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A.  Introdução 

 
 
O atual Plano Diretor Municipal de Nelas encontra-se em vigor desde a data da sua publicação em Diário da 

República, ocorrida a 12 de novembro de 1993. Estão hoje decorridos mais de 10 anos da sua vigência, prazo 

sobre o qual se deveria proceder à sua revisão.  

 

Considerando, a Câmara Municipal de Nelas, inadequadas as disposições consagradas no Plano Diretor 

Municipal e, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos e Obras, deliberou, por unanimidade, proceder 

à sua revisão antes de findo esse lapso temporal de 10 anos, na sequência da decisão em Reunião de Câmara 

de outubro de 1997. 

 

A tramitação da abertura do processo de revisão ocorreu já conforme a nova legislação na matéria, possibilitada 

com a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo 
1 

 e consequente 

regulamentação, através do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
2
, onde relativamente à 

dinâmica de alteração, revisão e suspensão dos instrumentos de gestão territorial 
3
 refere que: 

 

 A alteração dos instrumentos de gestão territorial pode decorrer: 

- Da evolução das perspetivas de desenvolvimentos económico e social que lhes estão subjacentes e que 

os fundamentam, desde que não ponham em causa os seus objetivos globais; 

- Da ratificação de planos municipais ou da aprovação de planos especiais de ordenamento do território 

que com eles não se compatibilizem; 

- Da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com as respetivas disposições ou que 

estabeleçam servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem as mesmas. 

 

 A revisão dos planos municipais e especiais de ordenamento do território decorre da necessidade de 

atualização das disposições vinculativas dos particulares contidas nos regulamentos e nas plantas que os 

representem. 

 

 A suspensão dos instrumentos de gestão territorial pode decorrer da verificação de circunstâncias 

excecionais que se repercutam no ordenamento do território pondo em causa a prossecução de interesses 

públicos relevantes. 

 

Refere ainda, mais adiante, que a revisão dos planos especiais e dos planos municipais de ordenamento do 

território pode decorrer 
4
: 

 

 Da necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais que determinaram a respetiva elaboração, tendo em conta os relatórios de avaliação 

da execução dos mesmos; 

                                                           
1 Lei n.º 48/98 de 11 de agosto. 

2 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 310/2003 de 10 de dezembro. 

3 Artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 

4 Artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro.
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 De situações de suspensão do plano e da necessidade da sua adequação à prossecução dos interesses 

públicos que a determinaram. 

 

Ao caso específico do Concelho de Nelas, e ao seu Plano Diretor Municipal, a necessidade de revisão deste 

instrumento de gestão territorial decorre da evolução das perspetivas de desenvolvimento económico e social e 

da necessidade de adequação a essa evolução, das condições económicas, sociais, culturais e ambientais; da 

necessidade de atualização das disposições vinculativas dos particulares; e do estabelecimento de servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública. 

 

Ao longo do presente documento pretende estabelecer-se um quadro referencial de avaliação evolutiva no 

período de vigência de plano atualmente em vigor, e simultaneamente estabelecer um estado situacional 

preparando pontes para o processo de revisão do plano, que se encontra a decorrer, concretizando e 

identificando os dados e elementos que permitem sustentar o que se afirma no parágrafo anterior, da 

necessidade de revisão do plano, e da confirmação da alteração das perspetivas de desenvolvimento e das 

condições genéricas nas suas variadas valências. 

 

Importa referir que na reunião de câmara tida de 28 outubro de 1997, na qual se deliberou a revisão do PDM a 

Câmara Municipal de Nelas era apresentado um parecer dos seus Serviços Técnicos salientando uma listagem 

de razões contundentes à necessidade de revisão, tal como consta na ata da reunião supramencionada: 

 

a. A exclusão das faixas de reserva de estradas nacionais cujos projetos e traçados definidos já 

se conhecem, eliminando as hipóteses que não tiveram seguimento; 

 

b. Em consequência do exposto na alínea a) e porque as referidas faixas condicionaram em 

parte a delimitação do perímetro urbano de algumas localidades, proceder agora à sua 

correta definição; 

