo deverão assentar
nos seguintes pontos fundamentais:
a) Não permitir demolições ou aumentos de cérceas que conduzam a uma destruição sistemática
do património construído;
b) Recuperar as partes danificadas sempre que possível, impedindo a descaracterização ou
adulteração dos elementos construtivos e detalhes arquitetónicos de interesse;
c) Manter e conservar as malhas urbanas, bem como as características dos edifícios e as tipologias
do seu suporte edificado;
d) Conservar e revalorizar todos os edifícios, conjuntos e espaços relevantes, para a preservação
da imagem global dos aglomerados e reforço da sua identidade;
e) Intervir procurando corrigir dissonâncias e assimetrias;
f)

Não permitir demolições exceto quando o edifício não for passível de recuperação, do ponto de
vista técnico ou económico, ou for dissonante;

g) Sempre que não houver alternativa à demolição, a intervenção deverá justificar uma melhoria
no contexto urbano;
h) Revitalizar os espaços públicos existentes;
i)

Incentivar e apoiar o desenvolvimento integrado, designadamente através do fomento da
participação equilibrada dos agentes económicos, sociais e culturais;

j)

Beneficiar o enquadramento dos valores paisagísticos, dos edifícios e dos espaços em geral;

k) Permitir a liberdade criativa nas intervenções devendo esta contribuir para a harmonia do
conjunto.
A UOPG 5 corresponde à área do núcleo histórico do aglomerado rural da Figueira (0,71 ha),
delimitado na Planta de Ordenamento, devendo a totalidade da área ser sujeita a plano de pormenor,
na modalidade de plano de intervenção em espaço rural. Os objetivos desta UOPG são os referidos
para a UOPG 4.
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A UOPG 6 corresponde núcleo de equipamentos de Moitas (32.82 ha), delimitado na Planta de
Ordenamento, devendo a totalidade da área ser sujeita a plano de pormenor, na modalidade de plano
de intervenção em espaço rural. Constituem objetivos desta UOPG:
a) Pista de aviação de Moitas - Pretende o Município ampliar a pista de aviação, conferindo-lhe
características que permitam uma utilização mais diversificada e abrangente, quer nas
diferentes vertentes nas quais é atualmente utilizada, no combate a incêndios e paraquedismo,
quer como forma de potenciar novas utilizações. Com a ampliação da extensão da pista, esta
poderá vir a ser utilizada por aviões de envergadura superior aos atuais 15m, permitindo
imediatamente a utilização de meios mais eficazes no combate a incêndios florestais.
b) Túnel de Vento - A implementação de um túnel de vento neste local, surge como um
equipamento diferenciador, por não existir nenhum outro em território nacional, e irá
complementar as atividades desenvolvidas na pista de aviação. Os Túneis de vento verticais,
são equipamentos utilizados para simular a queda livre e servem para treino de
paraquedistas em diversas situações ou posições. Utilizam o princípio de propulsão ou
de sucção, podendo o vento dentro dele, atingir velocidades superiores a 250km/h, sendo esta
velocidade diferenciada de acordo com o tipo de público ou utilização. Com a disponibilidade
deste equipamento, torna-se mais produtivo fazer treinos combinados entre horas de túnel e
de saltos, pois no túnel é utilizado todo o tempo que se esta exposto ao vento e durante os
saltos o tempo de queda livre utilizado é menor. Para além desta vertente associada ao treino
de praticantes de skydiving, existe ainda a vertente lúdica desta atividade que será sem dúvida
largamente apreciada por um público bastante diversificado. Está também equacionada a
possibilidade de disponibilizar este equipamento para treinos militares, o que constituirá uma
mais-valia significativa no contexto local e regional.
c) Parque Temático - A escolha da envolvente da Pista Municipal das Moitas, como local para a
implementação de um parque temático teve como alavancagem as suas excelentes condições
para o desenvolvimento de atividades turísticas, assentes no turismo de natureza e bem-estar,
promovendo, valorizando e envolvendo a sua região de implantação, os fatores de atração e os
recursos endógenos. A existência de um Centro de Ciência Viva da Floresta em Proença-aNova, que promove um conceito de conhecimento / visitação do património turístico da região,
como as praias fluviais e a sua floresta, irá possibilitar a todos os visitantes a realização de
passeios pedestres, conhecer toda a paisagem natural existente na região, e praticar desporto
na natureza. A variedade de serviços proporcionados pela pista de aviação com os
equipamentos já existentes, a possibilidade da realização de atividades ao ar livre, no contacto
com a biodiversidade existente na região de Proença-a-Nova, tendo em conta a sua natureza,
espécies e habitats, proporcionando aos visitantes a oportunidade de contactar com áreas
protegidas na região e ao mesmo tempo promovendo o turismo hoteleiro e da restauração
1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
76

existente por todo o Município. As infraestruturas existentes (bar, zona de wireless, loja, casas
de banho, balneários, espaço infantil, parques de estacionamento, aluguer e venda de
equipamentos, ar condicionado em todas as salas e mobiliário), pista de aterragem, zona sem
tráfego aéreo e o ótimo clima contribuem para reforçar a qualidade deste local e a satisfação
das exigências de todo o tipo de visitantes. As atividades a serem desenvolvidas junto ao
aeródromo pretendem aumentar o número de visitantes dinamizando o comércio existente,
contribuindo para o aumento da ocupação hoteleira e restauração. Pretende-se assim criar
meios de ocupação dos tempos livres de todos os que visitem e permaneçam na região,
nomeadamente associando-os a todas as valências da Região do Geopark Naturtejo, a partir do
principal fator de atração que a caracteriza, o paraquedismo. Proença-a-Nova é uma das
regiões de Portugal com praias fluviais de maior qualidade, com uma natureza muito propícia à
prática de desportos ao ar livre, colocando ao dispor de todos os visitantes um conjunto vasto
de atividades (lazer, desportivas, património, produtos tradicionais, etc.). Também a oferta
hoteleira já é distinguida pela sua qualidade, como o Hotel das Amoras, e instalações de
turismo rural com notável crescimento. A área de lazer a implementar assume um carácter
aglutinador de várias valências, num espaço que procurará promover a diversidade existente
na região de Proença-a-Nova, tendo em conta a natureza e os equipamentos de referência
existentes no Município.
A UOPG 7 corresponde ao parque de campismo e caravanismo de Aldeia Ruiva (1.81 ha), delimitado
na Planta de Ordenamento, devendo a totalidade da área ser sujeita a operação urbanística nos termos
da lei. As condições naturais e ambientais de que beneficia o Concelho de Proença-a-Nova tornam-no
num local de destino convidativo por excelência. O principal objetivo da requalificação do Parque de
Campismo de Aldeia Ruiva é o de dar resposta às muitas solicitações em termos de procura de locais
para permanência durante o período de férias, de lazer ou de simples fins-de-semana. Embora o
Parque seja permanentemente alvo de benefícios no sentido de corresponder às expetativas de quem o
utiliza, a sua requalificação prevê nomeadamente:
a)

Uma intervenção planeada, que compreende um acréscimo da área, especialmente destinada
ao caravanismo, aproveitando as infraestruturas existentes (renovando-as e dotando-as de
melhores condições), respondendo aos requisitos constantes no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7
de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro.

b) A recuperação da linha de água adjacente a qual se articula intimamente com o Parque uma
vez que o apoia em termos de praia fluvial.
c) A valorização do património ambiental existente, nomeadamente no que respeita à integração
na envolvente.
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A UOPG 8 corresponde à área proposta para o Parque Natural Regional do Almourão (1956 ha),
delimitado na Planta de Ordenamento, devendo a totalidade da área ser sujeita a plano territorial de
âmbito intermunicipal. Para além dos objetivos essenciais previstos pelo Decreto-Lei nº 142/2008, de
24 de julho, bem como dos objetivos definidos no artigo 17º do mesmo diploma, constituem-se ainda
como objetivos fundamentais da classificação do PNRA:
a) A conservação da natureza, equilíbrio ecológico e da biodiversidade em geral, com particular
ênfase para as espécies e habitats identificados como prioritários na área delimitada;
b) A preservação integral das formações geológicas e geomorfológicas especificamente
identificadas;
c) A proteção e a valorização da paisagem em geral;
d) A preservação e a valorização dos sítios e estruturas patrimoniais e arqueológicas existentes;
e) A promoção da utilização sustentável dos recursos endógenos;
f)

A sensibilização e envolvimento das populações locais no contexto dos objetivos do parque;

g) A promoção e incentivo de práticas, usos e costumes ancestrais, de carácter sócio-cultural,
agrícola e etnográfico;
h) A promoção da investigação científica e o conhecimento não só sobre o património natural,
mas igualmente sobre todos os restantes valores culturais e edificados;
i)

A divulgação e dinamização de atividades com vista à prática de um turismo integrado e
sustentável;

j)

Fixar os usos e o regime de gestão compatíveis com o estatuto de proteção do parque.

Poderão ser implementadas outras UOPG que se considerem importantes para o desenvolvimento
socioterritorial do Concelho, respeitando as diretivas definidas no Plano.
15. PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OPÇÕES DE ORDENAMENTO ESTABELECIDAS
15.1 Método
Conforme previsto no RJIGT, a execução do Plano é uma execução sistemática, sendo o sistema mais
adequado ao Plano o da cooperação, de iniciativa municipal, mas aberto à máxima cooperação dos
interessados.
Poderá haver uma maior intervenção municipal, quando os proprietários não demonstrarem interesse
para a cooperação na execução das medidas previstas no Plano, recorrendo ao processo expropriativo.

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
78

15.2 Programação
A programação do Plano é tratada no volume Programa de Execução e Financiamento. Este teve em
considerações todas as diretivas definidas no presente relatório e apresenta uma programação para o
prazo de vigência do Plano, através da definição de classes de prioridades.
16. CONDICIONANTES
16.1 Enquadramento e identificação
As servidões administrativas são impostas por Lei e por ato administrativo. As restrições de utilidade
pública por sua vez correspondem às limitações ao direito de propriedade que visam a realização de
interesses públicos abstratos. As servidões e restrições enumeradas no regulamento constam na Planta
de Condicionantes e resumem-se apenas à identificação destas na área do plano, uma vez que provêm
da Lei geral ou especial, identificadas como:
a)

Recursos naturais:

i.

Recursos hídricos:

i.1. Domínio hídrico - Leitos e margens dos cursos de água;
i.2. Albufeiras de águas públicas e faixas de proteção;
ii.

Recursos agrícolas e florestais:
ii.1. Reserva Agrícola Nacional (RAN);
ii.2. Obras de aproveitamento hidroagrícola;
ii.3. Árvores e arvoredos de interesse público;
ii.4. Povoamentos florestais: Sobreiro e azinheira;
ii.5. Povoamentos florestais percorridos por incêndio: (2004; 2005; 2006; 2008; 2010 e
2013);
ii.6. Risco de incêndio- Perigosidade alta e muito alta.

iii. Recursos geológicos
iii.1. Pedreira (com licença ativa)
iv. Recursos ecológicos:
iv.1. Reserva Ecológica Nacional (REN) – leitos dos cursos de água, zonas ameaçadas pelas
cheias, albufeiras, faixas de proteção às albufeiras, cabeceiras das linhas de água, áreas de
máxima infiltração, escarpa e faixa de proteção e áreas com risco de erosão.
b) Património classificado e em vias de classificação:
i.

Imóvel de Interesse Público – Ponte da Ladeira dos Envendos;

ii.

Imóvel em vias de classificação – Moinho de Vento do Pergulho.

c) Infraestruturas e equipamentos:
i.

Rede elétrica - muito alta tensão (150kVa), alta tensão (60kva) e média tensão (30kva)
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ii.

Rede rodoviária Nacional e Regional
ii.1. Rede nacional complementar (subconcessionada);
ii.2. Rede nacional complementar (EP);
ii.3. Estrada Nacional desclassificada (EP);
ii.4. Estradas regionais;

iii. Estradas e caminhos Municipais:
ii.5. Estradas nacionais desclassificadas;
ii.6. Estrada regional;
ii.7. Estradas municipais;
ii.8. Caminhos municipais.
iv. Vértices geodésicos
Dada a sua complexidade, estas áreas encontram-se sinalizadas em cinco plantas: “Outras
condicionantes”, “Povoamentos florestais percorridos por incêndios”, “Risco de Incêndio- Perigosidade
alta e muito alta”, “RAN e Obras Aproveitamento Hidroagrícola” e “REN”.
Relativamente às captações subterrâneas e outras infraestruturas, verifica-se que não têm servidão
constituída, apesar de poder ter sido efetivada pelas entidades competentes. Deste modo apenas são
contempladas na Planta de Ordenamento. Por motivos de segurança da população e salvaguarda dos
elementos sempre que possível devem ser acauteladas as medidas de proteção previstas na legislação
respetiva.
Assim identificam-se os seguintes elementos que estão assinalados na Planta de Ordenamento:


Captações subterrâneas (minas);



Faixas de gestão de combustível (rede primária);



Abastecimento de água: Conduta adutora e ETA;



Drenagem de Águas Residuais: ETAR e EE;



Rede elétrica: estações e subestações;



Aeroportos e Aeródromos: aeródromo (pista de aviação/equipamento);



Telecomunicações: antenas.

No que diz respeito ao aeródromo municipal, localizado nas Moitas, este permite voos com ultraleves e
voos VFR (visual fly roules) garantindo ainda o apoio à proteção civil, à atividade de defesa contra
incêndios e à prática de paraquedismo (escola). Foram consideradas AMREA (Área de Maior Risco
Estatístico de Acidentes) delimitadas com 300,00m de largura e 1000m a partir de cada uma das
soleiras. No entanto, não existe despacho de constituição de servidão aeronáutica nem declaração de
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utilidade pública, pelo que não se representa na Carta de Condicionantes, mas sim na Carta de
Ordenamento.
16.2 Legislação aplicável
16.2.1 Património classificado e em vias de classificação

Como imóveis classificados e em vias de classificação, identificam-se os seguintes elementos:
ID
EM
CNS
PLANTA

TIPO

DESIGNAÇÃO
Ponte
da
Envendos

CLASSIFICAÇÃO
Ladeira

dos Imóvel de Interesse Público
(Decreto n.º 251/70, DG, I Série, n.º 129, de 3-06-1970)

1

853

Ponte

2

28201

Moinho
Moinho de Vento do Pergulho Imóvel em vias de classificação
de vento

Figura 28| Património Cultural – imóveis classificados (Fonte: IGESPAR/CMPN, 2014)
16.2.2

Recursos naturais

16.2.2.1 Recursos hídricos

Esta informação advém da proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional.


Domínio Hídrico - Leitos e margens dos cursos de água - (Lei nº 54/2005, de 15 novembro, Lei
nº58/2005, de 29 de novembro e o DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio)



Albufeiras de águas públicas e respetivas zonas de proteção - (DL n.º 107/2007, de 31 de
maio)

16.2.2.2 Recursos Agrícolas e florestais



Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 73/2009, de 31 de março).

A Carta da RAN apresentada resulta de um trabalho de cooperação entre a DRAP-C e a CMPN. O
processo iniciou-se em fevereiro de 2013 por iniciativa da Câmara. Entre junho e novembro foram
realizadas sessões de trabalho entre aquelas entidades, aferindo-se assim uma proposta mais concisa e
coerente para ser analisada no âmbito da Revisão do PDM.


Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (DL n.º 169/2005 de 26/9)

Esta informação foi fornecida pela DRAP-Centro, e devidamente transposta para a Carta de
Condicionantes.


Árvores e arvoredos de interesse público

As árvores e arvoredos de interesse público estão classificados pelo DR n.º154- II Série de 6/7/1995 e
correspondem a sete exemplares, os quais se listam de seguida:

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
81

FREGUESIA/LUGAR

Nº
PROCESSO

ID
NOME
(planta) CIENTÍFICO

NOME
VULGAR

DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Populus nigra L.

Chouponegro
Nº 1

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

80

Populus nigra L.

Chouponegro
Nº 2

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

80

Populus nigra L.

Chouponegro
Nº 3

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

80

Populus nigra L.

Chouponegro
Nº 4

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

80

Ulmus minor M.

Ulmeiro

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

100

Ulmus minor M.

Ulmeiro

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

114

Olea europaea L.
Oliveira
var. europaea

Árvore
Isolada

D.R. nº 154 II
Série
de
06/07/1995

400

Proença-a-Nova
Aldeia Ruiva - Praia KNJ1/255
Fluvial
Proença-a-Nova
Aldeia Ruiva - Praia KNJ1/256
Fluvial
Proença-a-Nova

1

Aldeia Ruiva - Praia KNJ1/257
Fluvial
Proença-a-Nova
Aldeia Ruiva - Praia KNJ1/258
Fluvial
Montes da Senhora
Fonte da Estevaleira

KNJ1/259
2

Sobreira Formosa
Sobreira Formosa - KNJ1/260
Praça do Comércio
Montes da Senhora

KNJ1/261

3

IDADE

Figura 29| Árvores e arvoredos de interesse público (Fonte: ICNF, 2014)



Sobreiro e Azinheira (DL n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL n.º155/2004, de 30 de
junho)

Estas áreas estão conciliadas com o PMDFCI, representando áreas com sobreiro e/ou azinheira nas
condições que a legislação define.


Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios (DL n.º 17/2009 de 14/1)

Áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos, sendo que esta informação se encontra conciliada
com o PMDFCI e abrangem os anos de 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 e 2013.


Risco de Incêndio- Perigosidade Alta e Muito Alta (DL n.º 17/2009 de 14/1)

Estas áreas correspondem às definidas no PMDFCI.
16.2.2.3 Recursos geológicos



Pedreira (DL n.º90/90, de 16 de março e DL n.º270/2001, de 6 de outubro, alterado e
republicado pelo DL n.º 340/2007, de 12 de Outubro)

A pedreira existente no Concelho tem licença ativa, apesar de não estar em laboração.
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DENOMINAÇÃO

TIPO DE ÁREA

N.º CADASTRO

SUBSTÂNCIA

Serra da Venda nº 4

Pedreira

4676

Quartzitos

Figura 30| Recursos Geológicos (Fonte: DGEG, 2014).
16.2.2.4 Recursos Ecológicos



Reserva Ecológica Nacional (DL n.º 239/2012, de 02 de novembro)

As novas propostas de ordenamento e estratégias do Concelho para o próximo decénio implicaram uma
revisão da delimitação da REN, tendo decorrido em simultâneo com a presente revisão o processo de
delimitação da REN.
16.2.3

Infraestruturas

16.2.3.1 Rede Elétrica



Rede elétrica muito alta, alta e média tensão - DL n.º 29/2006, de 15 de fevereiro)

16.2.3.2 Rede Rodoviária Nacional e Regional

Em relação à rede rodoviária identificam-se os diplomas que estabelecem as suas servidões 21:
REDE
Rede
nacional
complementar
(subconcessionada)

DENOMINAÇÃO

IC8

EN351
Rede
nacional
complementar (EP)

EN241-1

Estrada
Nacional
desclassificada (sob
jurisdição da EP)

EN241

Estrada
Regional
desclassificada (sob
jurisdição da EP)

ER351

REFERÊNCIAS GEOGRÁFICAS
Entre o limite de Concelho da Sertã e o
limite do Concelho de Vila Velha de
Ródão, integrado na subconcessão
Pinhal Interior.
Entre o limite do Concelho de Oleiros
(Isna) e a rotunda do Vale Fagundes
(IC8), integrando a subconcessão
pinhal interior
Entre Proença-a-Nova (IC8) e o limite
do Concelho de Mação.
Entre o limite do Concelho da Sertã
(km12,367) e Proença-a-Nova (km
19,300); entre o entroncamento da
EN233 (km 25,300) e o entroncamento
do IC8 (km 26,500); e entre o IC8 e o
limite de Concelho de Vila Velha de
Ródão.
Entre o início da ponte Ribeira da
Pracana e o limite do Concelho de
Mação

ZONAS
DE
APLICÁVEIS

SERVIDÃO

DL n.º13/94, de 15 de
janeiro

DL n.º13/94, de 15 de
janeiro

DL n.º13/71, de 23 de
janeiro

DL n.º13/94, de 15 de
janeiro

Figura 31| Rede Rodoviária (Fonte: EP, SA/CMPN, 2014)

21

Parecer do EP, SA, Fev2014.
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16.2.3.3 Estradas e Caminhos municipais



Rede Municipal - Estradas e Caminhos Municipais (Lei n.º2110, de 10 agosto de 1961)

16.2.3.4 Vértices Geodésicos



Vértices Geodésicos (DL n.º 143/1982, de 26 de abril)

Foi efetuada a confirmação da georreferenciação dos vértices geodésicos, conforme parecer da DGT22,
verificando-se a existência de 37 vértices.
17. ZONAMENTO ACÚSTICO - CLASSIFICAÇÃO DE ZONAS MISTAS
O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR),
determina para a política de ordenamento do território e urbanismo, o controlo da qualidade do
ambiente sonoro, na habitação, trabalho e lazer. Define que as áreas vocacionadas para determinado
tipo de ocupação sejam classificadas de “zonas sensíveis” ou “mistas”, tarefa da competência das
câmaras municipais, que terão de prever, na elaboração dos planos municipais de ordenamento do
território, a organização urbana pretendida. A interação entre instrumentos de gestão territorial e o
ruído são fundamentais para a saúde e bem-estar das populações.
O município apesar de ter elaborado o mapa de ruído em dezembro de 2004, face às novas
infraestruturas e desenvolvimento económico do Concelho, optou por rever e elaborar novo mapa de
ruido do Concelho, dando também resposta à atual Legislação. Este mapa de ruído deu apoio à
elaboração das propostas preconizadas na Revisão do PDM.
O mapa de ruído do Concelho conclui que grande maioria da área do Concelho apresenta níveis de
ruído ambiente exterior baixo, e cumpre o valor regulamentar estabelecido para zonas sensíveis
(Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A)), mas que existem áreas onde os níveis de ruído ambiente exterior são
mais elevados, associados ao tráfego viário, os parques eólicos, o aeródromo e algumas indústrias,
excedem os valores legislados para zonas sensíveis sendo, contudo, cumpridos os valores para zonas
mistas (Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)). Constatou-se que, à data, o Concelho se podia considerar com
um ambiente sonoro de qualidade.
Tendo em consideração que as áreas sensíveis são as definidas no “plano municipal de ordenamento
do território como vocacionadas para uso habitacional, escolar, hospitalar ou similar e recreio e lazer
(existente e proposto), podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços, tais como cafés
e outros estabelecimentos de restauração, e estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período noturno”, e tendo em conta a multifuncionalidade promovida pela revisão do
PDM, foi opção do plano não delimitar zonas sensíveis por estas não se enquadrarem na estratégia de
desenvolvimento do Concelho.