 

c. Retificação das plantas constantes do Plano Diretor Municipal em situações sonde existe 

sobreposições de diferentes classes de uso dos solos (Residencial com Reserva Agrícola 

Nacional); 

 

d. Delimitação do perímetro urbano de um aglomerado pré-existente, não contemplado na 

elaboração do Plano Diretor Municipal; 

 

e. Atendendo a que as várias cartas do Plano Diretor Municipal foram elaboradas por 

sobreposição da carta militar e que à data, esta se encontrava bastante desatualizada, há 

necessidade de proceder à implantação correta de estradas, arruamentos, equipamentos e 

indústrias cujas implantações atuais conduzem a falsas interpretações; 

 

f. Necessidade de incorporar loteamentos aprovados, que por lapso, foram excluídos dos 

espaços urbanos, havendo inclusivamente lotes desses loteamentos em áreas de Reserva 

Agrícola Nacional; 
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g. Ampliação dos espaços urbanos de forma a permitir a adequabilidade entre a situação no 

terreno (núcleos de edificações existentes em zonas envolventes aos espaços urbanos) com 

as cartas; 

 

h. Inúmeras reclamações por escrito e oralmente que se julgam de atender; 

i. Alteração de alguns parâmetros urbanísticos que se revelaram inadequados à possibilidade 

de situação real do Concelho; 

j. Também o Regulamento do Plano Diretor Municipal prevê a possibilidade de revisão quatro 

anos após a data da sua publicação (número 3 do Artigo 1º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal); 

k. Clarificação de disposições regulamentares. 

 

Uma vez que, conforme o disposto no Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 69/90, as circunstâncias evocadas não eram 

passíveis de alteração nem passam pela simples execução de um Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, 

foi então efetuado o pedido de revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas. 

 

Assim, e decorridos apenas 4 anos desde a entrada em vigor do Plano Diretor Municipal de Nelas, deu-se início 

ao seu processo de revisão. 

 

Vicissitudes várias têm feito com que o processo de revisão do PDM de Nelas se tenha dilatado no tempo, tendo 

mesmo visto acontecer a publicação do atual regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que na 

prática não afeta o atual processo, antes se adaptando imediatamente. 

 

Interessa contudo, para além da razões apontadas que sustentaram a decisão da Câmara Municipal em rever o 

plano, realçar e compreender as dinâmicas que foram sucedendo, levando a transformações que implicam um 

repensar da estratégia subjacente a um instrumento como o plano diretor municipal. 
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B.  E x e c u ç ã o  d o  P l a n o  

 

 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial estabelece 
5
 que as Câmaras Municipais elaboram de 

dois em dois anos um relatório sobre o estado do ordenamento do território, que devem submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal. 

 

Tal relatório sobre o estado do ordenamento do território incide sobre o balanço da execução dos instrumentos 

de gestão territorial objeto de avaliação, bem como dos níveis de coordenação interna e externa obtidos, 

fundamentando uma eventual necessidade de revisão. 

 

Este procedimento, apesar da referência legal, não faz ainda parte da cultura de planeamento e ordenamento 

dos agentes e atores neste domínio, donde os municípios de forma generalizada não respondem ainda 

positivamente a esta solicitação, não sendo o Município de Nelas exceção a esta prática. 

 

Entendendo esta realidade, o Governo veio clarificar a obrigação de a alteração ou revisão do PDM assentar em 

avaliação que fundamente a necessidade do processo modificativo 
6
, isto é, deve ser acompanhada por um 

relatório fundamentado de avaliação da execução do plano diretor municipal e de caracterização da evolução das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais que determinaram a respetiva elaboração, o qual incide 

sobre os aspetos seguintes: 

 

a) Níveis de execução do plano, nomeadamente em termos de ocupação do solo, compromissos urbanísticos, 

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

condicionantes e outros critérios de avaliação relevantes para o município; 

 

b) Evolução dos principais indicadores de caracterização do concelho, nomeadamente evolução demográfica e 

condições de desenvolvimento económico, social e cultural, bem como outras atividades consideradas 

relevantes para o município; 

 

c) Avaliação da qualidade ambiental do concelho, devendo ser objeto de caracterização sumária, entre outros 

aspetos, a eficácia dos sistemas de abastecimento de água, de saneamento básico e de recolha e tratamento 

de resíduos e os dados existentes relativos a outros indicadores ambientais; 

 

d) Definição de novos objetivos de desenvolvimento para o município e dos critérios de sustentabilidade a 

adotar. 

 

O presente documento pretende responder aos três primeiros pontos atrás enunciados. A resposta ao quarto 

ponto cabe ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal no âmbito da definição da estratégia municipal de 

desenvolvimento. 

 

                                                           
5
 Artigo 146.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 

6
 Artigo 9.º da Portaria n.º 290/2003, de 5 de abril. 
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B.1.  Níveis de Execução 

 

B.1.1.  Ordenamento / Zonamento 

 
Como já foi referido o Plano Diretor Municipal de Nelas encontra-se em vigor desde a data da sua publicação em 

Diário da República, ocorrida a 12 de novembro de 1993.  

 

A estrutura de ordenamento considera o território municipal dividido nos seguintes espaços: 

 

 Espaço Urbano, subdivido em: 

1. Vila de Nelas (espaço urbano n.º1); 

2. Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Caldas da Felgueira e Santar (espaço urbano n.º2); 

3. Outros Aglomerados (espaço urbano n.º3); 

 Espaço Agrícola; 

 Espaço Florestal; 

 Espaço Industrial, envolvendo: 

1. Zona industrial existente e a criar (ZI); 

2. Zona industrial existente e a reconverter (R). 

 

A demarcação dos espaços urbanos do PDM estabelece: 

 

 A classificação de espaço urbano diz respeita um território devidamente infraestruturado, destinado 

fundamentalmente ao uso habitacional onde é passível a coexistência de outras funções e instalações 

compatíveis com a função habitacional. 

 

 Dentro do Espaço Urbano distinguem-se zonas de ocupação dominante e específica (QUADRO 11.1):  

a) Zonas residenciais 

b) Zonas de Equipamentos  

c) Zonas de Equipamentos Turístico 

d) Estrutura Verde  

e) Zonas industriais 

 

Para as diferentes zonas de ocupação são apresentados os diferentes parâmetros de intervenção que lhe estão 

inerentes, explicitando depois as respetivas zonas de ocupação e intervenções admitidas para os diferentes 

aglomerados. Para tal são considerados três classes de espaços urbanos, propondo para cada zona de 

ocupação diferenciadas, sintetizados nos Quadros 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. 
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Quadro 11.1. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano segundo Zonas de Ocupação Dominante. 

Zonas de Ocupação 

Dominante 
Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Zonas Residenciais (Art.28º) 

Zona Residencial R1 

 

Índice de Utilização Máximo: 

Loteamentos que obriguem a obras de urbanização – 0,30 

Loteamentos apenas compreendendo lotes com frente para a 

via pública e lotes existentes não decorrentes de alvará de 

loteamento – 0,60 aplicado à faixa de 50 m de profundidade 

confinante com a via pública, e 0,40 aplicado à faixa restante, 

com uma percentagem de ocupação do solo não superior a 

35%. A aplicação daqueles valores poderá conduzir, no total, 

a um índice de utilização superior a 0,8 aplicado sobre a faixa 

dos 50m. 

Número de Pisos Máximo:  

o dominante no local e nunca superior a três em qualquer um 

dos alçados. 

Zona Residencial R2 

 

Índice de Utilização Máximo: 

Loteamentos que obriguem a obras de urbanização – 0,50 

Loteamentos apenas compreendendo lotes com frente para a 

via pública e lotes existentes não decorrentes de alvará de 

loteamento – 1,2 0 aplicado à faixa de 50m de profundidade 

confinante com a via pública, e 0,70 aplicado à faixa restante, 

com uma percentagem de ocupação do solo não superior a 

40%. A aplicação daqueles valores não poderá conduzir, no 

total, a um índice de utilização superior a 1,5 aplicado sobre a 

faixa dos 50m. 