22

Parecer da DGT no âmbito da CA, Fev2014
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A definição das zonas mistas teve em consideração o estudo desenvolvido no mapa de ruido do
Concelho, não esquecendo as preexistências e a promoção da multifuncionalidade características dos
espaços urbanos existentes como fatores fundamentais para a promoção da segurança e da vivência
urbana.
A opção de delimitação das zonas mistas foi considerar todos os perímetros urbanos e o aglomerados
rurais por se encontrarem, de acordo com o regulamento do PDM, afetas a outros usos existentes e
previstos, para além dos permitidos para as zonas sensíveis. Dentro destes são excluídas desta
delimitação as zona afetas a atividades económicas, que por si só têm, uma atividade que a dado
momento excede os limites legais admitidos para as zonas mistas. Estas terão que apresentar planos
de redução de ruído.
A análise de ruído ambiente exterior nas zonas de indústrias não detetou incompatibilidade com a
função habitacional envolvente pois não excede os indicadores para zonas mistas, uma vez que o
período de maior ruído é o diurno e que corresponde ao período de laboração das fábricas.
A restante área do Concelho, afeta ao solo rural, para já não será classificada, ficando equiparada em
função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para feitos de aplicação
dos correspondestes valores limite de Lden e Ln fixados no RGR.
A proposta de revisão do PDM do município de Proença-a-Nova não apresenta ações que venham a
provocar incómodo, do ponto de vista acústico, para o horizonte do plano. Assim não é necessário
apresentar relatório prospetivo, conforme Anexo 5 – Ambiente sonoro.
18. RISCO – IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO
O sistema de prevenção de riscos é um dos quatro vetores do modelo territorial no PNPOT sendo
preconizado num dos objetivos específicos – avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e
desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos”. Este objetivo é
operacionalizado através das medidas prioritárias definidas para os diferentes tipos de riscos naturais,
ambientais e tecnológicos em sede de PROT, PMOT e PEOT, e consoante os objetivos e critérios de
cada tipo de plano, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas e as medidas de
prevenção e mitigação dos riscos identificados.
A elaboração da cartografia municipal é fundamental para o conhecimento e localização dos riscos que
afetam o Concelho. Segundo a legislação aplicável, o Plano Municipal de Emergência (PME) identifica
todos esses riscos e elabora uma Carta de Risco e um plano prévio de intervenção para cada tipo de
perigo existente.
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Figura 32| Riscos analisados no Concelho de Proença-a-Nova (Fonte: PMEPC, CMPN, 2014)

Nesta fase de elaboração do PDM, apresenta-se uma súmula do PME quanto à identificação e
localização de riscos, em consonância com os estudos de caracterização do Concelho, sendo apenas
uma referência à cartografia de risco e não substitui os dados patentes no PME. É um documento
orientado para o PDM, plano de natureza estratégica de modo a definir quais as linhas orientadoras e
medidas mitigadoras a serem preconizadas na revisão do PDM. Segundo o Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil de Proença-a-Nova e os estudos de caracterização efetuados no âmbito
da revisão do PDM, de onde este volume é parte integrante, os fatores de risco para o Concelho são:

IDENTIFICAÇÃO

Terramotos

de origem humana

Riscos de origem natural e

RISCOS

Riscos de
natural

origem
Inundações e Cheias

DE

DESCRIÇÃO, PROBABILIDADE E INTENSIDADE
A classe de risco moderada tem um valor de
cerca de 97%. A classe de risco elevada
apresenta um valor de cerca 2% da área total do
Concelho.
Cerca de 98% da área do Concelho encontra-se
classificada na classe de risco nulo e 2% está
classificada na classe moderada, não existindo
áreas na classe elevada.
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IDENTIFICAÇÃO

DE

RISCOS

Deslizamentos de terras

Nevões

Incêndios florestais

Ventos fortes, tornados e
ciclones

Secas

Ondas de calor

Vagas de frio

DESCRIÇÃO, PROBABILIDADE E INTENSIDADE
As áreas de risco de deslizamento de terras na
classe de risco moderado representam cerca de
66%, abrangendo uniformemente toda a área do
Concelho.
A classe de risco elevado apresenta valores
residuais inferiores a 4%, localizando-se na
envolvência
dos
diversos
aglomerados
populacionais, nomeadamente em Proença-aNova, Sobreira Formosa e Alvito da Beira.
As áreas de nevões classificadas na classe de
risco moderado representam 23% da área
relativamente à área total do Concelho,
localizando-se na zona Noroeste. Somente 1%
da área do Concelho foi classificada como
pertencente à classe de risco elevado. A classe
de risco nulo representa cerca de 77%.
A área classificada como tendo Risco de incêndio
florestal (RIF) médio corresponde a cerca de
18% da área total do Concelho. As áreas
classificadas com RIF alto e RIF muito alto
representam respetivamente cerca de 20% e
10% da área total do Concelho, perfazendo uma
área significativamente extensa em que o risco
de incêndio florestal atinge níveis críticos, o que
lhe confere uma importância central no domínio
da proteção civil do Concelho. Estas áreas
localizam-se maioritariamente na parte Norte do
Concelho e correspondem essencialmente a
zonas de pinhal bravo desordenado, onde existe
uma elevada contiguidade horizontal e vertical
de carga combustível.
O risco para todo o Concelho é médio e a
probabilidade muito baixa.
O risco de seca é alto para Povoações de Casal,
Velho, Labrunhais, Ribeira do Vale da Ursa e
Vale Madeirinho, Castanheira, Vale da Ursa,
Esfrega, Fórneas, Herdade, Cor da Cabra,
Dáspera, Carregais, Carregal e médio para
restantes povoações do Concelho.
O risco de onda de calor é alto em Proença-aNova, Sobreira Formosa, Atalaia, Montes da
Senhora e Alvito da Beira. Nas restantes
povoações do Concelho é médio.
O risco de vagas de frio é alto em Proença-aNova, Sobreira Formosa, Atalaia, Montes da
Senhora e Alvito da Beira. Nas restantes
povoações do Concelho é médio.

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
87

IDENTIFICAÇÃO

DE

RISCOS
Riscos de Origem
Humana

Acidentes Industriais

Incêndios urbanos
Colapso/estrago
em edifícios

avultado

Acidentes
em
infraestruturas hidráulicas

Acidentes viários e aéreos

Transporte de Mercadorias
perigosas

Concentrações humanas

Terrorismo

Contaminação da rede
pública de abastecimento
de água

DESCRIÇÃO, PROBABILIDADE E INTENSIDADE
Cerca de 98% da área do Concelho encontra-se
na classe de risco nulo. Apesar do risco elevado
apenas representar 1%, salienta-se que o risco
se concentra, na sua maioria, na área industrial
de Proença-a-Nova.
Apresentam risco de incêndio urbano médio
Proença-a-Nova, Montes da Senhora e São Pedro
do Esteval. Os restantes lugares têm risco baixo.
O risco esperado para todo o Concelho de
Proença-a-Nova associado a este tipo de
ocorrência é baixo
Classifica-se como risco médio nas zonas
urbanas com condutas de água e com
concentração de escoamento e risco baixo nas
outras zonas urbanas com condutas de água. A
suscetibilidade à ocorrência de acidentes em
infraestruturas de contenção de grandes massas
de água- Zonas a jusante da barragem de
Corgas é classificada como baixo risco.
Viário - Classifica-se como risco médio
EN241/IC8 e ER233 e baixo nas restantes vias
do Concelho
Aéreo- Risco médio em todo o Concelho.
Risco médio na EN241, IC8 e acessos locais às
zonas industriais e restante Concelho, risco
baixo.
Risco baixo nos locais das festividades locais e
espaços suscetíveis de ter concentrações
humanas (Bares e cafés, festas, feiras e
romarias, Escolas, recintos desportivos, etc.)

Os atentados terroristas constituem um
fenómeno de natureza humana de baixa
probabilidade de ocorrência, mas com um
potencial impacte muito elevado.
Para Proença-a-Nova o risco é médio, enquanto
para os restantes aglomerados é nulo.

Figura 33| Fatores de risco identificados para o Concelho (Fonte: PME PN 2012)

Estes fatores de risco estão salvaguardados nas normas e regras que o regulamento proposto
apresenta, de forma a prevenir situações de catástrofe ou perigo. Um exemplo são as normas definidas
para as zonas ameaçadas por cheias, que dentro dos perímetros urbanos se denominam “zonas
inundáveis”, integradas na estrutura ecológica urbana e que definem, nomeadamente “As cotas dos
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pisos inferiores das edificações resultantes de operações urbanísticas de construção ou de ampliação
admitidas (…) deverão ser superiores à cota local da máxima cheia conhecida”.
19. IDENTIFICAÇÃO

DAS

ÁREAS

DE

INTERESSE

PÚBLICO

PARA

EFEITOS

DE

EXPROPRIAÇÃO
As áreas de interesse público definidas nesta fase correspondem à área do parque temático e à futura
central de biomassa. Outras áreas poderão surgir durante o prazo de vigência do plano no âmbito de
novos projetos de investimento e desenvolvimento, e que o PDM como documento estratégico que se
quer dinâmico e capaz de albergar novas atratividades para o Concelho, permite sempre que possível
que esses projetos se enquadrem dentro dos princípios de desenvolvimento sustentável que serviu de
base às propostas preconizadas.
20. EMPREENDIMENTOS DE CARÁTER ESTRATÉGICO
Os empreendimentos de caráter estratégico são aqueles em que seja reconhecido interesse público
pela deliberação da Assembleia Municipal sob proposta devidamente fundamentada da Câmara
Municipal, pela sua importância para o desenvolvimento económico e social do Concelho. O
regulamento define o seu respetivo enquadramento.
21. ÁREAS DE CEDÊNCIA
Em operações de loteamento ou operações urbanísticas de impacte semelhante a loteamento, as áreas
de cedências destinadas aos espaços verdes e a equipamentos de utilização coletiva, serão
dimensionadas de acordo com os parâmetros definidos no regulamento.
Estas áreas de cedência passam a integrar o domínio público municipal através da sua cedência
gratuita ao município.
O município pode prescindir das áreas de cedência, sempre que considere que tais são desnecessárias,
existindo, nesse caso, lugar ao pagamento de uma compensação definida em regulamento municipal.
22. CRITÉRIOS DE PEREQUAÇÃO
“O direito à distribuição equitativa revela-se, assim como o contrapeso necessário ao
equilíbrio económico-financeiro das operações urbanísticas decorrentes dos planos”23

O direito e o dever à perequação compensatória consagrada na Lei de Bases do Ordenamento do
Território, procura sistematizar a aplicação de três princípios fundamentais consagrados na Constituição
e no Código de Procedimentos Administrativos: o princípio da igualdade, o princípio da justiça e o
princípio da imparcialidade. Atendendo a que os planos são, por natureza, diferenciadores
23

Mestre José Mário Ferreira de Almeida – O sistema de execução de planos e perequação, Maio de 2002.
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relativamente á futura utilização do território, pretende-se garantir a igualdade de tratamento entre
todos os proprietários atingidos pelas eventuais desigualdades geradas pelo próprio plano. Entenda-se
que a “finalidade da perequação não é a de uniformizar o solo, mas redistribuir por ele todos as
alterações introduzidas”.24
Os mecanismos de perequação são estabelecidos no regulamento e devem ser aplicados nas UOPG’s e
nas áreasva sujeitar a PP ou nas unidades de execução que venham a ser delimitadas de acordo como
RJIGT, mesmo que não incluídas em UOPG incluídas no plano. O método perequativo, será definido
caso a caso e dependendo da complexidade de cada sistema. Têm também a funcionalidade de dar
apoio à implementação do Plano, uma vez que vêm resolver o ajuste direto e indireto do cadastro.
Importa realçar aqui que os limites das UOPG’s definidas no plano poderão, aquando da sua execução,
ser ajustados ao cadastro e à escala. A delimitação é definida à escala do PDM podendo por isso estar
desadequada face ao cadastro predial, sob pena de poder inviabilizar a operacionalidade de um
equilíbrio entre benefícios e encargos. Para que seja mais eficaz a implementação dos instrumentos de
gestão territorial correspondentes às UOPG’s programadas ou que venham a ser definidas, a Câmara
Municipal deverá sensibilizar todos os proprietários através da divulgação dos planos.
23. ARTICULAÇÃO DO PDM E OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
23.1 PROPOSTA DE PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO CENTRO
(PROT CENTRO)
23.1.1

Enquadramento

Este Plano25 encontra-se na fase final da sua elaboração (“A proposta de plano foi, para efeitos do
artigo 59.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), enviado por esta CCDR
à Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades.” 26).

24

F. P Oliveira, J Carvalho- Perequação, Taxas e cedências.
Embora não tenha sido publicado, tem servido como orientação estratégica à região, razão pela qual se optou por enquadrar
neste Plano as presentes propostas.
25

26

https://www.ccdrc.pt/ PROT Centro
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Figura 34| Proposta do PROT-C - Modelo Territorial (Fonte: PROT-C, maio 2011)

Proença-a-Nova enquadra-se no “Pinhal Interior e Serra da Estrela

. Encontrando-se integrado num

27

eixo urbano que é caracterizado por pequenos centros urbanos, de pequena dimensão e fraca
capacidade de polarização, num contexto demográfico claramente regressivo. A fragilidade urbana
desta área deve ser contrariada com a implementação de medidas de políticas que ajudem a estruturar
esta área. Por um lado, reforçando a prestação de serviços através de uma oferta eficiente de serviços
móveis, por outro lado, investindo nos centros urbanos (…). O fundamental é contribuir para a
melhoria da equidade na distribuição de serviços, e desta forma reforçar a coesão territorial.”28
Ou seja, as diretrizes do PROT-C, na generalidade, encontram-se refletidas nas propostas
apresentadas, sendo que o princípio fundamental de equilíbrio municipal foi sempre assegurado.

27

Atualmente designado por Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa

28

Proposta de PROT- Centro, maio 2011, pag.56.
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Mesmo ao nível dos parâmetros do regime de edificabilidade, procurou-se uma aproximação aos
valores deste plano que contudo ainda não se encontra publicado.
Ao nível do sistema ambiental, o município insere-se na Estrutura Regional de Proteção e Valorização
Ambiental (ERPVA), tendo sido amplamente considerado nas presentes propostas.

Figura 35| Sistema Ambiental Proposto pelo PROT-Centro (Fonte: PROT-C, maio 2011)
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As diretivas ao nível do ordenamento do território são as mais variadas e apresentam-se de seguida:
PROGRAMA DE EXECUÇÃO – Ações previstas para Pinhal Interior Sul
DESCRIÇÃO
DA
PROJETO/MEDIDA
Constituição de um centro
de investigação, num dos
PCT, em articulação com a
rede de PCT, e com ligação
específica a uma das ZAES
localizada em zona de baixa
densidade.
Desenvolvimento de um
projeto-piloto para uso das
TIC para monitorizar e
otimizar os serviços de
transporte em zonas de
baixa densidade.
Valorização e requalificação
de
sítios
arqueológicos.
Articulação
e
promoção
conjunta
dos
diferentes
percursos (Vale do Côa, Tejo
Superior e Internacional,
Serra da Gardunha)
Valorizar e monitorizar a
consolidação
e
sustentabilidade das aldeias
Valorização sustentada dos
recursos específicos das
áreas
Classificadas
do
Interior
Análise da qualidade de ar
no interior das construções
hospitalares e de saúde,
escolares, de reclusão, de
gestão de emergência e
socorro, ou outros edifícios
públicos.
Elaboração de estudos e de
cartografia
para
a
delimitação, em sede de
PMOT, das áreas com
elevada
radioatividade
natural

ENQUADRAMENTO
REVISÃO DO PDM

NA

INTERVENIENTES

FINANCIAMENTO

PRIORIDADE

Administração
Central,
Associação
de
Municípios,
Municípios,
Privados

QREN,
PIDDAC,
Autarquias Locais,
Privados

1

Planta de Ordenamento

Administração
Central,
Associação
de
Municípios,
Municípios,
Privados

QREN,
PIDDAC,
Autarquias Locais,
Privados

1

Planta de Ordenamento

IGESPAR, DRCC,
Municípios,
Associações
de
Municípios
e
Privados

QREN,
Orçamentos
Municipais,
Privados

IGESPAR, DRCC,
Municípios,
Associações
de
Municípios
e
Privados

QREN, PROVERE,
Orçamentos
municipais,
Privados

1

Regulamento

ICNB, PTDSE, MS,
Municípios
e
Privados

QREN,
PIDDAC,
Orçamentos
municipais,
Privados

(sem
informação)

Regulamento

Administração
Central,
Municípios

QREN,
PIDDAC,
Orçamento
Municipal

2

Regulamento

Municípios

QREN, Orçamento
Municipal

1,2

Planta de Ordenamento
Planta de Condicionantes
Regulamento

Regulamento

Figura 36| Medida/Projeto/Acão previstas no Programa de Execução do PROT-C e correspondência na
Revisão do PDM (Fonte: PROT-C- maio 2011, CCDR-C).
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23.1.2

Verificação dos critérios da proposta de PROT-C

CRITÉRIO 1 - sem redefinição do perímetro urbano em vigor: "o somatório das áreas urbanas
consolidadas e legalmente comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal deve ser igual ou
superior a 70% dos perímetros urbanos atuais."