Número de Pisos Máximo: 

O dominante no local e nunca superior a cinco em qualquer 

dos alçados. 

Zona Residencial R3 

 

Índice de Utilização Máximo: 

Loteamentos que obriguem a obras de urbanização – 0,70 

Loteamentos apenas compreendendo lotes com frente para a 

via pública e lotes existentes não decorrentes de alvará de 

loteamento – 1,50 aplicado à faixa de 50m de profundidade 

confinante com a via pública, e 0,90 aplicado à faixa restante. 

Com uma percentagem de ocupação do solo não superior a 

45%. A aplicação daqueles valores não poderá conduzir, no 

total, a um índice de utilização superior a 1,8 aplicado sobre a 

faixa dos 50m. 

Número de Pisos Máximo: 

O dominante no local e nunca superior a sete em qualquer um 

dos alçados. 

Zonas de Equipamento 

(Art.29º) 

 

 

 

 

 

 

Os Parâmetros de Intervenção são os relativos à Zona 

Residencial 1 com uma majoração de 20% para o índice de 

utilização máximo.  

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Artigo 28.º a 34º. 
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Quadro 11.2. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano segundo Zonas de Ocupação Dominante. (cont.) 

Zonas de Ocupação 

Dominante 
Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Zonas de Equipamentos 

Turísticos Art. 30º 
 

 

As alterações ou ampliações a efetuar em zonas de 

equipamentos turísticos estão obrigatoriamente sujeitas a 

planos de pormenor de toda a área da zona, segundo as 

seguintes regras: 

a) As disposições do Decreto de Lei 328/86, se destinado 

exclusivamente a instalações hoteleiras e similares. 

b) Índice de utilização máximo 0,30 aplicado à área do plano 

de pormenor com uma percentagem de ocupação do solo 

máxima de 35%. 

c) Cércea Máxima 12m excetuando instalações técnicas 

devidamente justificadas. 

d) Percentagem Máxima de Impermeabilização do Solo 40%. 

e) Infra estruturas ligadas à rede pública (…) 

Um lugar de estacionamento por cada dois quartos ou por 

cada 25m2 de sala de refeições. 

Estrutura Verde Art.31º 

Zonas Verdes de Uso 

Público Art.32º 

 

Poderão Incluir equipamentos sociais, recreativos e 

comerciais, desde que complementares da utilização da 

estrutura verde (…) 

Taxa de impermeabilização inferior a 10%. 

Áreas agrícolas e de  

Proteção Art.33º 

 

Está Interdito o loteamento urbano. 

Interdita a construção, exceto: 

1. Para equipamentos de recreio e lazer, quando corresponda 

a instalações onde a impermeabilização do solo não 

ultrapasse os 10% e onde não haja outras contra indicações 

ecológicas ou alternativas utilizáveis; 

2. Habitações para fixação em regime de residência habitual 

dos agricultores, nas seguintes condições: 

Área mínima do lote 5000 m2  

Área de construção 25m2 por cada 1000m2 de área de 

terreno ou prédio rústico com o máximo de 300m2, incluindo 

edificações anexas porventura existentes e não destinadas à 

habitação; 

Altura máxima de edificação – 5,5 m ao beirado 

3. Pequenas arrecadações para apoio agrícola, nas seguintes 

condições: 

Área mínima do lote 2500m2 

Área de construção 5m2 por cada 1000m2 de área de terreno 

ou prédio rústico, com o máximo de 60 m2, incluindo 

edificações porventura existentes e não dedicadas à 

habitação. 

Altura máxima de edificação 3,5 ao beirado. 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Artigo 28.º a 34º. 
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Quadro 11.3. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano segundo Zonas de Ocupação Dominante (Cont.) 

Zonas de Ocupação 

Dominante 
Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Zonas Industriais Art.34º  

 

2. Afastamento mínimo entre zonas residenciais e de 

equipamento e as zonas industriais de 50m. Em caso de 

indústrias da classe A ou B o afastamento obriga a 100m. 

3. Cortina de proteção arbórea, de forma a minimizar o impacte 

visual sobre zonas residenciais e equipamentos. 

4. Loteamentos com obras de urbanização, e para além dos 

estudos de impacte ambiental: 

a) Índice de utilização máximo 0,35 

b) Cércea máxima 7m, exceto instalações técnicas 

devidamente justificadas 

c) Percentagem máxima de solo impermeabilizada 60% 

d) Tratamento de efluentes de caráter obrigatório (…). 

5. Loteamentos apenas com frentes para a via pública e lotes 

existentes não decorrentes de alvará de loteamento: 

a) Índice de Utilização máximo 0,50 aplicado á área do lote com 

uma percentagem de ocupação do solo de 50%. 

b) Na ausência de Plano de Pormenor a altura máxima de 

qualquer corpo do edifício não poderá ultrapassar um plano a 

45º definido a partir de qualquer um dos lados do lote com o 

máximo de 7m com exceção de instalações técnicas 

devidamente justificadas. 

c) As edificações não poderão ter uma frente contínua superior 

a 75m ou profundidade superior a 50m, salvo instalações 

técnicas devidamente justificadas. 

d) Nas faixas de proteção entre os edifícios e os limites do lote 

apenas podem ser autorizadas edificações de pequena altura, 

tais como portarias e postos de transformação. 

e) Percentagem máxima de solo impermeabilizado 65% 

f) O tratamento dos efluentes tem caráter obrigatório (…). 

g) A área destinada a habitação para os encarregados e 

pessoal afeto à vigilância não deverá ser superior ao menos 

dos seguintes valores: 10% da área de construção; 140m2. 

h) (…) Faixa de proteção entre os edifícios e os limites do lote, 

serão tratados como espaços verdes arborizados (…) 

7 e 8. É permitida a localização de zonas industriais de classe 

C e D nas zonas residenciais cumprindo: 

a) Isolados e separados de prédios de habitação 

b) Afastamentos aos limites do lote – os definidos a partir de 

qualquer alçado por um plano a 45º. 

c) Percentagem máxima de solo impermeabilizado – 80% 

d) e h) – Descritos acima no ponto 4. 

 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Artigo 28.º a 34º. 
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Quadro 11.4. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano segundo Zonas de Ocupação Dominante (Cont.) 

Zonas de Ocupação 

Dominante 
Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Zonas Industriais Art.34º  

 

9.A ampliação de estabelecimentos da classe C segundo as 

seguintes condições: 

a) Afastamentos mínimos aos limites do lote 10m. 

b) Garantir na faixa de 10 m uma cortina verde de isolamento 

e proteção dos prédios vizinhos em pelo menos 50% da sua 

largura. 

c) Laborarem em período diurno 

10. Nos edifícios habitacionais existentes ou previstos com 

condições de isolamento que compatibilizem as diferentes 

utilizações, quando dimensionados de forma a minimizar 

eventuais consequências de atividades não residenciais, é 

permitida a instalação de armazéns e unidades industriais das 

classes C e D compatíveis com a habitação, ao nível do R/C 

(…) 

11. A ampliação de estabelecimentos industriais classe B já 

existentes será feita com as seguitnes condicionantes: 

a) Cumprindo o ponto 2, 3 e 4  

b) Obter parecer da CCDR Centro. 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Artigo 28.º a 34º. 

 

 

 

Quadro 11.5. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano n.º1Vila de Nelas. 

Zonas de Ocupação 

Dominante 
Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Zonas residenciais Art.36º 
Parâmetros de R1; R2 e R3. 

Art.28º 

 

R3 utilizada a titulo excecional, obrigando à elaboração de PP 

ou PU. 

R2 possível através de estudo de conjunto que justifique a sua 

integração na envolvente. 