Lugares (com perímetros urbanos
propostos)

Perímetro
urbano
vigente (ha)

Áreas consolidadas29 e
EEU (ha)

≥ 70% Área

Cumpre o

Perímetro

critério do

urbano vigente

PROT-C

Proença-a-Nova

282,96

171,02

60,44

-

Sobreira Formosa

90,10

83,80

93,01

x

Montes da Senhora

80,44

52,46

65,22

-

Catraia Cimeira/Chão Redondo

32,27

23,50

72,82

x

Sobrainho dos Gaios

22,68

17,58

77,51

x

Alvito da Beira

14,76

7,61

51,57

-

Atalaias

27,95

21,14

75,64

x

Moitas

34,91

26,79

76,73

x

Espinho Pequeno (norte)

12,98

7,56

58,26

-

Espinho Pequeno (sul)

0,00

0,00

-

-

Vale Clérigo

11,49

9,78

85,10

x

Pedra do Altar

22,99

13,83

60,15

-

Vale da Mua

17,48

13,68

78,28

x

Peral

18,00

8,98

49,89

-

São Pedro de Esteval

24,41

16,11

65,99

-

Vergão

17,06

14,96

87,70

x

PEPA30

0,00

62,59

-

-

Total

710,48

497,98

70,09

x

Figura 37| Critério 1 do PROT-C

29

Corresponde às áreas consolidadas dentro dos perímetros urbanos vigentes, não estando aqui contabilizadas as áreas
comprometidas confinantes com os referidos perímetros.
30
Corresponde à área do Plano de Pormenor da Parque Empresarial de Proença-a-Nova, que alterou o PDM em vigor, sendo toda
a área considerada como área consolidada e estrutura ecológica urbana.
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CRITÉRIO 2 - com redefinição do perímetro urbano em vigor, implicando reclassificação do solosomatório da área consolidada do PDM em vigor com a área consolidada da área de expansão e com a
estrutura ecológica municipal deve ser superior ou igual a 70% da área do perímetro urbano proposto.
Perímetro
Lugares (com perímetros urbanos urbano
proposto
propostos)

Áreas consolidadas e EEU
comprometidas (ha)

(ha)
400,23

226,6

(ha)
4,86

Sobreira Formosa

98,81

88,35

Montes da Senhora

82,03

Catraia Cimeira/Chão Redondo

Proença-a-Nova

≥70% Área do Cumpre o
perímetro urbano critério do
proposto
PROT-C
57,83%

-

1,12

90,55%

x

58,47

0,3

71,64%

x

55,05

41,86

0

76,04%

x

Sobrainho dos Gaios

28,04

19,33

0,23

69,76%

x

Alvito da Beira

9,42

8,23

0,11

88,54%

x

Atalaias

28,06

21,68

0

77,26%

x

Moitas

63

34,18

0,06

54,35%

-

Espinho Pequeno (norte)

20,56

20,31

0

98,78%

x

Espinho Pequeno (sul)

9,57

6,87

0,2

73,88%

x

Vale Clérigo

22,93

14,84

0,47

66,77%

-

Pedra do Altar

24,83

20,16

0

81,19%

x

Vale da Mua

19,78

14,96

0

75,63%

x

Peral

16,8

10,63

0,23

64,64%

-

São Pedro de Esteval

30,92

25,24

0,8

84,22%

x

Vergão

21,1

18,88

1,11

94,74%

x

Parque Empresarial

62,6

62,6

40,1

164,06%

x

Total

993,73

693,19

49,59

74,75%

x

Figura 38| Critério 2 do PROT-C.
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CRITÉRIO 3 - com redefinição do perímetro urbano em vigor, implicando reclassificação do solosomatório da área livre do PDM em vigor com a área livre da área de expansão deve ser inferior ou igual a
40% da área do perímetro urbano proposto.
Perímetro
Urbano
Área ocupada (ha)
proposto
Lugares
(com
perímetros
urbanos propostos)
(ha)

Área livre (ha)

Áreas consolidadas e
EEU

≤40%
Área
Perímetro
Urbano
proposta

Cumpre o
critério
do PROTC

comprometidas
Proença-a-Nova

400,23

222,51

4,86

172,85

43,19%

-

Sobreira Formosa

98,81

87,34

1,12

8,46

8,56%

x

Montes da Senhora

82,03

57,58

0,3

24,14

29,43%

x

Catraia Cimeira/Chão Redondo

55,05

41,33

0

13,21

24,00%

x

Sobrainho dos Gaios

28,04

19,33

0,23

8,47

30,21%

x

Alvito da Beira

9,42

8,2

0,11

1,11

11,78%

x

Atalaias

28,06

21,2

0

6,3

22,45%

x

Moitas

63

40,53

0,06

22,41

35,57%

x

Espinho Pequeno (norte)

20,56

19,97

0

0,34

1,65%

x

Espinho Pequeno (sul)

9,57

6,87

0,2

2,5

26,12%

x

Vale Clérigo

22,93

14,84

0,47

7,62

33,23%

x

Pedra do Altar

24,83

19,83

0

4,14

16,67%

x

Vale da Mua

19,78

15,63

0

4,14

20,93%

x

Peral

16,8

10,4

0,23

6,17

36,73%

x

São Pedro de Esteval

30,92

24,94

0,8

5,18

16,75%

x

Vergão

21,1

18,15

1,11

1,84

8,72%

x

Parque Empresarial

62,6

19,93

40,1

0

0,00%

x

Total

989,66

648,58

49,6

291,46

29,45%

x

Figura 39| Critério 3 do PROT-C

Embora nem todos os perímetros propostos cumpram o disposto no PROT-C, existiu sempre o princípio da
compensação, tentando equilibrar de forma eficiente o sistema urbano presente no município de Proença-aNova. No cômputo total o município respeita os critérios do PROT-C.
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23.2 PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO PINHAL INTERIOR SUL

concelho de Proença-a-Nova

Figura 40| Planta de síntese do

Figura 41| Planta das Sub-regiões

PROF (Fonte: PROFPIS)

homogéneas

do

PROF

(Fonte:

PROFPIS)
O PDM de Proença-a-Nova articula-se na disciplina consagrada no Plano Regional de Ordenamento
Florestal do Pinhal Interior Sul (PROFPIS), eficaz pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2006, de 19 de
julho. O Plano foi parcialmente suspenso pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro. Esta suspensão
refere-se ao “Artigo 27.º e artigos 29.º a 33.º do regulamento anexo ao Decreto Regulamentar n.º
8/2006, de 19 de julho, que aprova o PROF do Pinhal Interior Sul” (artigos que se referem às metas e
defesa da floresta contra incêndios).
De acordo com o Despacho n.º 782/2014, de 17 de janeiro, que procede à alteração da área territorial
de todos os PROF em vigor, o plano que integra o município de Proença-a-Nova, PROF PIS, passará a
ser o que abrangerá também os municípios integrados na NUT III. Será o PROF do Centro Litoral que
agrega a área territorial dos atuais PROF do Centro Litoral, do Dão-Lafões, do Pinhal Interior-Norte, e
do Pinhal Interior Sul.” (número 3, alínea c). Assim, irá proceder-se à revisão do PROF que integra o
município de Proença-a-Nova e, segundo o mesmo diploma, a revisão dos PROF deverá estar concluída
dentro de dois anos. Até lá as orientações do plano serão consideradas nos PMOT de Proença-a-Nova.
O PROF é um instrumento sectorial de gestão territorial que surge na sequência da Lei de Bases da
Política Florestal (Lei n.º33/96 de 17 de agosto). Este Plano contribui com informação e diretrizes do
sector no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais para a região
em questão, e abrange os territórios coincidentes com o limite da NUT III – Pinhal Interior Sul, onde se
insere o município de Proença-a-Nova.
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O PROF PIS define três sub-regiões homogéneas:


Pampilhosa/Alvelos - corresponde à zona Norte das freguesias de Proença-a-Nova, Sobreira
Formosa e Alvito da Beira;



Ocreza - envolvente do rio Ocreza;



Floresta do Meio - corresponde à área restante, ocupando a maior parte do Concelho.

Estas sub-regiões são unidades territoriais “…com um elevado grau de homogeneidade relativamente
ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas características, possibilitando a definição territorial
de objetivos de utilização, como resultado da otimização combinada de três funções principais”.31
SUB-REGIÃO

Pampilhosa e Alvelos

FUNÇÕES

JUSTIFICAÇÃO / OBJETIVOS

1.ª sp/c/p

Elevado potencial cinegético.

2.ª pt
3.ª pd
1.ª pd

Floresta do meio

2.ª sp/c/p
3.ª pt
1.ª re

Existência de zonas de risco de erosão médio, pelos declives e intensidade
de precipitação.
Potencial de produção lenhosa.
Potencialidade produtiva elevada para o lenho, terra de tradição de
produção lenhosa.
Elevado potencial cinegético e boa aptidão para a silvo pastorícia.
Concentração de albufeiras de alto valor estratégico (Castelo de Bode,
Bouçã, Cabril, Belver, Pracana e Fratel).
Existência de estruturas para recreio ao longo do curso do Rio Ocreza
(praias fluviais), barragens da Pracana e de Fratel.
Solos de elevada e muito elevada suscetibilidade à desertificação junto às

Ocreza

2.ª pt

barragens da Pracana e de Fratel.
Risco de erosão nas vertentes do curso de água.

3.ª sp/c/p

Forte componente de pesca no rio Ocreza, curso de água classificado como
piscícola.

(pd – produção; pt – proteção; cs – conservação dos habitats, de espécies de fauna e da flora e de
geomonumentos; sp/c/p – silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores; re – recreio,
enquadramento e estética da paisagem)
Figura 42| Descrição das Sub-regiões homogéneas, definidas pelo PROFPIS (Fonte: Estudos de Base
Rev.PDMPN, Set.2010)

31

In PROFPIS, Decreto Regulamentar n.º 8/2006 de 19 de Julho, Art. 4º, alínea cc).
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Para a prossecução das funções de cada sub-região homogénea foram estabelecidos objetivos
específicos para cada unidade e respetivos modelos de silvicultura a seguir. Estes encontram-se
identificados no quadro seguinte:
DIRETIVAS DO PROF PIS

REVISÃO DO PDM

Sub-região homogénea Pampilhosa e Alvelos

REGULAMENTO

ORDENAMENTO/
CONDICIONANTES

OBJETIVOS
a)

Aumentar

a

atividade

i) Identificando as zonas com bom potencial para o

associada à pesca nas águas

desenvolvimento

interiores

desenvolvendo

da
o

atividade

da

ordenamento

pesca

dos

e

recursos

x

x

x

-

piscícolas
ii) Dotando todas as zonas prioritárias para a pesca
identificadas no inventário com infraestruturas de
apoio (ex.: acessos e pontos de pesca) e criando
zonas concessionadas para a pesca
b) Desenvolver a atividade

i) Aumentando o nível de gestão dos recursos silvo

-

-

silvo-pastoril, através de:

ii) Integrando totalmente a atividade silvo pastoril

x

-

c)

i)

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

x

-

Aumentar

a

atividade

associada à caça, através de:

Fomentando

o

conhecimento

do

potencial

cinegético da região;
ii) Criando um maior o número de áreas com gestão
efetiva e a rendibilidade da atividade cinegética e
mantendo a integridade genética das espécies
cinegéticas;
iii)

Desenvolvendo

o

nível

de

formação

dos

responsáveis pela gestão de zonas de caça;
d) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão;
e) Recuperar os espaços florestais, sobretudo os ardidos, através da arborização
com espécies de elevado potencial produtivo.
Espécies a promover

Modelo de silvicultura
Povoamento puro de sobreiro para

Sobreiro

produção

de

cortiça

e

silvo

pastorício.
Povoamento
Carvalho-negral

puro

de

carvalho-

negral para produção de lenho e de
fruto.
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DIRETIVAS DO PROF PIS

REVISÃO DO PDM

Plátano-bastardo (Acer pseudoplatanus), Amieiro (Alnus glutinosa), Aveleira
(Corylus avellana), Azinheira (Quercus rotundifolia), Choupo-branco (Populus alba),
Choupo-negro

(Populus

Cipreste-do-buçaco

nigra),

(Cupressus

Cipreste-comum
lusitanica),

(Cupressus

Freixo

sempervirens),

(Fraxinus

angustifolia),

x

-

Medronheiro (Arbutus unedo), Nogueira-preta (Juglans nigra), Pinheiro- manso
(Pinus pinea), Plátano (Platanus hispanica) e Salgueiro (Salix alba).

SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA - Floresta do Meio

REGULAMENTO

ORDENAMENTO/
CONDICIONANTES

OBJETIVOS
a) Recuperar os espaços florestais, sobretudo os ardidos, através da arborização
com espécies de elevado potencial produtivo;

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

i) Identificando as zonas com bom
potencial para o desenvolvimento
da

atividade

da

pesca

e

desenvolvendo o ordenamento dos
recursos piscícolas;
b) Aumentar a atividade associada à pesca

ii)

nas águas interiores:

prioritárias

para

identificadas

no

Dotando

todas

infraestruturas

as

zonas

a

pesca

inventário
de

apoio

com
(ex.:

acessos e pontos de pesca) e
criando zonas concessionadas para
a pesca;
i) Aumentando o nível de gestão
dos recursos silvo-pastoris
c) Desenvolver a atividade silvo-pastoril:

conhecimento

e o

sobre a atividade

silvo-pastoril;
ii)

Integrando

totalmente

a

atividade silvo-pastoril na cadeia de
produção de produtos certificados;
i) Fomentando o conhecimento do
potencial cinegético da região;
ii) Aumentando o número de áreas
d) Aumentar a atividade associada à caça:

com gestão efetiva e a rendibilidade
da atividade cinegética e mantendo
a integridade genética das espécies
cinegéticas;
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DIRETIVAS DO PROF PIS

REVISÃO DO PDM
iii)

Desenvolvendo

o

nível

de

formação dos responsáveis pela

-

-

-

-

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

X

-

gestão de zonas de caça;
e) Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a
atividade apícola e integrar a atividade na cadeia de produção de produtos
certificados;
f) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão.
Espécie

Modelo de Silvicultura
Povoamento puro de pinheiro-bravo
para produção de lenho.

Pinheiro-bravo

Povoamento

misto

de

pinheiro-

bravo e medronheiro para produção
de lenho do pinheiro-bravo e de
fruto do medronheiro.
Povoamento puro de sobreiro para

Sobreiro

produção

de

cortiça

e

silvo-

pastorícia.
Povoamento puro de eucalipto em
talhadia para produção de lenho
Eucalipto

para trituração.
Povoamento puro de eucalipto em
alto fuste para produção de lenho
para serração.
Povoamento puro de azinheira em

Azinheira

alto fuste para produção de fruto e
lenho.

Amieiro (Alnus glutinosa), Aveleira (Corylus avellana), Castanheiro (Castanea

sativa), Cerejeira (Prunus avium), Choupo-branco (Populus alba), Choupo-negro
(Populus nigra), Cipreste-comum (Cupressus sempervirens), Cipreste-de-lawson
(Chamaecyparis lowsoniana), Cipreste-do-buçaco (Cupressus lusitanica), Freixo

X

(Fraxinus angustifolia), Loureiro (Laurus nobilis), Medronheiro (Arbutus unedo),
Nogueira (Juglans regia), Nogueira-preta (Juglans nigra), Pinheiro-manso (Pinus

pinea), Plátano (Platanus hispanica), Salgueiro (Salix alba).
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DIRETIVAS DO PROF PIS

REVISÃO DO PDM

SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA - OCREZA

REGULAMENTO

ORDENAMENTO/
CONDICIONANTES

OBJETIVOS
i) Adequando os espaços florestais
com

potencial

recreativo

paisagístico

ao

seu

uso

e
para

x

x

x

-

x

-

x

-

x

x

x

x

x

-

x

-

x

-

atividades de recreio e lazer;
ii) Dotando as zonas prioritárias
para

recreio

e

com

interesse

paisagístico com infraestruturas de
a) Dinamizar as atividades de recreio e lazer:

apoio;
iii) Adequando o coberto florestal
nas

zonas

utilização

prioritárias

para

para

recreio

e

a

com

interesse paisagístico;
iv)

Melhorando

qualidade

e

da

assegurar

água

para

a
as

atividades de recreio associadas aos
cursos de água;
b) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão;
i) Identificando as zonas com bom
potencial para o desenvolvimento
da

atividade

da

pesca

e

desenvolvendo o ordenamento dos
c) Aumentar a atividade associada à pesca
nas águas interiores:

recursos piscícolas;
ii)

Dotando

todas

prioritárias

para

identificadas

no

infraestruturas

as

zonas

a

pesca

inventário
de

apoio

com
(ex.:

acessos e pontos de pesca) e
criando zonas concessionadas para
a pesca.
Espécie
Pinheiro-bravo

Modelo de Silvicultura
Povoamento puro de pinheiro-bravo
para produção de lenho.
Povoamento puro de sobreiro para

Sobreiro

produção de cortiça e lenho como
produto secundário.
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DIRETIVAS DO PROF PIS

REVISÃO DO PDM
Povoamento puro de sobreiro para
produção

de

cortiça

e

silvo-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

pastorícia.
Povoamento misto de sobreiro e
pinheiro-bravo para produção de
lenho do pinheiro-bravo e de cortiça
do sobreiro.
Povoamento puro de azinheira em
Azinheira

alto fuste para produção de fruto e
lenho.
Povoamento puro de eucalipto em
talhadia para produção de lenho
para trituração.

Eucalipto

Povoamento puro de eucalipto em
alto fuste para produção de lenho
para serração.

Figura 43| Descrição dos objetivos das sub-regiões homogéneas (Fonte: Estudos de Base Rev.PDMPN,
Set.2010)

Como se pode constatar no Mapa Síntese do PROFPIS para além das sub-regiões anteriormente
descritas são ainda identificadas figuras específicas da floresta:


Corredor Ecológico;



Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível;



Mosaico de parcelas de gestão de combustíveis.

A cada função foram atribuídos objetivos de gestão e intervenções florestais que estão contemplados
no ordenamento do presente Plano, nas áreas que lhe são coincidentes. Estas funções serviram de
base à definição das áreas florestais de produção, assim como às suas normas e regras estabelecidas
no regulamento.
O Corredor Ecológico foi integrado na classificação do solo, as redes primárias de faixas de gestão de
combustível encontram-se integradas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e na
Planta de Ordenamento da atual revisão do PDM (nos termos do art. 14.º do DL 124/2006, de 28 de
junho). Os mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis são integrados no Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios. Por sua vez, o PMDFCI é integrado nos elementos
complementares do PDM de PN.
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De acordo com o PROFPIS, foram selecionados locais prioritários para a criação de Zonas de
Intervenção Florestal (ZIF): o Concelho de Proença-a-Nova, juntamente com o de Castelo Branco, tem
uma candidatura ao Fundo Florestal Permanente para constituição de uma ZIF da Ribeira do Alvito. O
Concelho de Proença-a-Nova já possui a ZIF da Serra das Talhadas, com 1283 Ha na freguesia de
Montes da Senhora (Despacho n.º11138/2009, de 5 de maio, DR n.º86, Série II). Com este processo,
pretende-se atingir os seguintes objetivos:


Proteger eficazmente as áreas florestais e os espaços rurais associados;



Fomentar a recuperação dos espaços florestais e naturais afetados por incêndios;



Dar coerência territorial e eficácia aos diferentes instrumentos de ordenamento e à ação de
todos aqueles que intervêm no respetivo espaço florestal;



Minimizar as condições de ignição e propagação de incêndios.



De acordo com o PROFPIS, o Pinhal Interior Sul não dispõe atualmente, de qualquer perímetro
florestal e, consequentemente, qualquer Floresta Modelo.

Ainda a ter em conta é o disposto no Art. 33º do PROFPIS, concretizado ao nível da Planta de
Ordenamento, Planta de Condicionantes e regulamento do PDM:


“2— A reclassificação dos espaços florestais em solo urbano deve ser fortemente condicionada
ou mesmo proibida quando se tratem de espaços florestais classificados nos PMDFCI como
tendo um risco de incêndio elevado ou muito elevado, respetivamente.”



“3— A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria é interdita nos
terrenos classificados nos PMDFCI, com risco de incêndio elevado ou muito elevado, sem
prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta contra
incêndios.”

24. ENTRADA EM VIGOR
O PDM entra em vigor no dia seguinte à sua publicação em Diário da República.
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25. ADENDAS
As presentes adendas destinam-se a atualizar alguma da informação constante dos estudos base, de
acordo

com

dados

entretanto

fornecidos

pelas

entidades

que

integram

a

Comissão

de

Acompanhamento.
25.1 ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA REDE ESCOLAR
Atualização dos dados da rede escolar face aos dados apresentados nos estudos de caracterização, de
acordo com os elementos fornecidos pela DGEstE, na 4ª reunião plenária da CA.



Denominação dos estabelecimentos de ensino público

Níveis, ciclos, e modalidades de educação ou ensino

Designação

Educação pré-escolar

Jardim-de-infância

Ensino básico

Escola básica

Ensino básico e educação pré-escolar

Escola básica

Ensino secundário

Escola secundária

Ensino secundário e 3º ciclo do ensino básico

Escola secundária

Ensino básico e ensino secundário

Escola básica e secundária

Ensino profissional

Escola profissional

Ensino artístico especializado



Escola artística

Frequências escolares em 2014/2015 na rede pública de educação
Educação pré-escolar:
Estabelecimento de ensino/grupos

3 Anos

4 Anos

5 Anos

6 Anos

Total

EB de Proença-a-Nova (3 grupos)

11

25

22

0

58

JI de Sobreira Formosa (1 grupo)

6

5

14

0

25

Total

17

30

36

0

83

Nota: Considera-se o nº de alunos por escalão etário
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1º Ciclo do ensino básico:
Escola/turmas

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

Total

Escola básica de Proença-a-Nova (7 turmas)

26

36

36

42

140

1C.P1

20

0

0

0

20

1C.P2

6

16

0

0

22

1C.P3

0

20

0

0

20

1C.P4

0

0

19

0

19

1C.P5

0

0

17

0

17

1C.P6

0

0

0

21

21

1C.P7

0

0

0

21

21

Escola básica de Sobreira Formosa (2 turmas)

9

9

13

5

36

1C.S1

9

9

0

0

18

1C.S2

0

0

13

5

18

Totais

35

45

49

47

176

Nota: Considera-se o nº de alunos em cada nível de ensino
2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário:
EBS Pedro da Fonseca

Alunos

Turmas

244

13

2º ciclo

86

5

5º ano

52

3

6º ano

34

2

3º ciclo

158

8

7º ano

47

2

8º Ano

59

3

9º Ano

52

3

147

8

Profissional

27

2

1º Ano

16

1

3º Ano

11

1

120

6

10º Ano

46

2

11º Ano

41

2

12º Ano

33

2

391

21

Ensino básico geral (2º e 3º ciclos)

Ensino secundário

Regular (cursos cientifico-humanísticos)

Total

Nota: Considera-se o nº de alunos em cada nível de ensino
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FREQUÊNCIAS ESCOLARES EM 2014/2015 NO ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO
EEPC

5º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9ºano

10º Ano

11º Ano

12º Ano

Alunos

10

14

14

14

10

14

10

13

Turmas

1*

1

1

1

1

1

1

1

* Turma não abrangida pelo contrato de associação
Nota: Considera-se o nº de alunos em cada nível de ensino

25.2 ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO RECENSEAMENTO AGRÍCOLA
Atualização dos dados da RA 1999 apresentados nos estudos de caracterização, para o RA 2009 face
aos dados fornecidos pela DRAP Centro na 4ª reunião plenária da CA.
Relativamente à Superfície Agrícola Utilizada (SAU), verifica-se que houve um decréscimo de 0,5%,
face aos valores de 1999, não se considerando significativo.

Superfície Agrícola Utilizada - SAU (ha)
1999
2009
4 291
4 100
SAU / Área do Concelho (%)
1999
10,9

Área do Concelho
(ha)

2009
10,4

39 539,96

No que diz respeito ao efetivo animal no Concelho de Proença-a-Nova, verifica-se também um
decréscimo do índice em 0,6 face aos valores de 1999.

bovinos
468

Efetivo animal em 1999 (nº)
ovinos
1059
TOTAL
10987

caprinos
9460

Efetivo animal / Área de SAU (nº)
2,6
Fonte| "RGA-BI_1999", 025 - Efetivo Animal (Pinhal Interior Sul, página 2)
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bovinos
260

Efetivo animal em 2009 (nº)
ovinos
2004
TOTAL
8280

caprinos
6016

Efetivo animal / Área de SAU (nº)
2,0
Fonte| RGA 2009, - efetivo animal, DRAP-Centro
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26. ANEXOS
Anexo 1 - Perímetros Urbanos em Vigor (PDM94)
FREGUESIA
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
Montes da Senhora
Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
Montes da Senhora
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
Montes da Senhora
Montes da Senhora
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
Montes da Senhora
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da

Beira
Beira

Beira

Beira
Beira

Beira
Beira
Beira

Beira
Beira
Beira

Beira
Beira

LOCAL

ÁREA (ha)

Alvito da Beira
Amoreira
Atalaias
Bairrada
Borracheira (Monte Fundeiro)
Braçal
Cabeço do Moinho
Cabrieira
Caniçal Cimeiro
Caniçal Cimeiro
Carregais
Carregal
Carvalhal
Carvalhal
Casais
Casal da Ribeira
Casal d’Ordem
Casalinho
Castanheira
Catraia Cimeira
Catraia Cimeira
Catraia Cimeira
Cerejeira
Chão do Galego
Cimadas Cimeiras
Cimadas Fundeiras
Corgas
Cunqueiros
Dáspera
Eiras
Esfrega
Espinho Grande
Espinho Pequeno
Estevês
Fatelo
Ferraria
Figueira
Fórneas
Foz do Pereiro
Froia
Galisteu Cimeiro
Galisteu Fundeiro
Giesteiras Cimeiras
Giesteiras Fundeiras

14,76
4,60
27,95
5,74
8,83
4,05
3,11
1,68
5,10
1,08
12,27
4,54
2,28
2,41
13,18
2,87
4,95
3,33
9,76
1,94
20,71
4,29
12,27
17,72
9,48
18,42
5,11
15,62
9,14
9,44
6,90
8,09
12,98
15,12
1,81
4,90
7,63
10,46
2,82
2,48
6,65
4,30
14,92
5,79
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FREGUESIA
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
São Pedro do Esteval
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
São Pedro do Esteval
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
Montes da Senhora
Montes da Senhora
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
Montes da Senhora
Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
São Pedro do Esteval
São Pedro do Esteval
São Pedro do Esteval
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
São Pedro do Esteval
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
Montes da Senhora
Montes da Senhora
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral

Beira

Beira
Beira

Beira

Beira
Beira
Beira
Beira

Beira
Beira
Beira
Beira
Beira

LOCAL

ÁREA (ha)

Herdade
Junceira
Labrunhal Fundeiro
Lameira d’Ordem
Lameira d’Ordem
Lomba das Corgas
Malhadal
Malhadal
Malhadal
Maljoga
Maxiais
Lameira Martins
Mó
Moita do Grilo
Moita do Pinheiro
Moitas
Monte Barbo
Monte Trigo
Monte Rodrigo
Montelhado
Montes da Senhora
Montes da Senhora
Murteira
Murteirinha
Naves
Naves
Oliveiras
Padrão
Palhota
Pedra do Altar
Pedra do Altar
Pedras Brancas
Pedreira
Penafalcão
Peral
Pereiro
Pergulho
Pernadas
Porteleiros
Póvoa
Proença-a-Nova
Pucariço
Pucariço
Pucariço
Pucariço
Rabacinas
Rabacinas
Redonda
Relva da Louça

5,85
9,59
4,03
4,25
1,93
21,79
1,04
17,45
1,57
5,23
8,41
2,73
2,17
2,51
2,83
29,57
7,71
12,95
2,32
3,70
65,41
2,08
8,88
11,16
4,70
1,62
6,29
16,35
9,71
5,95
22,99
5,64
4,17
8,38
18,00
5,13
13,97
2,70
3,81
9,50
253,12
0,78
0,95
2,24
14,12
7,00
2,61
6,55
11,39
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FREGUESIA

LOCAL

ÁREA (ha)

União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
São Pedro do Esteval
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União de Freguesias Sobreira Formosa e Alvito da
União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral
TOTAL

Ribeira das Eiras
Ribeira do Vale da Ursa
Ripanso
São Pedro do Esteval
Sarzedinha
Sarzedinha
Serimogão
Sesmos
Sobrainho dos Gaios
Sobral Fernando
Sobreira Formosa
Souto
Sul do Estevês
Travesso
Vale Canhestro
Vale Clérigo
Vale Clérigo Velho
Vale da Carreira
Vale da Mua
Vale da Ursa
Vale das Balsas
Vale d’Água
Vale d’Urso
Vale d’Urso
Vale d’Urso
Vale Videiros
Vale Madeirinho
Vale Salgueiro
Vales
Venda
Vergão

2,04
2,53
6,44
24,41
3,37
9,59
3,86
5,44
22,68
7,36
90,10
3,63
1,70
5,04
7,40
5,54
3,48
4,15
17,48
12,78
4,05
11,42
5,58
1,77
5,80
7,72
1,28
3,09
8,08
5,33
17,06
1344,44

Beira
Beira

Beira
Beira
Beira
Beira
Beira
Beira

Beira

Beira
Beira

Beira
Beira
Beira
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Anexo 2 – sistema Patrimonial
1.
ID

Património classificado e em vias de classificação

CNS

TIPO

1

853

2

28201 Moinho de vento
2.

Ponte

DESIGNAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Ponte da Ladeira dos Envendos

Imóvel de Interesse Público
(Decreto n.º 251/70, DG, I Série, n.º 129, de
3-06-1970)

Moinho de Vento do Pergulho

Imóvel em vias de classificação

Património arqueológico (não classificado inventariado pela DGPC)

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ID

CNS
1

2447

2

2451
=
2448

3

2474

4

MEIO

TIPO

PERÍODOS

Terrestre Povoado Fortificado Idade do Ferro; Romano;

Terrestre

Terrestre

Anta

Neo-Calcolítico;

Sepultura

Romano; Medieval
Cristão;

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

Cerca do Castelo

São Pedro do Esteval

Espinho Pequeno I
=
Lameira do Cavalo

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Tapada da Sepultura

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

4073

Terrestre

Achado isolado

Romano

Sobreira Formosa

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

5211

Terrestre

Achado isolado

Romano

Castelo do Chão do
Trigo

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Não
localizado.

6

10936 Terrestre

Anta

Neo-Calcolítico;

Espinho Pequeno II

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

7

11179 Terrestre

Anta

Neo-Calcolítico;

Espinho Pequeno III

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Couratão I (Forte do
Couratão)

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

74

75

84

11259 Terrestre

11290 Terrestre

11293 Terrestre

Fortificação

Bateria

Bateria

Contemporâneo

Contemporânea

União de Freguesias
Couratão III (Bateria do Sobreira Formosa e Alvito
Couratão I)
da Beira

Contemporânea

Bateria dos Fortes 1

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

8

12572 Terrestre

Anta

Neo-Calcolítico;

Vale de Alvito

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

9

12763 Terrestre

Anta

Neo-Calcolítico;

Portela de Anavinhas

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

10

14593 Terrestre

Anta

Neo-Calcolítico;

Cão do Ribeiro

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

11

15006
=
10374 Terrestre

Neolítico; Calcolítico;

Cabeço da Anta/
Lameira Murteira
=
Pergulho

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Anta
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ID

CNS

MEIO

TIPO

PERÍODOS

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

12

15666 Terrestre

Estrutura

Indeterminado;

Estrada dos Mouros

Montes da Senhora

13

15667 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Lameira d'Antas I

Montes da Senhora

14

15668 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Lameira d'Antas II

Montes da Senhora

15

15669 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Lameira d'Antas III

Montes da Senhora

Cabeço dos Castelos

Montes da Senhora

16

15670 Terrestre

Povoado

Idade do Ferro; Idade do
Bronze - Final;

17

15671 Terrestre

Mina

Romano; Idade Média;

Foz da Ribeira do
Alvito/Rio Ocreza

Montes da Senhora

Fortificação

Moderno;
Contemporâneo;

Forte das Batarias I

Montes da Senhora

18

73

19

20

19292 Terrestre

19293 Terrestre

19295 Terrestre

19317 Terrestre

Bateria

Fortim

Via

Contemporâneo

Contemporâneo;
Romano; Idade Média;
Contemporâneo;

União de Freguesias
Baterias II
Sobreira Formosa e Alvito
(Bateria das Baterias I)
da Beira
Fortes da Catraia
Fundeira I/=
Catraia Fundeira

Montes da Senhora

União de Freguesias
Cabeço das Corgas/Vale Sobreira Formosa e Alvito
de Amodéis
da Beira
União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

21

19326 Terrestre

Mina

Romano;

Piçarra do Castelo

79

19343 Terrestre

Via

Indeterminado

Lameira das Antas IV

Montes da Senhora

22

23273 Terrestre

Arte Rupestre

Indeterminado;

Cabeço das Corgas

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

23

25204 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Antas Cimadas I

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

24

25207 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Antas Cimadas II/Forno
dos Mouros

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

25

25208 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Cabeço da Anta/Moita
do Pinheiro

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

26

25209 Terrestre

Arte Rupestre

Neo-Calcolítico;

Azenha das Zebras

São Pedro do Esteval

27

25210 Terrestre

Achado isolado

Neo-Calcolítico;

Bouça de Oleiros

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

28

25212 Terrestre

Arte Rupestre

Neo-Calcolítico;

Cabeço dos Crutes

São Pedro do Esteval

25213 Terrestre

Arte Rupestre

Indeterminado;

Casa da Moura

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

30

25216 Terrestre

Mancha de
Ocupação

Moderno; Idade Média;
Romano;

Cascalho/Lameirinho

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

31

25217 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Moita da Galinha

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

32

25218 Terrestre

Habitat

Idade Média; Romano;

Olival Cardoso

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Ribeiro do Sacristão

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

29

33

25219 Terrestre

Arte Rupestre

Neo-Calcolítico;

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
113

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ID

CNS

MEIO

TIPO

PERÍODOS

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

34

25220 Terrestre

Sepultura

Romano; Idade Média;

Tapada

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

35

25221 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Vale Bastinho

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

36

25222 Terrestre

Mamoa

Neo-Calcolítico;

Vale da Neve

São Pedro do Esteval

Arte Rupestre

Idade do Bronze; Idade
do Ferro;

Várzea Grande/Pedra
das Letras

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Indeterminado

Montes da senhora

Montes da Senhora
União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

37

25224 Terrestre

85

26729 Terrestre Povoado Fortificado

38

26731 Terrestre

Conheira

Indeterminado;

Foz da Ribeira da
Borracheira

39

27415 Terrestre

Arte Rupestre

Neo-Calcolítico;

Pego do Vale das
Cornas

São Pedro do Esteval

40

27416 Terrestre

Arte Rupestre

Neo-Calcolítico;

Rio Ocreza

São Pedro do Esteval

41

28162 Terrestre

Vestígios Diversos

Romano;

Cabeço da Moura

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

42

28163 Terrestre

Conheira

Romano; Idade Média;

Buraca da Moura I

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

43

28164 Terrestre

Indeterminado

Indeterminado;

Buraca da Moura II

Montes da Senhora

44

28165 Terrestre

Mina

Indeterminado;

Buraca da Moura III

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

45

28166 Terrestre

Mina

Indeterminado;

Buraca da Moura do
Vale d`Engil

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

46

28167 Terrestre

Indeterminado

Indeterminado;

Buraca da Moura IV

Montes da Senhora

Indeterminado

Moderno;
Contemporâneo;

Cabeço dos Calvos

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Casoroles da Foz
Sardinha

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

47

28168 Terrestre

48

28169 Terrestre

Habitat

Contemporâneo;
Moderno;

49

28170 Terrestre

Indeterminado

Indeterminado;

Escorregadoiro da Moira

Montes da Senhora

50

28172 Terrestre

Capela

Moderno;
Contemporâneo;

Espírito Santo

São Pedro do Esteval

51

28173 Terrestre

Mancha de
Ocupação

Idade Média; Moderno;

Fidalgão

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

52

28174 Terrestre

Fonte

Moderno;
Contemporâneo;

Fonte da Alagoa

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

53

28175 Terrestre

Estrutura

Indeterminado;

Fonte Ferenha

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

54

28194 Terrestre

Mina

Idade Média; Romano;

Foz da Sardinha

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

55

28196 Terrestre

Inscrição

Contemporâneo;

Igreja da Senhora das
Dores

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

56

28197 Terrestre

Igreja

Moderno;
Contemporâneo;

Igreja Velha

São Pedro do Esteval
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ID

CNS

MEIO

TIPO

PERÍODOS

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

57

28198 Terrestre

Moinho

Contemporâneo;
Moderno;

Moitas I

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

58

28199 Terrestre

Moinho

Moderno;
Contemporâneo;

Moitas II

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Olival da Barca

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

59

60
61

28200 Terrestre

Conheira

Romano; Idade Média;

28202 Terrestre

Conheira

Idade Média; Romano;

S`la Velha

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

28276 Terrestre

Vestígios de
Superfície

Idade Média; Moderno;

Bairrada

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

62

28277 Terrestre

Conheira

Idade Média; Romano;

Sobral Fernando

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

63

28280 Terrestre

Conheira

Romano; Idade Média;

Vale da Fraga

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

64

65

28425 Terrestre

28427 Terrestre

Conheira

Conheira

Indeterminado;

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
Foz da Ribeira da Fróia
da Beira

Indeterminado;

Selavesa

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

66

28429 Terrestre

Inscrição

Romano;

Labrunhal Fundeiro

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

67

28430 Terrestre

Casal Rústico

Romano;

Vale Motrinas

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

68

28440 Terrestre

Achado(s)
Isolado(s)

Romano;

Corcovas

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Ribeira do Alvito

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

Sela Velha 2

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

69

70

34657 Terrestre

Conheira

34658 Terrestre Exploração mineral

Indeterminado;

Romano; Idade Média;

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
Foz da Ribeira da Frísia
da Beira

71

34674 Terrestre

Conheira

Romano; Idade Média;

72

34746 Terrestre

Bateria

Contemporâneo;

Trincheira do Vale
d´Urso I

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

80

34960 Terrestre

Bateria

Contemporânea

Trincheira das Baterias

Montes da Senhora

Contemporânea

União de Freguesias
Couratão II (Bateria do Sobreira Formosa e Alvito
Couratão II)
da Beira

78

34961 Terrestre

Bateria

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira
86

34962 Terrestre

Bateria

Contemporânea

Trincheira do Couratão

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório
115

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ID

CNS

77

MEIO

TIPO

34963 Terrestre

PERÍODOS

Bateria

82

34964 Terrestre

83

34965
=
11229 Terrestre

Bateria

81

34966 Terrestre

Bateria

3.

Fortificação

DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

Contemporânea

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
Trincheira da Cerejeira
da Beira

Contemporânea

União de Freguesias
Forte dos Fortes
Sobreira Formosa e Alvito
(cemitério dos burros)
da Beira

Contemporânea

Bateria dos Fortes 2
(Alto do Moinho)

União de Freguesias
Sobreira Formosa e Alvito
da Beira

Contemporânea

Trincheira do Vale
d´Urso 1 (2)

União de Freguesias
Proença-a-Nova e Peral

Património arquitetónico

ID

Designação

Localização

Tipologia

1

Igreja Matriz-Igreja de S. Lourenço

Alvito da Beira

Equipamento religioso

2

Cruzeiro

Alvito da Beira

Equipamento religioso

3

Fonte

Alvito da Beira

Fonte

4

Escola Primária

Alvito da Beira

Equipamento escolar

5

Ponte do Alvito

Ponte do Alvito/ Montes da Senhora

Obra de Arte

6

Igreja de Nossa Senhora do Pópulo

Montes da Senhora

Equipamento religioso

7

Cruzeiro - Serra das Talhadas

Montes da Senhora

Equipamento religioso

8

Estruturas Militares da Serra das Talhadas

Montes da Senhora

Equipamento militar

9

Capela do Peral

Peral

Equipamento religioso

10

Igreja da Misericórdia

Proença-a-Nova

Equipamento religioso

11

Antigo Edifício dos Correios

Proença-a-Nova

Edifício civil

12

Igreja Matriz

Proença-a-Nova

Equipamento religioso

13

Escola Primária de Proença-a-Nova

Proença-a-Nova

Equipamento escolar

14

Cantina Escolar Assis Roda

Proença-a-Nova

Equipamento escolar

15

Ponte Filipina no Malhadal

Rib.da Isna/ Proença-a-Nova

Obra de arte

16

Antigo Hospital - Lar da Misericórdia

Proença-a-Nova

Equipamento social

17

Capela do Espírito Santo

Proença-a-Nova

Equipamento religioso

18

Capela de S. Sebastião

Proença-a-Nova

Equipamento religioso

19

Escola Primária de Moitas

Moitas /Proença-a-Nova

Equipamento escolar

20

Escola Primária de Pergulho

Pergulho/ Proença-a-Nova

Equipamento escolar

21

Igreja Matriz-Igreja de S. Pedro

S.Pedro do Esteval

Equipamento religioso

22

Capela de S. João

Padrão/ S. Pedro do Esteval

Equipamento religioso

23

Capela de Nossa Senhora da Ajuda

Lameira d' Ordem/ S. Pedro do Esteval

Equipamento religioso

24

Escola Primária

S. Pedro do Esteval

Equipamento escolar

25

Capela da Misericórdia

Sobreira Formosa

Equipamento religioso

26

Capela de Santa Ana

Sobreira Formosa

Equipamento religioso

27

Capela de St. António

Sobreira Formosa

Equipamento religioso
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28

Igreja Matriz/Igreja de São Tiago Maior

Sobreira Formosa

Equipamento religioso

29

Fonte

Sobreira Formosa

Fonte

30

Casa do Povo

Sobreira Formosa

Edifício civil

31

Ponte da Ribeira do Vale d'Urso

Rib. Sarzedinha/ Sobreira Formosa

Obra de Arte

32

Casa do Cristo

Proença-a-Nova

Edifício civil

33

Casa do Bispo

Proença-a-Nova

Edifício civil

34

Hotel das Amoras

Proença-a-Nova

Equipamento turístico

35

Antigos Paços do Concelho

Proença-a-Nova

Edifício civil

36

Sport Club Sobreirense

Sobreira Formosa

Edifício civil

37

Antigo armazém

Sobreira Formosa

Edifício civil

38

Casa da família Ferreira de Matos

Sobreira Formosa

Edifício civil

39

Escola Primária

Montes da Senhora

Equipamento escolar

40

Ponte da Fróia

Rib. Fróia/ Sobreira Formosa

Obra de arte

41

Espaço Museológico

Sobreira Formosa

Edifício

42

Centro de Artes e Ofícios

Sobreira Formosa

Edifício
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Anexo 3 – Ambiente sonoro

RELATÓRIO PROSPETIVO
Justificação da não apresentação
A proposta de revisão do PDM do município de Proença-a-Nova não apresenta ações que venham a
provocar incómodo, do ponto de vista acústico, para o horizonte do plano.
O mapa de ruído do Concelho conclui que grande maioria da área do Concelho apresenta níveis de
ruído ambiente exterior baixo, e cumpre o valor regulamentar estabelecido para zonas sensíveis
(Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A)), mas que existem áreas onde os níveis de ruído ambiente exterior são
mais elevados, associados ao tráfego viário, os parques eólicos, o aeródromo e algumas indústrias,
excedem os valores legislados para zonas sensíveis sendo, contudo, cumpridos os valores para zonas
mistas (Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)). Constatou-se que, à data, o Concelho se podia considerar com
um ambiente sonoro de qualidade.
A análise de ruído ambiente exterior nas zonas de indústrias não detetou incompatibilidade com a
função habitacional envolvente pois não excede os indicadores para zonas mistas, uma vez que o
período de maior ruído é o diurno e que corresponde ao período de laboração das fábricas.
Salienta-se ainda que não foram detetados pontos de conflito com as zonas urbanas. Caso se venham
a identificar zonas onde os valores limites legais sejam excedidos, originando zonas de conflito deverão
ser aplicadas as medidas de redução previstas no Plano de Redução do Ruído ou, na sua ausência, as
medidas regulamentadas na Lei Geral do Ruído.
Nas zonas de conflito, que se venham a identificar, inseridas em perímetros urbanos e aglomerados
rurais, fica condicionada a construção de habitação, equipamentos escolares, de saúde, religiosos e
assistência a crianças e idosos, exceto se a zona em apreciação estiver abrangida por Plano Municipal
de Redução de Ruído ou não exceda em mais de 5 dB (A) os valores limites fixados para as Zonas
Sensíveis e Mistas e os índices de isolamento de sons de condução aérea sejam incrementados em
mais de 3 dB (A) relativamente ao valor mínimo regulamentado na Lei Geral do Ruído.
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Anexo 4 – Declarações de autorização da DGT
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Anexo 5 – Relatório de perímetros urbanos

DESCRIÇÃO

E FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA ADOTADA PARA A DELIMITAÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS

PROPOSTOS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE

REVISÃO DO PLANO D IRETOR MUNICIPAL
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Anexo 6 – Relatório aglomerados rurais

DESCRIÇÃO

E FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA ADOTADA PARA A DELIMITAÇÃO DOS AGLOMERADOS RURAIS

PROPOSTOS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE

REVISÃO DO PLANO D IRETOR MUNICIPAL
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Nota prévia:
As figuras aqui inseridas são esquemas ilustrativos das propostas para melhor entendimento do texto
e não são entendidas como peças gráficas ou cartográficas. As bases topográficas que suportam a
informação das mesmas correspondem à cartografia oficial de Portugal ou aos ortofotomapas de
2012, conforme o disposto no Capítulo 2 do presente relatório.