Se o uso s enquadrar na função ou atividade turística aplicar 

os parâmetros da Zona de Equipamento Turístico   

Zonas Industriais Art.37.º 

 

Parâmetros de Zonas 

Industriais Art.34º 

 

Instalação de unidades Industriais apenas da Classe C e D, 

compatíveis com o meio urbano. 

Estrutura Verde Art.38º 

 

Parâmetros de Zonas Verdes 

de Uso Público e Áreas 

Agrícolas e de Proteção 

Art.32º e 33º 

 

Considera-se como estrutura verde existente: Mata das 

Alminha; Jardins do Solar do Largo General José de Tavares, 

Largo Veiga Simão, Largo Veiga Simão, Largo de Alexandre 

Herculano. 

 

Zonas de Equipamento 

Art. 39º 

 

Parâmetros de Zonas de 

Equipamento Art.29º 

 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Art.35º a 39º. 
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Quadro 11.6. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano n.º2 Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Caldas da Felgueira e Santar.  

Zonas de Ocupação 

Dominante 

Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Parâmetros Genéricos 

Intervenção 
Especificações 

Zonas Residenciais Art.42º 
Parâmetros de R1, R2, 

Art.28º 

 

R2 possível através de estudo de conjunto que justifique a sua 

integração na envolvente. 

Disposições específicas do Título IV do Regulamento para as 

intervenções dentro da área delimitada dos núcleos históricos 

e culturais de Canas de Senhorim e Santar. 

Zonas Industriais Art.43º 
Parâmetros de Zonas 

Industriais Art.34º 

 

Instalação de Unidades Industriais apenas de classe C a D, 

compatíveis com o meio urbano, excetuando as implantações 

da Companhia de Fornos Elétricos e das minhas da Urgeiriça, 

consideradas como Zona Industrial a Reconvertes, segundo 

os parâmetros do Art.60º. 

Estrutura Verde Art.44º 

 

Parâmetros de Zonas Verdes 

de Uso Público e Áreas 

Agrícolas e de Proteção 

Art.32º e 33º 

 

 

Zonas de Equipamentos 

Art.45º 

 
Parâmetros de Zonas de 
Equipamento Art.29º  

Zonas de Equipamentos 

Turísticos Art.46º 

 
Parâmetros de Zonas de 
Equipamento Turístico 
Art.30º 

 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Art.41º a 46º 

 

 

Quadro 11.7. Parâmetros de Intervenção em Espaço Urbano n.º3 Outros Aglomerados. 

Zonas de Ocupação 

Dominante 

Subdivisões Parâmetros de Intervenção 

Parâmetros Genéricos 

Intervenção 
Especificações 

 

Zonas residenciais Art.49º 

 

Parâmetros de R1, Art.28º 
 

Zonas Industriais Art.50.º 

 

Parâmetros de Zonas 

Industriais Art.34º 

Instalação de unidades Industriais apenas da Classe C e D, 

compatíveis com o meio urbano. 

Estrutura Verde Art.51º 

 

Parâmetros de Zonas Verdes 

de Uso Público e Áreas 

Agrícolas e de Proteção 

Art.32º e 33º 

 

 

Zonas de Equipamento 

Art. 52º 

 

Parâmetros de Zonas de 

Equipamento Art.29º 

 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Art.49º a 52º. 
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 Nelas considerada como espaço urbano n.º1, é a área urbana para a qual é dirigida a maior concentração e 

expansão urbana, pois é a única que apresenta uma considerável área urbanizável, sendo os parâmetros de 

ocupação bastante superiores aos dos restantes aglomerados, “Corresponde a uma categoria de espaço de 

caráter fortemente urbano, com elevado nível de funções, sendo considerada como centro principal.”
7
. 

 

 Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Caldas da Felgueira e Santar, são classificados como espaço 

urbano n.º2, surgem como aglomerados urbanos de função dominantemente residencial complementares da 

rede urbana municipal e de importância estratégica no apoio que fazem a esta. 

 

 Os Outros Aglomerados, Espaço Urbano n.º3, são espaços de uso dominantemente residencial, reduzidas 

funções e baixas densidades. A delimitação dos restantes aglomerados é vincadamente contida e limitada 

praticamente às áreas já edificadas, procedendo-se a ocupação do solo essencialmente através do 

preenchimento dos espaços intersticiais na continuidade dos existentes e apoiadas nas infraestruturas 

existentes. 