1. INTRODUÇÃO
A classificação do solo é definida nos planos municipais de ordenamento do território segundo as
regras estabelecidas em toda a legislação aplicável e pelo Dec. Reg. n.º11/2009 de 29 de maio.
O PDM de Proença-a-Nova eficaz desde 1994 classifica o território municipal em cerca de 96,5% solo
rural e 3,5% de solo urbano, considerando-se então como solo urbano todas os aglomerados
delimitados na planta de ordenamento e como tal abrangidos pela hierarquia de aglomerados urbanos
estabelecida no artigo 35º do seu regulamento.
Com exceção de cerca de 20 núcleos, que se encontravam simplesmente omissos, todos os demais
aglomerados tinham perímetro urbano cartografado, embora a maioria fosse considerado como
aglomerados rurais, e integrados no último nível da referida hierarquia.
Os estudos de base que refletem a caraterização e diagnóstico do Concelho (incluindo nomeadamente
as perspetivas e dinâmica urbanística e níveis de execução do PDM em vigor) servem de base à
presente fase de trabalho de elaboração de propostas. As questões e dúvidas levantadas aquando da
sua apreciação efetuada pela CA foram entretanto retificadas e apresentadas às entidades em
questão.
Do resultado de toda a caraterização do concelho, da leitura da proposta do PROT Centro, de todos os
IGT´s aplicáveis, e de acordo com o Dec.Reg. n.º11/2009 de 29 de maio, verificou-se a necessidade
de reclassificação e qualificação do solo de rural para urbano no concelho de Proença-a-Nova, a qual
se apresenta e fundamenta neste relatório. Simultaneamente muitos dos núcleos, anteriormente
aglomerados rurais, deixam a hierarquia urbana vigente, e passam a integrar o solo rural.
Importa ainda referir que o PDM vigente apresenta inúmeros problemas que prejudicam uma correta
interpretação gráfica, particularmente no que respeita às áreas urbanas, e que tem condicionado em
muito a sua leitura, induzindo ainda dificuldades na aplicação prática das suas disposições
regulamentares. Para além de ter sido utilizada cartografia base bastante desatualizada (a possível e a
disponível na época) e dos meios com que foi produzido o Plano, verificou-se a existência de muitos
erros na delimitação na maioria dos aglomerados, tais como:


Perímetro urbano desfasado da área urbana existente, esquecendo de fora manchas já
edificadas ou mesmo arruamentos já pavimentados e infraestruturados com potencial para
serem urbanizados;
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Proposta de áreas de expansão em terrenos cuja morfologia natural seria absolutamente
desfavorável;



Muitas áreas edificadas, e já existentes à data da elaboração do Plano não foram
contempladas na definição da REN ou RAN em vigor.

Na presente fase, foi elaborada a proposta de ordenamento, em todas as suas vertentes que
refletindo o estudo conjunto com a Câmara Municipal de Proença-a-Nova (os melhores conhecedores
da dinâmica urbanística e respetiva gestão territorial, e das características sócio económicas
específicas do local) bem como o contributo das entidades que integram a CA deste processo de
revisão.
Torna-se assim essencial, uma análise de cada um dos aglomerados e a devida reflexão sobre as
características, potencialidades e debilidades de cada um, tomando como base a sua situação atual e
perspetivas de futuro.
2. RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO
2.1. METODOLOGIA
A redefinição dos perímetros urbanos proposta tem como base as necessidades diagnosticadas nos
estudos de caracterização da revisão do PDM e as projeções demográficas, sendo estas reorientadas
de forma a refletir a implementação da estratégia de ordenamento do território definida para Proençaa-Nova.
A proposta de ordenamento para cada lugar foi desenvolvida para uma escala de maior pormenor
(esc.1/10.000). Foram verificadas as áreas consolidadas e/ou comprometidas, comparando com cada
perímetro urbano vigente. A esta informação associaram-se as perspetivas e estratégias definidas
para cada aglomerado, de forma a percecionar o seu presente e possibilidades no futuro. Partindo
destes dados e associando as características biofísicas e morfológicas específicas do local, as
estratégias municipais e setoriais estipuladas para médio/longo prazo, definiu-se o perímetro urbano.
Dentro do perímetro urbano, e conforme o disposto na legislação, foram depois definidas as
categorias operativas (solo urbanizado e urbanizável). A definição destas rege-se pela necessidade e
prioridade da sua execução, considerando-se solo urbanizado e solo urbanizável de acordo com o seu
grau de urbanização e de consolidação do tecido urbano, da programação da urbanização e da
edificação.

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório - Anexo 5

3

A delimitação do solo urbanizado teve como base a identificação de:


Zona consolidada - Conjunto das áreas edificadas consolidadas/em consolidação que, de
acordo com os objetivos do Plano, devem integrar o solo urbano;



Zona infraestruturada - Conjunto das áreas (faixas de terreno) infraestruturadas que, de
acordo com os objetivos do Plano, devem integrar o solo urbano. Foram consideradas as vias
infraestruturadas (redes de águas e de esgotos, infraestruturas elétricas, pavimentações) estipulando uma área envolvente (buffer) a cada eixo de cerca de 30-50m de profundidade,
ajustado sempre que possível a limites físicos e/ou cadastrais.

O somatório da zona consolidada e da zona infraestruturada resulta na delimitação “bruta” do solo
urbanizado. A esta delimitação, e por uma questão de acertos topográficos e morfológicos integraramse ainda pequenas bolsas de terreno que, embora não cumprissem plenamente as condições
anteriores, eram demasiado pequenas e/ou adjacentes às anteriores, constituindo continuidades do
espaço urbanizado, ainda exequíveis.
O solo urbanizável foi determinado por subtração dos anteriores, face à delimitação do perímetro
urbano proposto, que de acordo com as opções do presente Plano se considera indispensáveis ao
desenvolvimento urbano, sendo que deveriam ter dimensão suficiente para efetuar uma unidade de
execução ou outra operação de execução que permita estruturar de forma sustentável um
determinado espaço urbano. Como exceção a esta regra, verificou-se nalgumas situações a integração
de áreas que embora estejam já infraestruturadas nos eixos próximos ou contenham alguns edifícios,
sejam adjacentes a bolsas de espaço urbanizável, garantindo-lhes frentes para os eixos
viários/arruamentos preexistentes.
Em síntese, estes espaços segue as seguintes características:
SOLO URBANIZADO
Encontra-se

dotado

SOLO URBANIZÁVEL
de

infraestruturas

urbanas,

Corresponde a áreas de expansão urbana, sendo

servido por equipamentos de utilização coletiva

objetivo deste Plano a sua valorização, conservação e

correspondendo a áreas urbanas consolidadas ou em

desenvolvimento

estabilização.

princípios da sustentabilidade, contíguo às zonas

harmonioso,

contemplando

os

urbanas consolidadas.
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2.2. HIERARQUIZAÇÃO URBANA PROPOSTA
O sistema urbano municipal implica a hierarquização dos lugares. No PDM94 existiam os seguintes 4
níveis:


Nível I - Proença-a-Nova;



Nível II – Sobreira Formosa;



Nível III – Montes da Senhora, Alvito da Beira, Peral e S. Pedro do Esteval;



Nível IV – Aglomerados rurais.

A repartição era simples: primeiro a sede do concelho, depois a vila de Sobreira Formosa sede de
freguesia que se destaca pela sua dimensão e influência. No terceiro nível as restantes sedes de
freguesia, e um último nível para os aglomerados rurais, ou seja, todos os restantes núcleos com
perímetro delimitado na planta de ordenamento.
No âmbito da revisão do PDM foi reformulada esta hierarquização, que se distribui por 3 níveis, mas
de forma diferente:


Nível I - Proença-a-Nova (Proença-a-Nova/Sarzedinha/ Montelhado/ Montinho/ Casais);



Nível II – Sobreira Formosa;



Nível III – Montes da Senhora (Montes da Senhora/ Monte Trigo), S.Pedro do Esteval, Alvito
da Beira, Peral, Moitas (Moitas/Moita do Grilo/ Moita do Pinheiro), Espinho Pequeno (Norte e
Sul), Vale Clérigo/ Pedra do Altar, Vale da Mua, Atalaias, Vergão, Sobrainho dos Gaios, Catraia
Cimeira (Catraia Cimeira/Chão Redondo).

A atribuição do respetivo nível na presente revisão não se deve a razões de hierarquia administrativa
(sedes de freguesia), mas sim às características e potencialidades de cada aglomerado. Os dois
primeiros níveis mantêm-se pelas mesmas razões do PDM vigente: Proença-a-Nova, sede de concelho
e de freguesia é sem dúvida o pólo dinamizador e que regista maior crescimento, seguida de Sobreira
Formosa, igualmente sede de freguesia. Para uma maior simplificação e operacionalização optou-se
por agrupar num designado nível III todos os restantes aglomerados urbanos. Não se justificando
uma diferenciação, as suas características são contudo muito próprias.
Existe um eixo de povoações ao longo da estrada nacional que se destaca, juntamente com as sedes
de freguesia constantes deste nível. São elas: Moitas, Espinho Pequeno (Norte e Sul), Vale Clérigo,
Pedra do Altar, Vale da Mua e Catraia Cimeira. Além da procura, têm registado um crescimento
significativo pelos excelentes acessos e ligações a eixos rodoviários importantes como o IC8 e a A23.
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No caso particular do Peral e do Espinho Pequeno, pretende-se, com esta hierarquização, potenciar a
excelente topografia e acessos. Alguns dos núcleos como Montes da Senhora e Alvito da Beira
apresentam oferta de alguns equipamentos e comércio, a par com diversas unidades industriais
artesanais que vão ocupando o seu espaço no mercado.
Aglomerados como o Vergão e o Sobrainho dos Gaios caracterizam-se pela existência de um casario
concentrado que tem agregada uma expansão relativamente controlada e coerente. Nestes lugares
predominam as operações de reabilitação de edifícios, existindo alguma necessidade de requalificação
urbana e diretivas de crescimento mais orientadas. Em relação a Catraia Cimeira , refira-se que neste
se identifica um desenvolvimento linear desarticulado que urge consolidar, tendendo para ligação
entre os dois lugares Catraia e Chão Redondo. Neste sentido prevê-se a sua unificação, pretendendose a sua consolidação num único núcleo.
HIERARQUIA URBANA

LUGAR

EXISTENTE

PROPOSTO

Proença-a-Nova

I

I

Sobreira Formosa

II

II

Montes da Senhora

III

III

Catraia Cimeira

IV

III

Sobrainho dos Gaios

IV

III

Alvito da Beira

III

III

Atalaias

IV

III

Moitas

IV

III

Espinho Pequeno (norte)

IV

III

Espinho Pequeno (sul)

IV

III

Vale Clérigo

IV

III

Pedra do Altar

IV

III

Vale da Mua

IV

III

Peral

III

III

São Pedro de Esteval

III

III

Vergão

IV

III

Restantes lugares

IV

-

Fig. 1- Comparação entre hierarquia urbana em vigor e proposta (Fonte: Proengel, 2014).

A cada nível irão corresponder regras e normas distintas que determinam a forma de ocupação do
solo urbano. Os restantes lugares, que no PDM vigente integravam o designado nível IV passam a ser
considerados como aglomerados rurais, em solo rural.
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Sem prejuízo da adequada caracterização e pormenorização para cada aglomerado, apresentam-se
em Anexo os valores do PDM vigente e da proposta de revisão, relativamente a perímetros urbanos,
áreas consolidadas e áreas de expansão.
2.2.1. NÍVEL I - PROENÇA-A-NOVA
Proença-a-Nova, enquanto sede de freguesia e de concelho acumula em si diversas características
que a tornam o lugar mais atrativo do concelho, e é sem dúvida o aglomerado que carece de maiores
ajustamentos e correções em relação à delimitação do perímetro urbano e das suas normas e regras
urbanísticas. Porventura devido à cartografia base utilizada, inúmeras áreas edificadas foram
simplesmente esquecidas aquando da delimitação do respetivo perímetro urbano. Paralelamente, a
sua expansão não se verificou nas áreas preconizadas como urbanizáveis, pois largas bolsas de
terreno não se encontram acessíveis, ou porque os respetivos titulares não vendem, ou porque
colocam essas mesmas áreas no mercado com valores que apenas os construtores conseguem
alcançar.
A área correspondente à ocupação original na vila de Proença-a-Nova define uma unidade morfológica
urbana formada por arruamentos apertados e sinuosos com pequenas edificações dispostas em banda
ao longo desses arruamentos, não sendo esta unidade, no entanto, significativa em relação à
dimensão da restante estrutura urbana. Primeiramente a expansão foi influenciada pela
implementação da infraestrutura viária que é hoje a estrada nacional, prosseguindo posteriormente
em diversas direções.
Na sua envolvente imediata localizam-se quatro núcleos, sendo que o Montinho no PDM vigente não
teve perímetro cartografado. Qualquer um destes núcleos serve como apoio habitacional à vila, e
fisicamente encontram-se praticamente interligados. Daí serem analisados em conjunto, com vista à
sua unificação, que já é vivencial.
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Fig. 2- Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

É a sede do concelho que regista sempre o maior número de processos, que foi crescente até 2004,
mas passou a reduzir drasticamente a partir de 2009. Tem predominado sempre a habitação
unifamiliar seguida dos anexos.
PROCESSOS DE
LICENCIAMENTOS E
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS,
POR USO

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

47

53

83

53

16

Habitação bifamiliar

3

0

0

0

0

Habitação coletiva

38

32

5

2

0

Misto

1

3

13

10

1

Anexos

16

32

29

16

5

Serviços

1

3

2

0

0
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PROCESSOS DE
LICENCIAMENTOS E
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS,
POR USO

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Indústria

2

1

4

0

1

Comércio

3

6

5

5

0

Armazém

1

0

1

0

0

Restauração e bebidas

2

1

0

2

0

Posto abastecimento combustíveis

1

1

2

0

0

Instalações agropecuárias

0

0

0

0

1

Equipamentos

3

1

4

2

2

Remodelação de terrenos

0

0

0

0

2

TOTAIS

118

133

148

90

28

Tabela 1- Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso na vila de Proença-a-Nova (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).

Os anexos reduziram significativamente a partir de 2008, mas tal também se deve porventura a que a
maior parte deste tipo de edificações vão sendo executadas, quando isentas de controlo prévio. Até
ao ano 2000 foi significativo o número de processos relativos a habitação coletiva. No intervalo
temporal considerado a habitação unifamiliar alcançou um valor máximo entre 2001 e 2004, e só a
partir de 2009 é que começou a reduzir drasticamente.
PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS POR USO

E

1993 1996

1997 2000

2001 2004

2005 2008

2009 2012

Habitação unifamiliar

6

6

3

6

2

Anexos

0

0

5

2

1

Instalações agropecuárias

0

0

1

0

0

TOTAIS

6

6

9

8

3

Tabela 2- Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso na Sarzedinha (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Na Sarzedinha sempre predominou a habitação unifamiliar, que embora em reduzido número sempre
foi bastante constante.
PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS POR USO

1993 1996

1997 2000

2001 2004

2005 2008

2009 2012

Habitação unifamiliar

1

1

0

0

0

Tabela 3- Processos licenciamento e comunicações prévias por uso no Montelhado (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).
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No Montelhado registaram-se apenas dois processos nos períodos de tempo considerados.
PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS POR USO

1993 1996

1997 2000

2001 2004

2005 2008

2009 2012

Habitação unifamiliar

0

3

3

4

1

Anexos

0

0

5

2

1

Equipamentos

0

0

0

2

0

TOTAIS

0

3

8

8

2

Tabela 4- Processos licenciamento e comunicações prévias por uso no Montinho (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

O aglomerado do Montinho teve o enorme constrangimento de não ter perímetro urbano delimitado
no PDM vigente, que impediu a reabilitação do seu núcleo antigo e a efetivação de nova construção,
apesar da muita procura.
PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS POR USO

1993 1996

1997 2000

2001 2004

2005 2008

2009 2012

Habitação unifamiliar

2

5

5

3

3

Anexos

0

1

2

1

0

Indústria

0

1

0

0

0

Instalações agropecuárias

0

0

0

0

1

Remodelação de terrenos

0

0

0

0

1

TOTAIS

2

7

7

4

5

Tabela 5 - Processos licenciamento e comunicações prévias por uso nos Casais (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Os Casais também verificaram uma ocorrência constante em termos de número de processos.

PROCESSOS

1993 - 1996 1997 - 2000

2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Loteamentos

5

4

2

4

0

Informações prévias

17

22

6

2

1

TOTAIS

22

26

8

6

1

Tabela 6 – Processos de loteamentos e de informações prévias na vila de Proença-a-Nova (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Até 2008, a vila de Proença-a-Nova registou uma ocorrência constante de loteamentos. Também as
informações prévias foram significativas até 2000, tendo começado a diminuir a partir de 2001.
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PROCESSOS

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Informações prévias

1

1

7

1

0

TOTAIS

1

1

7

1

0

Tabela 7 – Processos de loteamentos e de informações prévias na Sarzedinha (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

A Sarzedinha registou alguns pedidos de informação prévia.

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

PROCESSOS
Informações prévias

2

0

0

0

0

TOTAIS

2

0

0

0

0

Tabela 8 – Processos de loteamentos e de informações prévias no Montinho (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

O Montinho apenas registou a apresentação de dois pedidos de informação prévia.
A sua ocupação urbana atual é de cerca de 60% da totalidade do perímetro urbano em vigor. Sendo o
aglomerado que maior procura tem tido nos últimos anos, o seu crescimento continua a ser efetivo e,
existe quase que uma ligação natural a pequenos núcleos que lhe estão próximos, e nalguns casos
praticamente interligados. São eles: Sarzedinha, Montelhado, Montinho e Casais, que funcionam aliás
como apoio habitacional à sede de concelho. A proximidade permite esta função e a sua consolidação
é inevitável, pelo que foram analisados conjuntamente.

LUGAR
Proença-a-Nova

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
298,03

171,02

42,61%

Tabela 9 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

Como sede do concelho, Proença-a-Nova agrega as atividades económicas e equipamentos mais
centrais do concelho. É portanto o aglomerado com maior potencial para alojar pessoas e atividades,
sem prejuízo de se apostar na reabilitação das aldeias. O programa habitacional, as novas premissas
de alojamento (maiores áreas, com algum espaço exterior, etc.), a requalificação dos espaços públicos
e reestruturação urbana conduzem a uma proposta de união dos quatro perímetros já mencionados,
todos eles já em continuidade urbana (física ou vivencial) que geram um perímetro ampliado em cerca
de 34%.
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PERÍMETRO URBANO (ha)

LUGAR

EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)

Proença-a-Nova

298,03

400,23

+34,28%

Tabela 10 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).

Fig. 3– Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório - Anexo 5

12

As categorias operativas propostas são as seguintes:

Fig. 4- Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Proença-a-Nova

400,23

226,60

173,63

Tabela 11 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2013).

Esta distribuição permitirá em regulamento garantir a coesão territorial e o crescimento sustentável,
consolidando as áreas centrais e reequilibrando/reconfigurando as áreas de “franja”, algumas
esquecidas no PDM vigente, e outras que foram surgindo ao longo destes anos.
Com a nova proposta de delimitação pretende-se a consolidação dos referidos núcleos com a sede de
concelho, de forma a abranger todo o edificado já existente e a proporcionar áreas para expansão
futura compatíveis com a procura verificada, os acessos e infraestruturas disponíveis, e a
acessibilidade possível aos terrenos. Serão assim rentabilizados todos os investimentos efetuados nos
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últimos anos ao nível da rede viária estruturante como a variante sul, e a projetada intervenção para
melhoramentos no acesso à zona industrial de Proença-a-Nova.
A vila de Proença é, e continuará a ser o grande pólo dinamizador de todo o concelho, com impacto
até intermunicipal e regional. Todo o concelho apresenta excelentes condições de vida, embora a rede
de oferta de equipamentos e serviços se concentre efetivamente na sede do concelho. Estes
equipamentos tendem a localizar-se em torno do núcleo original, e muito próximos entre si, fator que
contribui inequivocamente para uma excelente qualidade de vida, especialmente para os mais jovens
e idosos, pois os diversos percursos podem ser facilmente percorridos a pé.
A zona industrial de Proença-a-Nova, o Parque Empresarial em plena implementação e a pista e
Centro de Ciência Viva nas Moitas potencializam o desenvolvimento de Proença. A proximidade ao
novo lanço do IC8, que estabelece uma ligação mais direta à A23 e restantes eixos rodoviários
principais é também um factor de desenvolvimento a considerar.
Proença-a-Nova dispõe de um Plano de Pormenor (PP) plenamente eficaz- PP do Núcleo Histórico de
Proença-a-Nova, publicado no Diário da República nº255, I Série – B, de 4 de Novembro de 2003, que
visa o núcleo central consolidado. No entanto, passados 10 anos da sua publicação verifica-se que no
quotidiano da gestão urbanística da câmara municipal não tem constituído um instrumento eficiente,
contribuindo para diversas situações de conflito. Neste sentido, a autarquia pretende proceder à sua
revogação aquando da aprovação da presente proposta de revisão.
2.2.2. NÍVEL II – SOBREIRA FORMOSA
Sobreira Formosa é o segundo aglomerado mais importante do sistema urbano do concelho, sendo
também o segundo mais populoso. Localizado na zona central-norte do concelho, contém uma zona
industrial em desenvolvimento, um campo de feiras e outros equipamentos relevantes. Dispõe de
plano de urbanização (PU) publicado no Diário da República nº272, I Série – B, de 24 de novembro de
2003. Este tem constituído um instrumento de gestão territorial eficiente, prevalecendo atualmente
face às regras e normas definidas no PDM94 para o mesmo espaço. A presente revisão do PDM
constitui contudo uma oportunidade para fazer algumas retificações/ajustamentos ao perímetro para
equilibrar procura e oferta, potenciando uma consolidação e crescimento urbano mais articulados,
pretendendo-se a sua revogação. As regras e normas que ao longo destes anos de vigência
permitiram uma eficiente gestão urbana foram vertidas no regulamento elaborado no âmbito da
presente revisão, e serão sempre consideradas em futuros estudos à escala urbana, enquadrados
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designadamente nas unidades operativas de planeamento e gestão previstas para o horizonte do
Plano.
Esta vila apresenta, no seu núcleo mais consolidado edificação tradicional que mantém o seu carácter
e significado histórico, caracterizando-se por construções em banda ao longo dos arruamentos mais
antigos e predominando edifícios de maior dimensão, quase sempre de forma a albergarem no piso
térreo o uso comercial. Sobreira Formosa é ainda detentora de alguns equipamentos com impacto
importante nesta zona do concelho, designadamente culturais, de saúde e ensino. Apresenta também
algum comércio tradicional bastante expressivo, e que mantem a tradição curiosa de abrir ao
domingo, o dia da missa dominical, quando as pessoas vinham mais à vila. Encerra maioritariamente à
2ª feira para descanso.
LUGAR
Sobreira Formosa

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
90,1

83,80

7%

Tabela 12 - Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

Fig. 5 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2015).
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A vila de Sobreira Formosa é o segundo aglomerado do concelho a registar maior número de
processos urbanísticos. O predomínio tem sido de habitações unifamiliares e anexos, verificando-se
ainda algum registo mais significativo ao nível da indústria, comércio e restauração e bebidas.
Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996

1997 - 2000

2001 - 2004

2005 - 2008

2009 - 2012

Habitação unifamiliar

37

24

23

17

10

Habitação coletiva

2

0

0

0

0

Misto

0

1

0

2

0

Anexos

4

5

3

10

1

Indústria

3

2

0

1

0

Comércio

3

0

2

0

0

Armazém

0

1

0

0

0

Oficina reparação veículos

0

0

0

1

0

Restauração e bebidas

2

2

1

1

0

Posto abastecimento combustíveis

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

Instalações agropecuárias

0

Equipamentos

0

0

2

Remodelação de terrenos

0

0

0

0

2

51

35

32

35

13

Loteamentos

0

0

1

0

0

Informações prévias

1

4

1

4

0

1

4

2

4

0

TOTAIS

TOTAIS

Tabela 13– Processos de licenciamentos e comunicações prévias, por uso e tipo, em Sobreira Formosa (Fonte: CM Proença-aNova, 2013).

No período de 1993-1996 a habitação unifamiliar atingiu um valor máximo enquanto uso, tendo
verificado a maior redução a partir de 2005. Na Sobreira Formosa verificou-se apenas 1 loteamento,
no período de 2001-2004. O número de informações prévias foi sendo constante até 2008.
Em termos de concelho, e a seguir à vila de Proença-a-Nova, é o aglomerado que maior taxa de
ocupação apresenta, e é, tal como toda a freguesia em que se insere, absolutamente favorável à
fixação de população dada a sua topografia plana. Encontra-se em fase de implementação a zona
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industrial, dispondo a autarquia na sua envolvente imediata, de uma bolsa de terrenos que inclui já o
novo campo de feiras e um loteamento de iniciativa municipal.
PERÍMETRO URBANO (ha)

LUGAR

EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)

Sobreira Formosa

90,1

98,81

+9.78%

Fig. 6 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).

A taxa de ocupação atual é de 93%, e apesar de dispor de plano de urbanização eficaz propõem-se
reajustamentos pontuais do perímetro. Assim, a alteração da delimitação do perímetro urbano e que
resulta na ligeira ampliação de cerca de 7%, deve-se essencialmente às seguintes situações:


Incluir áreas de arruamentos pavimentados e infraestruturados básicas que anteriormente não
foram considerados.



Integração de uma bolsa localizada a Este e 2 menores a Sul e Sudeste da atual delimitação.
Estas permitirão a criação de uma bolsa de terrenos de maior dimensão disponíveis para
habitação com características mais atuais e atividades económicas que dinamizem o território.



Propõe-se a redefinição de algumas zonas do solo urbano, que serão reduzidas, de forma a
coincidir mais efetivamente com as expetativas previstas, assim como com a salvaguarda do
sistema biofísico existente.
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Fig. 7– Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2015).

De uma forma geral, a proposta apresentada tem como objetivo resolver situações de habitações
existentes, adequação a tipologias habitacionais que implicam áreas mais amplas de edifícios e
logradouros, política da habitação renovada (dirigida a jovens, por exemplo), maior aproveitamento
das infraestruturas já implementadas (básicas e outras), e ainda possibilitar a implementação de
maior diversidade de atividades económicas.
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Neste novo limite propõe-se a seguinte distribuição de categorias operativas:

Fig. 8– Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Sobreira Formosa

98.81

88,35

10.46

Tabela 14 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

Esta distribuição de categorias operativas permite reforçar a consolidação do núcleo mais concentrado
e a reestruturação do território mais fragmentado que o envolve, maximizando a utilização das
infraestruturas existentes.
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2.2.3. NÍVEL III
2.2.3.1. MONTES DA SENHORA
O aglomerado Montes da Senhora tem um perímetro urbano em vigor algo extenso, por se
desenvolver ao longo de um eixo viário principal que coincide com o festo existente entre duas linhas
de água. Assim, a sua ocupação é mais linear, embora contenha dois núcleos centrais e bem
consolidados. Montes da Senhora têm alguns equipamentos nomeadamente de educação, ação social,
saúde, administração e culto, bem como algum comércio e indústria. Quase contíguo encontra-se o
aglomerado do Monte Trigo, marcadamente residencial.

Fig. 9 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

A dinâmica urbanística tem sido escassa embora, no contexto municipal seja a 3.ª mais relevante.
Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

21

20

15

13

6

Anexos

6

5

8

3

0
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Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Indústria

0

0

0

1

1

Comércio

1

0

0

0

0

Armazém

0

0

0

1

1

Instalações agropecuárias

0

0

0

1

0

Equipamentos

0

0

1

0

0

TOTAIS

28

25

24

19

8

Informações prévias

0

4

1

0

0

TOTAIS

0

4

1

0

0

Tabela 15– Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso e tipo Montes da Senhora (Fonte: CMPN, 2013).

Os processos têm sido predominantemente referentes a habitação unifamiliar e respetivos anexos.
Verificaram-se ainda algumas ocorrências noutros usos como indústria, comércio, armazéns,
agropecuárias e equipamentos.

LUGAR
Montes da Senhora

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
90,12

52,5

41,7%

Tabela 16 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

A taxa de ocupação atual dos Montes da Senhora/Monte Trigo é de 65%.
O aglomerado dos Montes da Senhora apresenta o seu perímetro bastante adequado à realidade, pelo
que a opção foi proceder a ajustamentos pontuais, e à eliminação no perímetro urbano de algumas
áreas que não foram ocupadas (falta de acessos e infraestruturas ou pelas características mais
agrícolas e florestais dos terrenos). Foram por isso retiradas a bolsa Norte do solo urbano e bolsa
Nordeste, por estas não terem tido a dinâmica urbanística esperada. Uma vez que a linha de água é
“envolvida” por áreas construídas, optou-se por deixá-la integrada no perímetro urbano, sendo de
futuro correspondente a estrutura ecológica urbana.

LUGAR
Montes da Senhora

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
90,12

82,03

-9,1%

Tabela 17 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).
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A presente proposta prevê a conexão dos perímetros de Montes da Senhora com Monte do Trigo e
também ao outro núcleo a sul deste. Na realidade esta é uma conexão que já existe de forma
informal com ligações entre eles de arruamentos pavimentados e infraestruturados, permitindo uma
ocupação privilegiada, e contribuindo simultaneamente para a consolidação do tecido urbano cuja
distribuição urbana é tão específica e biofisicamente condicionada. Esta redefinição permitirá ainda
rentabilizar o investimento efetuado pela autarquia com a infraestruturação dos referidos acessos e
novos espaços futuramente urbanos que estão assim potencializados. Sem prejuízo das ligações
propostas, as áreas anteriormente delimitadas para o Monte Trigo, e para o núcleo do cemitério são
também reajustadas.

Fig. 10 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Montes da Senhora

82,03

58,47

23,56

Tabela 18 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

Assim, a presente proposta redefine o limite do solo urbano, reduzindo-o em cerca de 9% a sua área,
adequando-a mais à realidade local e às expetativas para o horizonte do Plano.
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Fig. 11 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

2.2.3.2.

S. PEDRO DO ESTEVAL

Localizado na zona sul do concelho, este aglomerado traduz já a diferença entre os quadrantes norte
e sul do território municipal, sendo apreensível não apenas na morfologia do terreno mas também na
forma de ocupação do seu espaço. De facto caracteriza-se por uma ocupação mais extensiva no
território, com frentes urbanas direcionadas para as vias principais e grandes logradouros cultivados
para tardoz (indispensáveis para a economia familiar), conferindo uma ocupação mais extensiva de
quarteirões menos compactos do que os casos anteriores.
Outra característica importante a reter é que a estrutura urbana de S. Pedro de Esteval ultrapassa o
seu núcleo, sendo composto pela inter-relação de 3 pequenos núcleos consolidados separados por
uma linha de água. Nestes núcleos incluem-se as Picoteiras. Os espaços intermédios a estes núcleos
são fundamentais ao aglomerado, tendo constituído as bolsas de terrenos disponíveis para o seu
crescimento ou simplesmente para a implementação de atividades económicas ou de uso especial que
implicam áreas mais relevantes. Neste sentido ao se tratar de S. Pedro de Esteval deverão ser sempre
considerados estes núcleos e os espaços intermédios que os relacionam.
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Fig. 12 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

Esta sede de freguesia, apesar da sua topografia favorável tem verificado sempre uma fraca dinâmica
urbanística, predominando os processos referentes a usos de habitação unifamiliar e anexos.
Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996

1997 - 2000

2001 - 2004

2005 - 2008

2009 - 2012

Habitação unifamiliar

1

1

1

1

3

Misto

1

0

0

2

0

Anexos

1

3

0

3

1

Comércio

1

0

0

0

0

Posto abastecimento combustíveis

1

0

1

0

0

Instalações agropecuárias

0

0

1

0

0

Equipamentos

0

1

0

1

1

TOTAIS

5

5

3

7

5

Informações prévias

2

0

1

0

0

Tabela 19 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso em S. Pedro do Esteval (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).
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De 1993 a 2012, apenas foram registados três pedidos de informação prévia.
S. Pedro do Esteval carece assim de coesão territorial que consolide o tecido urbano específico que o
caracteriza.

LUGAR
São Pedro de Esteval

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
24,4

16,11

33.97%

Tabela 20– Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

O perímetro urbano em vigor apresenta atualmente cerca de 66% da área ocupada. Como referido, a
estrutura é bastante distinta dos demais aglomerados, conferindo uma leitura menos contínua ao
espaço construído. Para além destes fatores, é de referir a existência de um núcleo construído a
nordeste que se encontra fora do perímetro. É ainda de assinalar a existência de uma linha de água,
que atravessa o perímetro vigente e de um equipamento coletivo implementado na adjacência do
lugar. Este lugar irá certamente beneficiar também da proximidade do IC8, recentemente concluído, e
à A23.
Nos últimos anos tem-se inclusivamente verificado um fluxo crescente de estrangeiros na zona mais
sul do concelho, com a edificação de habitações permanentes ou de segundas residências.
Assim, a presente proposta redefine o perímetro, englobando o referido núcleo construído
preexistente reduzindo ligeiramente a zona sul (ecologicamente mais sensível). Desta forma prevê-se
a ampliação em cerca de 26,7% do solo urbano, salientando-se contudo uma vez mais que a forma
de ocupação urbana é distinta das dos demais aglomerados.
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Fig. 13 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
São Pedro de Esteval

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
24,4

30,92

+26.7%

Tabela 21– Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).

As categorias operativas serão distribuídas de forma a promover a consolidação dos espaços
preexistentes e a reestruturação e coesão dos espaços que polvilham a restante envolvente.
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Fig. 14 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

São Pedro de Esteval

30,92

25,24

5,68

Tabela 22 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

Pretende-se que S. Pedro de Esteval funcione como principal pólo da zona sul do concelho,
incorporando equipamentos e infraestruturas que sirvam toda essa zona. Deverá também agregar
serviços e comércio que apoiem a população residente e o turismo (existente e previsto, seja de
alojamento ou atividades).
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2.2.3.3.

ALVITO DA BEIRA

O Alvito da Beira é um lugar encaixado na paisagem de morfologia irregular, na proximidade de uma
ribeira. Caracteriza-se por estrutura urbana com significativa compacidade, resultado das referidas
condições morfológicas da paisagem.
O perímetro urbano em vigor do Alvito da Beira encontra-se ocupado em cerca de 48,58% da sua
totalidade, sendo a restante área correspondente a zonas com morfologia do terreno bastante
declivosa ou com a existência de uma linha de água.

LUGAR
Alvito da Beira

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
14,8

7,61

48,58%

Tabela 23 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

Fig. 15 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).
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Nesta sede de freguesia a dinâmica urbana revela que o uso predominante nos processos de
licenciamento e comunicações prévias tem sido o de habitação unifamiliar.
Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

9

6

7

2

2

Misto

0

0

1

0

0

Anexos

2

1

2

3

0

Equipamentos

0

0

0

1

0

TOTAIS

11

7

10

6

2

Informações prévias

3

0

0

1

0

Tabela 24 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso em Alvito da Beira (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).

De 1993 a 2012, o Alvito da Beira apresentou apenas 4 pedidos de informações prévias.
A sua dinâmica urbana não foi relevante nos últimos anos, nem se perspetiva uma grande alteração
deste quadro. Por outro lado pretende-se cada vez mais fomentar as ações de reabilitação do
edificado existente, pelo que este ajustamento terá também essa mais-valia e favorecerá a
necessidade de espaço para ampliação e adequação do edificado existente às necessidades atuais.
Simultaneamente foi necessário reprogramar as áreas de expansão para terrenos topograficamente
mais favoráveis e que correspondam aos eixos de procura, designadamente junto à praia fluvial, que
nos últimos anos foi objeto de melhoramentos significativos.
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Fig. 16 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)

Alvito da Beira

14,8

9,42

-63,6%

Tabela 25 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2013).

A presente proposta optou por redefinir o limite de solo urbano, ajustando-o à ocupação atual e
retirando as áreas de menor viabilidade construtiva ou de maior sensibilidade ecológica. Desta forma
propõe-se uma redução de cerca de 63,9% em relação ao solo urbano definido pelo PDM94.
Esta área integra uma zona ameaçada por cheia, que irá ficar salvaguardada na EEM, e que
corresponde à ribeira existente.
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Dentro deste novo limite propõe-se a seguinte distribuição de categorias operativas:

Fig. 17 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Alvito da Beira

9,42

8,23

1,19

Tabela 26 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

Esta distribuição de categorias operativas permite a reabilitação urbana do núcleo central e uma
ligeira margem de ampliação deste para a sua envolvente onde as questões biofísicas estão mais
salvaguardadas.
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2.2.3.4.

PERAL

Este lugar foi-se desenvolvendo em redor das vias principais, traduzindo-se num crescimento linear
que se foi consolidando ao longo do tempo, acompanhando a direção da linha de água que lhe é
adjacente a Oeste. Os equipamentos e comércio existentes são elementos pontuais na sua estrutura
urbana. Encontra-se ainda na área de influência do IC8 e dos acessos à A23.

Fig. 18 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Peral

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
18,0

8,98

50,11%

Tabela 27– Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

O Peral, apesar das suas excelentes características para construção, nos anos analisados registou
muito poucos processos de gestão urbanística, tendo predominado os de uso habitacional
(unifamiliar). Contudo, a partir de 2009, não se verificou qualquer processo. Nos períodos de tempo
considerados não foram registados quaisquer loteamentos ou informações prévias.
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Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

3

1

1

3

0

Equipamentos

0

3

0

0

0

TOTAIS

3

4

1

3

0

Tabela 28– Processos de licenciamentos e comunicações prévios por uso no Peral (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

O perímetro urbano em vigor apresenta atualmente uma taxa de ocupação de cerca de 50%,
encontrando-se a zona Norte ainda expetante. Nesse sentido, e face à reduzida dinâmica urbana e
perspetivas demográficas, propõe-se o ajustamento do perímetro, reduzindo em cerca de 7,2% a sua
área. Alguns acertos pontuais são ainda devidos à cartografia. Esta proposta pretende retirar as áreas
ambientalmente mais sensíveis e também fomentar a coesão do seu núcleo pré-existente.

Fig. 19 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Peral

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
18,0

16,80

-7,14%

Tabela 29 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).
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As categorias operativas propostas têm a seguinte disposição:

Fig. 20 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha)

Peral

16,80

SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)
10,63

6,17

Tabela 30 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

O espaço urbanizável poderá vir a ser dividido em partes diferentes de forma a estabelecer a
prioridade de ocupação (e que será a de maior proximidade ao existente).
2.2.3.5.

MOITAS

Moitas é um lugar relativamente recente e localiza-se na freguesia de Proença-a-Nova, agregando
diversos lugares com denominação de Moitas (Moitas, Moita do Pinheiro e Moita do Grilo), todos
distribuídos ao longo de um eixo principal que é a estrada nacional EN241, e que constituía até há
pouco tempo o principal atravessamento do concelho em direção Castelo Branco ou Sertã. A sua
estrutura urbana apresenta-se desagregada ou mesmo desarticulada entre si, tendo porém uma
topografia muito favorável e uns acessos privilegiados às principais vias rodoviárias externas. Este
lugar beneficia da proximidade do Centro de Ciência Viva e do aeródromo (conjuntamente com o
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estabelecimento para formação de bombeiros), que funcionam como elementos dinamizadores desta
localidade, sendo responsáveis, em parte, pelo seu desenvolvimento. Muito próxima, encontra-se a
Figueira, uma aldeia bem típica que integra a rede de Aldeias do Xisto, e que como tal foi
intervencionada.

Fig. 21 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

Moitas carece assim de adequada consolidação, apresentando enormes potencialidades para
expansão. A Câmara Municipal dispõe ainda de uma significativa bolsa de terenos na envolvente aos
referidos aeródromo e Centro de Ciência Viva, com enormes potencialidades.
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Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

16

16

4

7

0

Misto

1

0

1

0

0

Anexos

4

7

7

4

2

Serviços

0

0

1

1

0

Indústria

0

1

0

0

0

Comércio

0

1

0

0

0

Restauração e bebidas

0

0

0

1

0

Posto abastecimento combustíveis

0

0

0

1

0

TOTAIS

21

25

13

14

2

Informações prévias

1

5

2

0

0

Tabela 31 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso e tipo nas Moitas/ Moita do Grilo/ Moita do Pinheiro
(Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Os três núcleos (Moitas, Moita do Pinheiro e Moita do Grilo) caracterizaram-se por alguma dinâmica
até 2009. Com predominância para a habitação unifamiliar, verificaram-se ainda algumas ocorrências
ao nível dos anexos, serviços, indústria ou comércio. Este conjunto também registou a apresentação
de algumas informações prévias, mais precisamente de 1993 a 2004.

LUGAR
EXISTENTE
Moitas

39,43

PERÍMETRO URBANO (ha)
% DE ÁREA LIVRE
ÁREA CONSOLIDADA E EEU
NO PU EM VIGOR
26,79

32,06%

Tabela 32 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

A área urbana consolidada é de cerca de 77%, sendo que algumas das áreas livres se reportam a
situações de maior sensibilidade económica (linhas de água).
Embora estejamos num contexto de perdas demográficas, tal como já foi referido, Moitas é um dos
pólos principais da zona central do concelho, vindo a ser beneficiado com a recente construção de um
novo lanço do IC8, a proximidade de equipamentos singulares e do aeródromo. Neste sentido prevêse a sua afirmação no contexto municipal, reforçada pela junção da Moita do Grilo e da Moita do
Pinheiro. Pretende-se ainda a conjugação de turismo com infraestruturas e equipamentos de utilização
comum já existentes na proximidade, por forma a tornar todo o espaço coerente e equilibrado.
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Fig. 22 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Moitas

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
39,43

63,0

+59,78%

Tabela 33 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2013).

Nesse sentido a proposta agora apresentada prevê o englobar das áreas já comprometidas que
existem na contiguidade das áreas urbanas consolidadas, assim como a agregação dos dois referidos
perímetros urbanos vigentes – Moita do Grilo e Moita do Pinheiro, assim como de equipamentos e
infraestruturas existentes, crescendo 59,78% em relação ao perímetro vigente.
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As categorias operativas propostas definem-se da seguinte forma:

Fig. 23 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha)

Moitas

63,0

SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)
34,18

28,82

Tabela 34 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

A proposta visa afirmar este conjunto no contexto municipal, aproveitando as suas mais valias
singulares, e apostando num desenvolvimento mais coeso e equilibrado, de modo a configurar uma
identidade mais coesa.
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2.2.3.6.