 

De um modo genérico as áreas classificadas como espaços urbanos preveem diferentes zonas de ocupação 

dominante ajustando os parâmetros de ocupação a cada espaço urbano segundo as suas próprias 

especificações.  

 

No prazo decorrido de vigência do plano, estas áreas, com especial incidência na Vila de Nelas e Canas de 

Senhorim, têm vindo a ser intervencionadas, sobretudo enquadradas por operações de loteamento, e também ao 

nível da dotação e implementação de áreas de equipamentos. 

 

Refere-se que no caso de Nelas as áreas destinadas à implantação de Equipamentos já se encontram esgotadas 

na sua capacidade. 

 

Dentro da classe de espaço destinada a zonas industriais importa salientar que relativamente à cartografia 

levantaram-se algumas dificuldades de gestão visto não ser possível distinguir entre zona industrial em espaço 

urbano e zona industrial fora de espaço urbano. 

 

As áreas industriais contemplavam um conjunto mais diversificado de espaços industriais propostos: 

 ZI 1 a norte de Nelas 

 ZI 2 a Sul de Nelas ao longo da EN 234 

 ZI 3 de Canas de Senhorim  

 ZI de Reconversão em Canas de Senhorim – Urgeiriça  

 ZI de Reconversão em Canas de Senhorim – Antiga Empresa dos Fornos Elétricos 

 

Nas três primeiras zonas industriais já existiam indústrias anteriores ao PDM.  

Deste conjunto de áreas os efetivamente ocupados referem-se à Área Industrial de Nelas, a norte, encontrando-

se atualmente totalmente preenchida, e o Espaço Industrial a Sul de Nelas, tendo sido ocupados pontualmente 

por algumas industrias, não sendo no entanto ocupada na sua totalidade. 

 

                                                           

7 Regulamento do PDM de Nelas, RCM 66/93 de 12 de novembro, Artigo 35º Ponto 1. 
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A zona industrial 1 teve uma ocupação muito acelerada, pela posição estratégica em que se encontra, quer 

relativamente à rede viária que a envolve quer à rede ferroviária que a atravessa, possuindo excecionais 

condições de acessibilidade aos principais centros urbanos. A câmara municipal antevê a expansão desta zona 

industrial tendo em conta a solicitação da procura que este local tem gerado. 

 

Na ZI 3 de Canas de Senhorim, foi efetuado um Plano de Pormenor, publicado em Diário da República, I Série B, 

Portaria nº.30/95, em 12/1/1995, estando parcialmente ocupado. 

 

As restantes reservas de espaço para a reconversão de atividades industriais, foram em alguns casos ocupadas 

por novas empresas, com a exceção da ZI da Urgeiriça que não teve até ao momento quaisquer ação de 

reconversão, apesar de atualmente se encontrar em desenvolvimento a reconversão ambiental das antigas 

escombreiras das minas desativadas. 

 

Relativamente às Áreas de Equipamento Turístico o PDM apontava apenas uma pequena área a norte de Canas 

de Senhorim junto à EN 234 a qual nunca foi alvo de intervenções. 

 

 

Planos Propostos 

 

Em termos de planos municipais de ordenamento do território e/ou unidades operativas de planeamento e gestão 

o PDM’93 estabelecia na perspetiva de prosseguimento dos objetivos do plano a elaboração de plano de 

urbanização ou de pormenor dos espaços urbanos de Nelas, Canas de Senhorim/Urgeiriça, Santar, Caldas da 

Felgueira, Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Aguieira e Lapa do Lobo e dos Espaços industrias de Nelas e Canas 

de Senhorim, bem como os planos de Salvaguarda e Valorização de Santar e Canas de Senhorim, estes últimos 

considerados como prioritários. 
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Quadro 11.8. Parâmetros de Intervenção nos Planos Propostos no Âmbito do PDM. 