ESPINHO PEQUENO (NORTE E SUL)

Este aglomerado é essencialmente habitacional e agrícola. Constituído por um conjunto muito
pequeno de edifícios construídos com pedra à vista, a restante estrutura é mais recente, dispersa e
desagregada. Carece assim de adequada consolidação da sua estrutura urbana, tanto mais que
apresenta características absolutamente favoráveis à construção: a topografia plana dos terrenos, e a
proximidade da EN241 tornam este núcleo bem atrativo no que se reporta à fixação da população,
pretendendo-se potenciar estas suas características.

Espinho Pequeno

Fig. 24 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2015).
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No Espinho Pequeno, e de 1993 a 2008, o número de habitações unifamiliares e anexos foi bem
reduzido, não se verificando qualquer ocorrência a partir de 2009.
Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso 1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012
Habitação unifamiliar

2

4

0

1

0

Anexos

3

1

1

2

0

Totais

5

5

1

3

0

Informações prévias

0

1

0

0

0

Tabela 35 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso no Espinho Pequeno (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).

Em todos os anos considerados, no Espinho Pequeno verificou-se apenas a ocorrência de uma
informação prévia.

LUGAR

EXISTENTE

PERÍMETRO URBANO (ha)
% DE ÁREA LIVRE
ÁREA CONSOLIDADA E EEU
NO PU EM VIGOR

Espinho Pequeno
(norte)

13,0

7,56

41.8%

Espinho Pequeno (sul)

0,0

0,0

0,0%

Tabela 36 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

O perímetro urbano vigente englobava apenas o lugar de Espinho Pequeno norte, o qual tem hoje
uma taxa de ocupação de cerca de 58% da totalidade do solo urbano. Espinho Pequeno sul não tinha
perímetro urbano, embora tenha diversas construções e áreas infraestruturadas.
Em termos de delimitação, o atual perímetro é por isso objeto de profundos reajustamentos, sendo
excluídas áreas menos favoráveis à construção quer pela topografia, quer pela falta de acessos, que
não foram ocupadas e não tiveram qualquer procura. Em contrapartida, passa a abranger áreas com
alguma construção já existente, e que não havia sido anteriormente considerada, tirando proveito de
acessos e infraestruturas de áreas confinantes, designadamente do outro lado da EN. Importa
salientar que o perímetro urbano do Espinho Pequeno se distribui necessariamente por 2 núcleos
separados, devido às características biofísicas e respetivas condicionantes.
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Espinho Pequeno

Fig. 25 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2015).

PERÍMETRO URBANO (ha)

LUGAR

EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)

Espinho Pequeno (norte)

13,0

20,56

+58.15%

Espinho Pequeno (sul)

0,0

9,57

+100,0%

Tabela 37 – Comparação entre PU´s em vigor e propostos (Proengel, 2015).
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Esta proposta prevê a seguinte distribuição de categorias operativas:

Espinho Pequeno

Fig. 26 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha)

SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Espinho Pequeno (norte)

20,56

20,31

0,25

Espinho Pequeno (sul)

9,57

6,87

2,70

Tabela 38 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2015).
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Prevê-se assim a agregação dos diversos núcleos consolidados, contribuindo para a consolidação do
tecido urbano existente. É ainda intenção deste município efetuar uma forte aposta na expansão do
lugar através de uma adequada delimitação do perímetro, considerando terrenos mais confinantes
com acessos já pavimentados e infraestruturados.
2.2.3.7.

VALE CLÉRIGO/ PEDRA DO ALTAR

Vale Clérigo e Pedra do Altar são dois aglomerados adjacentes, relacionados com a estrada nacional,
tendo-se desenvolvido de forma a fundirem-se num só. Assim sendo, serão aqui relacionados e
tratados em simultâneo, uma vez que a sua realidade já é vivenciada dessa forma. Vale Clérigo é
predominantemente habitacional e agrícola e Pedra do Altar, também contendo ainda algum comércio
e restauração de pequena dimensão.

Fig. 27 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2015).
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Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

8

5

6

6

1

Misto

0

0

1

0

0

Anexos

2

0

1

1

1

Armazém

0

1

0

0

0

TOTAIS

10

6

8

7

2

Informações prévias

1

1

1

0

1

Tabela 39 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso e tipo no Vale Clérigo (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).

Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

3

7

4

1

0

Misto

0

0

1

0

0

Anexos

1

0

3

2

0

TOTAIS

4

7

8

3

0

0

1

0

0

0

Informações prévias

Tabela 40 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso e tipo na Pedra do Altar (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).

O conjunto Vale Clérigo/Pedra do Altar tem verificado sempre alguma dinâmica, apesar da brusca
redução a partir de 2009. A predominância tem sido sempre a da habitação unifamiliar. Vale Clérigo,
de 1993 a 2012, registou quatro pedidos de informação prévia. Na Pedra do Altar, por sua vez,
verificou-se apenas um pedido de informação prévia, no período de 1997-2000.

LUGAR

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR

Vale Clérigo

13,5

9,78

27,56%

Pedra do Altar

25,90

13,83

46,6%

Tabela 41 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

A atual taxa de ocupação do solo urbano de ambos os perímetros vigentes é de cerca de 85% em
Vale Clérigo e 60% em Pedra do Altar.
Atendendo a que já existe construção dispersa, e com alguma expressão entre ambos os
aglomerados, dada a continuidade dos usos e funções conforme exposto anteriormente, pretende-se,
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tal como já foi referido, a sua ligação para consolidação do tecido urbano e garantindo
simultaneamente áreas coerentes para expansão. A presente proposta assume assim a continuidade
dos dois núcleos, reformulando os dois perímetros, ajustando-os às existências e topografia,
resultando numa ampliação que se traduz numa delimitação mais ajustada à realidade existente e
futura. Esta definição permitirá a consolidação de áreas expetantes, de forma a conferir unidade ao
espaço urbano.

Fig. 28– Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)

Vale Clérigo

13,5

22,93

+69,85%

Pedra do Altar

25,90

24.83

-4.10%

Tabela 42 – Comparação entre PU’s em vigor e propostos (Proengel, 2015).
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Esta proposta prevê a seguinte distribuição de categorias operativas:

Fig. 29– Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Vale Clérigo

22,93

14,84

8,09

Pedra do Altar

24.83

20,16

4.67

Tabela 43 – Quantificação das categorias operativas dos perímetros urbanos propostos (Proengel, 2015).

2.2.3.8.

VALE DA MUA

Vale da Mua localiza-se na freguesia de Peral, caracterizando-se por dois núcleos a norte da EN241 e
um outro, menos consolidado, a nordeste. O atravessamento deste lugar pela EN241 foi determinante
para o seu desenvolvimento no passado, sendo que com o novo papel que esta via assume (com a
inauguração do IC8 completo), importa solucionar urbanamente o espaço que lhe é adjacente e que
tem crescido de forma menos articulada.
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Fig. 30 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Vale da Mua

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA E EEU % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
17,5

13,68

21,83%

Tabela 44 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

As edificações fazem uma frente mais una para a via/arruamento principal e têm depois um
logradouro a tardoz bastante comprido. Estas características conferem uma imagem menos compacta
ao lugar. Apesar desta característica, a sua taxa de ocupação é de cerca de 78%.

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório - Anexo 5

47

Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

3

5

3

4

2

Misto

0

0

0

0

1

Anexos

3

1

1

0

0

Indústria

1

0

0

0

0

Armazém

1

0

0

0

0

Equipamentos

0

0

1

0

0

TOTAIS

8

6

5

4

3

Informações prévias

1

0

0

1

0

Tabela 45 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso no Vale da Mua (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Vale da Mua tem verificado uma predominância bastante contante de habitação unifamiliar ao longo
dos períodos de tempo considerados. De 1993 a 2012, o aglomerado do Vale da Mua teve apenas dois
pedidos de informação prévia.
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Fig. 31– Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Vale da Mua

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
17,5

19,78

13,03%

Fig. 32 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).
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Fig. 33 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Vale da Mua

19,78

14.96

4.82

Tabela 46 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

A proposta apresentada pretende re-aferir a delimitação vigente, ampliando ligeiramente o solo
urbano de forma a ajustar as áreas mais favoráveis à edificação, e simultaneamente promover a
consolidação do espaço mais central do lugar, permitindo ações de requalificação do espaço público.
Desta forma propõe-se uma ampliação de cerca de 13,03% do perímetro em vigor. A ocupação do
espaço urbanizável irá permitir um maior equilíbrio urbano e a maximização das infraestruturas
implementadas.
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2.2.3.9.

ATALAIAS

A Atalaias é um lugar tradicional que se tem expandido significativamente. Apesar da proximidade a
Sobreira Formosa, sede de freguesia, funciona de um modo quase autónomo e tem verificado
desenvolvimento ao nível da habitação e comércio.

Fig. 34 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR
Atalaias

PERÍMETRO URBANO (HA)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
27,9

21,14

24,23%

Tabela 47 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Fonte: Proengel, 2014).
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Apresenta uma estrutura viária e urbana, confusas, que carecem de ações de reordenamento. Este
aglomerado integra alguns equipamentos como um polo da biblioteca, a colónia de férias e o
polidesportivo, sendo que este último necessita de ser devidamente enquadrado. A taxa de ocupação
do perímetro vigente é de cerca de 76%.
Processos de licenciamentos e comunicações
prévias por uso

1993 - 1996

1997 - 2000

2001 - 2004

Habitação unifamiliar

13

10

12

Misto

0

0

1

Anexos

4

4

2

Comércio

1

0

0

TOTAIS

18

14

15

Tabela 48– Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso na Atalaia (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Atalaias tem verificado um número de processos de gestão urbanística significativo para as habitações
unifamiliares e anexos, ao longo dos períodos de tempo analisados. As habitações unifamiliares
sofreram uma maior redução a partir de 2005.
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Fig. 35 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR
Atalaias

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
27,9

28.06

-0.05%

Tabela 49 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2015).

A proposta agora apresentada visa a adaptação a existências, não consideradas anteriormente,
eliminando áreas de expansão que não chegaram a ser ocupadas (sobretudo pelas características
topográficas), nomeadamente a sul. O perímetro em vigor foi reduzido em cerca de 1,43%.
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As categorias operativas distribuem-se da seguinte forma:

Fig. 36 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR
Atalaias

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)
28.06

21,68

6.38

Tabela 50 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2015).
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2.2.3.10. VERGÃO
O Vergão é outro dos lugares que se foi desenvolvendo ao longo dos diversos arruamentos com o
tardoz das construções quase sempre livres. Embora apresente uma imagem homogénea e muito
característica, carece de adequada consolidação.
Mais se verifica que pela anterior cartografia utilizada, aquando da elaboração do PDM vigente, houve
algum desajustamento entre o perímetro delimitado e o edificado existente.

Fig. 37 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Vergão

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
17,1

14,96

12,5%

Tabela 51– Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

A atual taxa de ocupação do perímetro urbano vigente é de 87,5%.
Vergão registou nos períodos de tempo considerados alguma ocorrência de dinâmica urbana, bastante
constante, ao nível da habitação unifamiliar.
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Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

5

3

8

3

2

Anexos

1

3

0

2

0

Equipamentos

3

0

0

0

0

TOTAIS

9

6

8

5

2

0

0

1

Informações prévias

0

0

Tabela 52 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso e tipo no Vergão (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

Em Vergão registou-se apenas um pedido de informação prévia de 1993 a 1996.

Fig. 38 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Vergão

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
17,1

21,1

+23,39%

Tabela 53 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2014).
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Propõe-se assim que o perímetro seja reajustado, aproximando-se agora mais das edificações. Por
outro lado tem alargamentos pontuais para alcançar todo o edificado existente. Foram ainda excluídas
algumas áreas com relevo mais acentuado e de maior sensibilidade ecológica. A variação
relativamente ao perímetro vigente é de 23,39%.
As categorias operativas adotadas são as seguintes:

Fig. 39 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Vergão

21,1

18,88

2,22

Tabela 54 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014).

A proposta contribuirá assim para a consolidação urbana e maximização das infraestruturas
implementadas.
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2.2.3.11. SOBRAINHO DOS GAIOS
Este lugar, de dimensão significativa, apresenta um núcleo consolidado que se vai estendendo
progressivamente e de forma mais extensiva ao longo dos arruamentos principais.

Fig. 40 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2014).

PERÍMETRO URBANO (ha)

LUGAR

EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR

Sobrainho dos Gaios

22,7

17,58

22,56%

Tabela 55 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

A atual taxa de ocupação do perímetro urbano vigente é de 77%.
Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

5

6

5

2

2

Habitação bifamiliar

0

1

0

0

0

Anexos

1

1

0

4

0

TOTAIS

6

8

5

6

2

Tabela 56– Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso no Sobrainho dos Gaios (Fonte: CM Proença-a-Nova,
2013).
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Sobrainho dos Gaios também tem sido um aglomerado que regista um número constante de
processos referentes a habitações unifamiliares ao longo do tempo.

Fig. 41 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR
Sobrainho dos Gaios

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
22,7

28,04

+23,52%

Tabela 57 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2013).

A presente proposta pretende re-aferir a delimitação vigente, ampliando ligeiramente para uma
atualização ao edificado existente, e reduzindo determinadas áreas de expansão que entretanto não
foram ocupadas e que são até de topografia mais desfavorável.
Desta forma propõe-se uma variação de 23,52% de aumento, relativamente ao atual perímetro.
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Fig. 42 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2014).

LUGAR

PU PROPOSTO (ha) SOLO URBANIZADO (ha) SOLO URBANIZÁVEL (ha)

Sobrainho dos Gaios

28,04

19,33

8,71

Tabela 58 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2014)
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2.2.3.12. CATRAIA CIMEIRA
A Catraia Cimeira/Chão Redondo no PDM vigente foi delimitada através de um conjunto de núcleos,
separados entre si, e totalmente desajustados do edificado já então existente. Bem próximo, o Chão
Redondo não teve sequer qualquer perímetro cartografado. Dado que estes lugares são
completamente interdependentes urbana e funcionalmente, propõe-se a sua leitura conjunta,
assumindo-se como um único lugar.

Catraia Cimeira

Fig. 43 – Perímetro urbano vigente versus ocupação urbana (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR
Catraia Cimeira/Chão Redondo

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE ÁREA CONSOLIDADA % DE ÁREA LIVRE NO PU EM VIGOR
33,40

23,5

29,64%

Tabela 59 – Quantificação perímetro urbano em vigor/ área urbana consolidada/ área urbana livre (Proengel, 2014).

O conjunto Catraia/Chão Redondo tem registado ao longo dos anos um número significativo de
processos, designadamente nas habitações unifamiliares e anexos. Verificaram-se também algumas
ocorrências em edifícios de uso misto, de comércio, oficinas, abastecimento de combustíveis e
turismo.
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Processos de licenciamentos e
comunicações prévias por uso

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012

Habitação unifamiliar

5

7

4

5

1

Misto

0

0

0

1

1

Anexos

3

2

1

7

0

Indústria

0

1

0

0

0

Comércio

1

0

1

0

0

Oficina reparação veículos

0

0

1

0

0

Turismo

0

0

0

0

1

Posto abastecimento combustíveis

0

2

0

0

0

TOTAIS

9

12

7

13

3

Tabela 60 – Processos de licenciamentos e comunicações prévias por uso na Catraia/ Chão Redondo (Fonte: CM Proença-aNova, 2013).

Na Catraia refira-se ainda que se encontra em construção um hotel rural.

PROCESSOS

1993 - 1996 1997 - 2000 2001 - 2004 2005 - 2008

2009 - 2012

Informações prévias

2

0

0

0

0

TOTAIS

2

0

0

0

0

Tabela 61 – Processos de loteamentos e de informações prévias na Catraia/Chão Redondo (Fonte: CM Proença-a-Nova, 2013).

O conjunto Catraia/Chão Redondo verificou apenas dois pedidos de informação prévia, no período de
1993-1996.
A Catraia desenvolveu-se essencialmente ao longo da estrada nacional, e a sua topografia, assim
como a do Chão Redondo é absolutamente plana e favorável à construção.
Atualmente a taxa de ocupação é de 70%, sendo de relembrar que no PDM vigente o Chão Redondo
não tinha perímetro delimitado.
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Fig. 44 – Perímetro urbano vigente versus proposto (com área urbana consolidada) (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR
Catraia Cimeira

PERÍMETRO URBANO (ha)
EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
33,4

55.05

+64.82%

Tabela 62 – Comparação entre PU em vigor e proposto (Proengel, 2015).

O conjunto Catraia Cimeira/Chão Redondo regista uma ampliação de 63,32% relativamente à anterior
delimitação que contudo apenas abrangia a Catraia. Trata-se assim de um aumento absolutamente
necessário para abranger todo o edificado existente, adaptando ainda as zonas de expansão aos
locais já infraestruturados e de melhor topografia.
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Para traduzir esta proposta foram adotadas as seguintes categorias operativas:

Fig. 45 – Perímetro urbano proposto - categorias operativas (Fonte: Proengel, 2015).

LUGAR
Catraia Cimeira

PU PROPOSTO (ha)

SOLO URBANIZADO (ha)

SOLO URBANIZÁVEL (ha)

41,86

13.19

55.05

Tabela 63 – Quantificação das categorias operativas do perímetro urbano proposto (Proengel, 2015).

O novo perímetro proposto, que agora interliga Catraia/ Chão Redondo, será vital para a coesão de
toda a estrutura urbana e sua consolidação. Paralelamente nas zonas de expansão serão potenciadas
as infraestruturas existentes, ou entretanto executadas.
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3. ANEXOS
3.1. COMPARAÇÃO ENTRE PERÍMETROS URBANOS VIGENTES E PROPOSTOS
PERÍMETRO URBANO (ha)

LUGAR

EXISTENTE PROPOSTO DIFERENCIAL (PROPOSTO PARA EXISTENTE)
298,03

400,23

+34,29%

Sobreira Formosa

90,1

98.81

+9.78%

Montes da Senhora

90,12

82,03

-9,10%

Catraia Cimeira

33,40

55.05

+64.82%

Sobrainho dos Gaios

22,7

28,04

+23,52%

Alvito da Beira

14,8

9,42

-63,65%

Atalaias

27,9

28.06

0.05%

Moitas

39,43

63,00

+59,78%

Espinho Pequeno (norte)

13,0

20,56

+58.15%

Espinho Pequeno (sul)

0,0

9,57

+100,0%

Vale Clérigo

13,5

22,93

+69,85%

Pedra do Altar

25,9

24.83

-4.10%

Vale da Mua

17,5

19,78

+13, 03%

Peral

18,0

16,80

-6,67%

São Pedro de Esteval

24,4

30,92

+26,72%

Vergão

17,1

21,10

+23,39%

Restantes lugares

761,4

0,0

-100,0%

1507.28

993.73

-34.07%

Proença-a-Nova

Total
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3.2. ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO PERANTE A SUA OCUPAÇÃO ATUAL
PERÍMETRO URBANO
LUGAR

PROPOSTO
(ha)

ÁREAS CONSOLIDADAS E
COMPROMETIDAS (ha)

Proença-a-Nova

400,23

Sobreira Formosa

ÁREA LIVRE
ha

%

226,6

173,63

43,4%

98.81

88,35

8,57

8,9%

Montes da Senhora

82,03

58,47

23,56

28,7%

Catraia Cimeira

55.05

41,86

12,69

23,3%

Sobrainho dos Gaios

28,04

19,33

8,71

31,1%

Alvito da Beira

9,42

8,23

1,19

12,6%

Atalaias

28.06

21,68

5,82

21,2%

Moitas
Espinho Pequeno
(norte)

63,00

34,18

28,82

45,7%

20,56

20,31

0.25

1.22%

Espinho Pequeno (sul)

9,57

6,87

2,7

28,2%

Vale Clérigo

22,93

14,84

8,09

35,3%

Pedra do Altar

24.83

20,16

3,81

15,9%

Vale da Mua

19,78

14.96

4.82

24,4%

Peral

16,80

10,63

6,17

36,7%

São Pedro de Esteval

30,92

25,24

5,68

18,4%

Vergão

21,10

18,88

2,22

10,5%

Parque Empresarial

62.60

62,6

0,0

0,0%

993.73

693.19

297.70

Total

1.ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório - Anexo 5

66

3.3. PROPOSTA- DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS OPERATIVAS
PU PROPOSTO
(ha)

ESPAÇO URBANIZADO (ha)

ESPAÇO URBANIZÁVEL
(ha)

Proença-a-Nova

400,23

226,6

173,83

Sobreira Formosa

98.81

88,35

10.46

Montes da Senhora

82,03

58,47

23,56

Catraia Cimeira

55.05

41,86

13.19

Sobrainho dos Gaios

28,04

19,33

8,71

Alvito da Beira

9,42

8,23

1,19

Atalaias

28.06

21,68

6.38

Moitas

63,00

34.18

28.82

Espinho Pequeno (norte)

20,56

20,31

0.25

Espinho Pequeno (sul)

9,57

6,87

2,70

Vale Clérigo

22,93

14,84

8,09

Pedra do Altar

24.83

20,16

4.67

Vale da Mua

19,78

14,96

4.82

Peral

16,80

10,63

6,17

São Pedro de Esteval

30,92

25,24

5,68

Vergão

21,10

18,88

2,22

Parque Empresarial

62.60

62,6

0,0

993.73

693.44

300.54

LUGAR

TOTAL
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1. INTRODUÇÃO
“Aglomerados rurais, correspondendo a espaços edificados com funções
residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural, devendo ser
delimitados no plano diretor municipal com um regime de uso do solo que
garanta a sua qualificação como espaços de articulação de funções residenciais
e de desenvolvimento rural e infra -estruturados com recurso a soluções
apropriadas às suas características;(…)”1

A classificação do solo é definida nos planos municipais de ordenamento do território segundo as regras
estabelecidas em toda a legislação aplicável e pelo Dec. Reg. N.º11/2009 de 29 de maio.
O PDM de Proença-a-Nova eficaz desde 1994 classifica o território municipal em cerca de 96,5% solo
rural e 3,5% de solo urbano, considerando-se então como solo urbano todos os aglomerados delimitados
na planta de ordenamento e como tal abrangidos pela hierarquia de aglomerados urbanos estabelecida
no artigo 35º do seu regulamento.
Com exceção de cerca de 20 núcleos, que foram simplesmente omissos, todos os demais aglomerados
tinham perímetro urbano cartografado, embora a maioria fosse considerado como aglomerados rurais, e
integrados no último nível da referida hierarquia.
Importa ainda referir que o PDM vigente apresenta inúmeras questões que prejudicam uma correta
interpretação gráfica, particularmente no que respeita às áreas urbanas, e que tem condicionado em
muito a sua leitura, induzindo ainda dificuldades na aplicação prática das suas disposições
regulamentares. Para além de ter sido utilizada cartografia base bastante desatualizada (a possível e a
disponível na época), e dos meios com que foi produzido o PDM, verificou-se a existência de muitos erros
na delimitação na maioria dos aglomerados, tais como:
a) Perímetro urbano desfasado da área construída existente, deixando de fora áreas já
edificadas ou mesmo arruamentos já pavimentados e infraestruturados com potencial
para serem urbanizados;
b) Proposta de áreas de expansão em terrenos topograficamente desfavoráveis;
c) Diversas áreas edificadas, e já existentes à data da elaboração do PDM não foram
excluídas da REN nem desafetadas da RAN;
d) Para muitos dos aglomerados não foram excluídas a totalidade das áreas da REN que
permitissem a conformidade com os perímetros urbanos delimitados na planta de
ordenamento.

1

Alínea a) do artigo 19º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio.
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Esta parte inicial é por isso inevitavelmente igual à do relatório de descrição e fundamentação da
metodologia adotada para a delimitação dos perímetros urbanos propostos no âmbito do processo de
revisão do plano diretor municipal de Proença-a-Nova. Esse relatório trata pormenorizadamente os
perímetros urbanos remetendo para relatório próprio os núcleos considerados como aglomerados rurais.
Com efeito, e atendendo ao impacto sociocultural, e mesmo económico que a situação contrária
acarretaria (a população continua a identificar-se muito com a sua aldeia e freguesia), o município
pretende ter uma delimitação demarcada para todos os núcleos ainda que apenas 14 aglomerados sejam
considerados como urbanos.
De acordo com a proposta de PROT Centro, os aglomerados rurais correspondem a pequenos núcleos de
edificação concentrada, com um mínimo de dez edifícios, servidos de arruamentos de uso público, com
funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural. A sua estruturação e qualificação
urbanística contribuirão para a capacidade de atrair população, contrariando, simultaneamente, as
formas de edificação isolada e dispersa em solo rural. Ainda da ata da reunião de concertação entre a
CCDR Centro e a CMPN, no âmbito do PROT-C consta que, nos aglomerados rurais, para além da
colmatação do tecido será permitido o crescimento restrito (expansão) desde que devidamente
justificado nomeadamente por razões de qualificação funcional (a instalação de equipamentos coletivos e
de serviços) ou procura de habitação, incluindo a destinada a fins turísticos ou de 2ª habitação. Neste
âmbito poderá ainda ser incluída a requalificação do espaço público.
É assim muito importante salvaguardar a permanência/sobrevivência dos restantes núcleos, apesar dos
mesmos constituírem apenas aglomerados rurais, pois todos eles se encontram infraestruturados (com
pavimentação, água e eletricidade) e são objeto de recolha de resíduos sólidos, sob pena de não ser
possível a sua reabilitação ou qualquer nova construção no futuro. O investimento por parte da autarquia
está implementado, tratando-se de assegurar somente a sua manutenção. Acresce referir que muitos dos
lugares mais próximos da sede do concelho, e que têm o acesso facilitado pelo IC8 vão ainda registando
uma procura significativa que se pretende viabilizar e incentivar. Assim, não se trata de promover a
dispersão da ocupação urbana no território municipal, dispersando recursos e infraestruturas e
promovendo o aumento das deslocações, mas pelo contrário, assegurar e reforçar as características
identitárias do seu ordenamento territorial e a vida tradicional da sua população, e maximizar os
investimentos municipais já incorporados no seu tecido, contribuindo ativamente para o combate da
desertificação do espaço rural.
Atendendo às características descritas, e embora alguns núcleos não apresentem no mínimo 10 edifícios
(são todavia situações absolutamente excecionais, devidamente assinalados), a autarquia pretende
assumir estes lugares como aglomerados rurais dado que:


São maioritariamente residenciais;
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Contêm património edificado para reabilitar, que contribui de forma decisiva para a identidade e
carácter do concelho;



São dotados de infraestruturas, e inclusivamente objeto de recolha de resíduos sólidos.

Na gestão urbanística dos anos passados, verificou-se que nalguns casos não foi possível permitir a
reabilitação necessária do edificado, embora tenha existido procura para tal, isto devido aos conflitos com
REN e RAN, resultantes da ausência de delimitação de um perímetro rural adequado.
No concelho verifica-se ainda uma outra situação curiosa: inúmeros aglomerados são constituídos por
diversos núcleos, por vezes até quase confinantes entre si, ou separados por barreiras físicas como
estradas ou ribeiras. Nos casos em que tal era possível, a presente proposta promove a sua unificação,
até porque geralmente foi “esquecido”/omisso algum edificado já existente nos espaços intersticiais entre
eles.
Assim, e concluindo, a maioria dos aglomerados considerados como rurais e enquadrados em solo
urbano, no PDM vigente, são agora remetidos para a categoria de espaço rural. A sua abordagem
cuidada e pormenorizada, em sede dos estudos base já elaborados e aprovados pela CA, possibilita um
diagnóstico bem real e um adequado enquadramento nas estratégias de crescimento para o concelho.

2. AGLOMERADOS RURAIS
Na sequência dos pressupostos referenciados anteriormente, procedeu-se à delimitação dos aglomerados
rurais. Foi desde logo efetuada a devida atualização com o edificado existente, e aferição devido aos
anteriores erros de cartografia. Foram ainda identificados diversos conflitos com a RAN e REN vigentes,
sobretudo nas áreas limite, e nas zonas com linhas de água que cuja solução se preconiza nas propostas
do Plano (relatório e regulamento).
Na maioria destes núcleos procedeu-se à redução/ajustamento do seu perímetro. A delimitação vigente
era frequentemente excessiva, sem atender ao edificado existente e morfologia do terreno.
Os escassos núcleos que são ampliados são aqueles que continham situações de omissão de edificado
então existente, ou os que apresentavam maiores desfasamentos resultantes da cartografia utilizada.
Como foi referido anteriormente, alguns aglomerados rurais tinham inclusivamente a sua delimitação
totalmente desfasada do aglomerado efetivamente existente.
Verificou-se por isso na presente proposta uma redução de 67% dos perímetros referentes a estes
lugares em relação ao PDM vigente.
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3. DEFINIÇÃO DE NÍVEIS
Atendendo à diversidade, dimensão e características dos aglomerados rurais em causa, são proposto 3
níveis, refletidos em regulamento com regras específicas:
Nível A – Lugares de média dimensão (para o contexto territorial), com alguma dinâmica de crescimento.
As suas características físicas e geográficas proporcionam-lhe potencial para consolidação e expansão.
NÍVEL
ÁREA (ha)
HIERÁRQUICO

FREGUESIA

LOCAL

Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Chão do Galego

A

27,88

Corgas/Lomba das Corgas

A

25,00

Cunqueiros

A

23,94

São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral

Lameira d’Ordem

A

21.85

Malhadal

A

20,43

São Pedro do Esteval

Padrão

A

15,15

Em todos estes núcleos, com exceção do Malhadal e Corgas/Lomba das Corgas, optou-se por ampliar a
sua área por necessidade de ajustamentos, desfasamentos cartográficos, ou para abranger todo o
edificado efetivamente existente e que anteriormente não havia sido considerado.
Os núcleos agora objeto de uma ampliação efetiva são apenas: Lameira d’Ordem, Chão do Galego e
Cunqueiros. Já no PDM vigente o seu perímetro havia sido marcado de forma absolutamente desfasada
do edificado existente.
Neste nível hierárquico, os núcleos de Chão do Galego e de Corgas, já se encontram servidos pelas
infraestruturas básicas, entre elas a rede de saneamento, encontrando-se nas intervenções municipais já
previstas a execução da rede de esgotos e de infraestruturas de tratamento das águas residuais, nos
núcleos de Cunqueiros e Malhadal.
Em termos de regulamento, propõe-se o seguinte:
 Permitir

alguma

expansão,

a

consolidação

da

malha

edificada/infraestruturada,

designadamente através da colmatação de vazios, a ampliação do edificado e a
requalificação com eventual incorporação de equipamentos;
 Índice de ocupação do solo máximo – 0,30;
 Índice de utilização do solo máximo – 0,45.
Nível B – Lugares constituídos por um pequeno núcleo consolidado que se expandiu essencialmente ao
longo das principais vias. O resultado são conjuntos de edificado semi-disperso de crescimento linear com
diversos terrenos de utilização agrícola/hortícola incorporados, mas que têm potencialidade para uma
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futura consolidação e alguma expansão, quer pelas característica físicas do solo, quer pela organização
edificada subjacente.

FREGUESIA

LOCAL

NÍVEL
HIERÁRQUICO

ÁREA
(ha)

União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral

Aldeia Ruiva

B

4,1

Amoreira

B

2,46

Braçal

B

4,44

Caniçal Cimeiro

B

6,39

Caniçal Fundeiro

B

2,14

Montes da Senhora

Carregais

B

8,67

Montes da Senhora

Carregal

B

4,69

Carvalhal

B

5,37

Casa Nova

B

2,57

Casal d’Ordem

B

3,61

Casal da Ribeira
Casalinho (Montes
Senhora)

B

3,95

B

1,55

Casalinho (Proença)

B

1,14

Castanheira

B

8,67

Cerejeira

B

13,61

Cimadas Cimeiras

B

17,55

Cimadas Fundeiras

B

15,45

Dáspera

B

7,66

Eiras

B

7,41

Esfrega

B

5,14

Espinho Grande

B

9,62

Estevês

B

15,59

Ferraria

B

3,85

Figueira

B

5,18

União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
Montes da Senhora
Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
Montes da Senhora
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
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LOCAL

NÍVEL
HIERÁRQUICO

ÁREA
(ha)

Fórneas

B

10,4

Foz do Pereiro

B

2,13

Fróia

B

1,97

Galisteu

B

17,17

Giesteiras Cimeiras

B

12,02

Herdade

B

6,77

Junceira

B

9,01

Labrunhal Cimeiro

B

2,25

Labrunhal Fundeiro

B

3,07

Lameira Martins

B

5,08

Maljoga

B

6,51

Maxiais

B

6,28

Mó (Nascente)

B

1,09

Mó (Poente)

B

1,15

Monte Barbo

B

4,25

São Pedro do Esteval

Monte Fundeiro

B

3,21

São Pedro do Esteval

Monte Rodrigo

B

0,52

São Pedro do Esteval

Murteirinha

B

11,14

São Pedro do Esteval
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Naves (Poente)

B

3,51

Oliveiras

B

4,28

Palhota

B

10,16

Pedras Brancas

B

7

Penafalcão

B

5,25

Pereiro

B

3,67

Pergulho/Murteira

B

24,71

Porteleiros

B

2,1

Póvoa

B

11,95

FREGUESIA

União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
Montes da Senhora
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FREGUESIA

LOCAL

NÍVEL
HIERÁRQUICO

ÁREA
(ha)

União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Pucariço

B

12,44

Rabacinas

B

8,3

Rafael

B

1,52

Relva da Louça

B

11,24

Ripanso

B

10,66

Serimogão

B

6,05

Sesmos

B

4,67

Sobral Fernando

B

5,98

Vale Canhestro

B

9,73

Vale d’ Água

B

11,8

Vale d’Urso
(Nascente)

B

6,41

Vale d’Urso (Poente)

B

9,49

Vale da Carreira

B

3,3

Vale da Ursa

B

9,01

Vale das Balsas

B

5,96

Vale Salgueiro

B

1,09

Vale Videiros

B

4,85

Vales

B

8,16

Vales (Proença)

B

2,32

Venda

B

5,73

Montes da Senhora
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
São Pedro do Esteval
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Dos núcleos referidos, a sua maioria foi ajustada, tendo sido ampliada com alguma expressão as
seguintes delimitações: Cimadas Cimeiras, Galisteu Cimeiro/Galisteu Fundeiro, Vale d’Urso e Vale
Canhestro. Resultou, basicamente, da necessária atualização face ao levantamento topográfico do
terreno e do edificado existente.
Os lugares que tiveram maior redução na sua delimitação foram: Dáspera, Vale Videiros, Estevês,
Pucariço, Carregais e Monte Barbo.
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Por sua vez os núcleos de Aldeia Ruiva e Casa Nova, não tinham qualquer delimitação vigente e
passaram a ser considerados lugares rurais, nível B.
Para consolidação do tecido urbano foram interligados os seguintes lugares: Galisteu Cimeiro/Galisteu
Fundeiro e Pergulho/Murteira.
Relativamente aos núcleos deste nível hierárquico, apenas Monte Barbo, Figueira e Pucariço, já se
encontram servidos pelas principais infraestruturas básicas, entre elas a rede de águas residuais. Apesar
de algumas carências de infraestruturas neste nível hierárquico, estas debilidades são essencialmente
marcantes no que respeita às infraestruturas de saneamento básico, nomeadamente na rede de esgotos,
encontrando-se prevista a sua execução no plano de compromissos Municipal, em Rabacinas, Carregais,
Fórneas, Sobral Fernando e Vale d’Água, durante a vigência do novo plano.
Em termos de regulamento, propõe-se o seguinte:
 Permitir pequena expansão, a consolidação do tecido edificado/infraestruturado também
essencialmente pela colmatação de vazios. Pontualmente permite-se a introdução de algum
equipamento de utilização coletiva;
 Índice de ocupação do solo máximo – 0,25;
 Índice de utilização do solo máximo – 0,40.
Nível C – Lugares que podem ter ou não núcleo consolidado, com crescimento ao longo das vias, mas
com pouca potencialidade para expansão uma vez que as características físicas do solo são mais
condicionantes e limitativas.
FREGUESIA

LOCAL

NÍVEL
HIERÁRQUICO

ÁREA
(ha)

União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral

Bairrada

C

3,27

São Pedro do Esteval

Borracheira

C

1,35

União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Cabeço do
Moinho

C

2,05

Cabrieira

C

0,22

Casal Velho

C

1,81

Cor da Cabra

C

2,01

Cova do Alvito

C

0,58

Fatelo

C

0,8

Folga

C

0,57

Giesteiras
Fundeiras

C

3,82
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FREGUESIA

LOCAL

NÍVEL
HIERÁRQUICO

ÁREA
(ha)

São Pedro do Esteval

Naves
(Nascente)

C

0,39

Pedreira

C

1,23

Pernadas

C

2,97

Montes da Senhora

Ponte do Alvito

C

0,57

São Pedro do Esteval

Redonda

C

2,87

União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Ribeira das
Eiras

C

0,89

Ribeira Vale da
Ursa

C

2,4

Montes da Senhora

Sabugueiro

C

0,58

Souto

C

3,27

Travesso

C

2,06

São Pedro do Esteval

Vale Madeirinho

C

0,59

União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral

Vale Madeiro

C

0,9

União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Proença-a-Nova e
Peral

União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira
União das freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito da Beira

Todos estes lugares têm a sua delimitação reduzida de forma a ajustar ao edificado existente. Os núcleos
objeto de maior redução, em termos de delimitação, foram: Redonda, Travesso, Naves, Pedreira,
Casalinho, Vale Salgueiro e Giesteiras Fundeiras. Constituem exceções os seguintes (que no PDM vigente
não tinham qualquer perímetro delimitado): Casalinho, Folga, Vale Madeiro, Rafael, Cor da Cabra e Ponte
do Alvito.
Acresce referir que embora Vale Madeiro tenha apenas 2 habitações e Ponte do Alvito, 5 habitações e um
lagar, é intenção da CMPN definir estes lugares como aglomerado rural, uma vez que se encontram
infraestruturados e habitados, sendo intenção desta delimitação possibilitar a requalificação e reabilitação
do edificado existente.
Em termos de regulamento, propõe-se o seguinte:
 Permitir a requalificação e pequenas ampliações do edificado existente;
 Índice de ocupação do solo máximo – 0,20;
 Índice de utilização do solo máximo – 0,30.
Em anexo apresenta-se uma tabela com os lugares, nível proposto, área delimitada e perímetro vigente
(quando existente).
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5. ANEXO
Áreas (ha)
LUGAR

Aglomerado Rural proposto

Perímetro urbanos (PDM94)

Aldeia Ruiva

4,10

-

Amoreira

2,46

4,6

Bairrada

3,27

5,74

Borracheira

1,35

8,83

Braçal

4,44

4,05

Cabeço do Moinho

2,05

3,11

Cabrieira

0,22

1,68

Caniçal Cimeiro

6,39

6,18

Caniçal Fundeiro

2,14

-

Carregais

8,67

12,27

Carregal

4,69

4,54

Carvalhal

5,37

4,69

Casa Nova

2,57

-

Casal d’Ordem

3,95

4,95

Casal da Ribeira

3,61

2,87

Casal Velho

1,81

-

Casalinho (Montes Senhora)

1,55

3,33

Casalinho (Proença)

1,14

-

Castanheira

8,67

12,27

Cerejeira

13,61

9,48

Chão do Galego

27,88

17,72

Cimadas Cimeiras

17,55

18,42

Cimadas Fundeiras

15,45

-

Cor da Cabra

2,01

-

Corgas/Lomba das Corgas

25,00

26,9

Cova do Alvito

0,58

-

Cunqueiros

23,94

15,62

Dáspera

7,66

9,14

Eiras

7,41

9,44

Esfrega

5,14

6,9

Espinho Grande

9,62

8,09

Estevês

15,59

15,12

Fatelo

0,80

1,81

Ferraria

3,85

4,9
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Áreas (ha)
LUGAR

Aglomerado Rural proposto

Perímetro urbanos (PDM94)

Figueira

5,18

7,63

Folga

0,57

-

Fórneas

10,40

10,46

Foz do Pereiro

2,13

2,82

Fróia

1,97

2,48

Galisteu

17,17

10,95

Giesteiras Cimeiras

12,02

14,92

Giesteiras Fundeiras

3,82

5,79

Herdade

6,77

5,85

Junceira

9,01

9,59

Labrunhal Cimeiro

2,25

-

Labrunhal Fundeiro

3,07

4,03

Lameira d’Ordem

21,85

6,18

Lameira Martins

5,08

2,73

Malhadal

20,43

20,06

Maljoga

6,51

5,23

Maxiais

6,28

8,41

Mó (Nascente)

1,09

Mó (Poente)

1,15

Monte Barbo

4,25

7,71

Monte Fundeiro

3,21

-

Monte Rodrigo

0,52

2,32

Murteirinha

11,14

11,16

Naves (Nascente)

0,39

4,7

Naves (Poente)

3,51

1,62

Oliveiras

4,28

6,29

Padrão

15,15

16,35

Palhota

10,16

9,71

Pedras Brancas

7,00

5,64

Pedreira

1,23

4,17

Penafalcão

5,25

8,38

Pereiro

3,67

5,13

Pergulho/ Murteira

24,71

13,97

Pernadas

2,97

2,7

Ponte do Alvito

0,57

-

Porteleiros

2,10

3,81

Póvoa

11,95

9,5

2,17

1ª Revisão do PDM de Proença-a-Nova, Relatório - Anexo 6

12

Áreas (ha)
LUGAR

Aglomerado Rural proposto

Perímetro urbanos (PDM94)

Pucariço

12,44

18,09

Rabacinas

8,30

9,61

Rafael

1,52

-

Redonda

2,87

6,55

Relva da Louça

11,24

11,39

Ribeira das Eiras

0,89

2,04

Ribeira Vale da Ursa

2,40

2,53

Ripanso

10,66

6,44

Sabugueiro

0,58

-

Serimogão

6,05

3,86

Sesmos

4,67

5,44

Sobral Fernando

5,98

7,36

Souto

3,27

3,63

Travesso

2,06

5,04

Vale Canhestro

9,73

7,4

Vale d’Água

3,30

11,42

Vale d’Urso (Nascente)

9,01

Vale d’Urso (Poente)

5,96

Vale da Carreira

11,80

4,15

Vale da Ursa

6,41

12,78

Vale das Balsas

9,49

4,05

Vale Madeirinho

4,85

1,28

Vale Madeiro

0,59

-

Vale Salgueiro

0,90

3,09

Vale Videiros

1,09

7,72

Vales

8,16

8,08

Vales (Proença)

2,32

-

Venda

5,73

5,33

642,62

615,54

13,15
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