Planos Parâmetros de Intervenção 

Valorização dos Núcleos Histórico 
Culturais de Canas de Senhorim e 
Santar, 

(Artigo 62.º) 

É permitido o uso habitacional e de funções complementares 
compatíveis, como equipamentos coletivos, atividades comerciais 
e de serviços, turismo, hotelaria e similares. 

Deverão seguir-se as seguintes orientações: 

a) Planos de Salvaguarda e Deverá manter-se tanto quanto 
possível a topografia do terreno; 

b)  As construções existentes devem em principio ser 
conservadas, reestruturadas ou remodeladas; 

c) Apenas serão permitidas demolições totais de edifícios que 
reconhecidamente, não apresentem valor histórico ou 
arquitetónico, ou quando a sua conservação sob o ponto de vista 
de segurança e salubridade, não esteja tecnicamente 
recomendável, confirmada por vistoria da Câmara Municipal com 
o apoio do IPPAR. Outrossim é obrigatório conservar e recuperar 
os edifícios antigos. Perante notificação da Câmara Municipal não 
acatada, poderá o Municipio realizar obras de reabilitação o 
escoramentos de emergência por conta do proprietário; 

d) Nenhuma demolição, ainda que parcial, será licenciada pelo 
município sem prévia aprovação de um projeto de substituição, 
elaborado no respeito pelas regras de rigorosa integração 
arquitetónica e paisagística; 

e) Não é permitida a demolição ou alteração de qualquer 
elemento ou pormenor notável; 

f) Nos restauros deverão ser recuperados escrupulosamente 
os pormenores notáveis deteriorados; 

g) Nos planos de pormenor serão mantidos os alinhamentos, 
volumetrias e a forma que define a silhueta do edifício (em 
particular as águas da cobertura), a menos de obras de 
reconstituição/reposição, bem como as densidades de ocupação 
do solo já existentes; 

h) As reparações ou adaptações de edifícios deverão manter a 
tipologia geral, os materiais e os elementos arquitetónicos que os 
caracterizam; 

i) Não é permitida a colocação de caixilharia metálica ou do 
tipo industrial; 

j) A caixilharia deverá ser em madeira envernizada ou pintada, 
consoante a zona, e procurando harmonia e 
autenticidade/identidade própria da zona, podendo 
excecionalmente aceitar-se alumínio termo lacado; 

k) As portas e janelas deverão respeitar as características das 
existentes na zona, no que se refere ao pormenor, incluindo 
puxadores e ferragens; 

l) As coberturas deverão ser em telha do tipo romana, 
podendo em casos pontuais e desde que os edifícios não sejam 
classificados aceitar-se a telha cerâmica vermelha do tipo Lusa; 

m) É proibida a redução das superfícies dos pátios, jardins e 
outros espaços livres ao nível térreo de que resulte aumento da 
densidade de ocupação do solo; 

As garagens particulares serão autorizadas desde que a sua 

implantação seja esteticamente admissível e o acesso automóvel 

não interfira de forma sensível com arruamentos de peões 

existentes e a criar. 

FONTE: Regulamento do PDM de Nelas, RCM n.º 66/93, de 12 de novembro, Art.62º . 
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Quadro 11.9. Planos Propostos pelo PDM de 1993 e sua execução 

 

Planos Propostos Execução 

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Nelas  

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Canas de Senhorim/Urgiçeira  

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Santar  

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Caldas da Figueira 
Não chegou a ser 

aprovado 

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Carvalhal Redondo  

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Vilar Seco  

Plano de urbanização ou plano de pormenor da Agueira  

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Lapa do Lobo  

Plano de urbanização ou plano de pormenor da Zona Industrial de Nelas  

Plano de urbanização ou plano de pormenor de Zona Industrial de Canas de Senhorim  

Plano de Salvaguarda e Valorização do núcleo histórico de Santar 
Não chegou a ser 

aprovado 

Plano de Salvaguarda e Valorização do núcleo histórico de Canas de Senhorim  

 

Fonte: Regulamento e Relatórios do PDM de Nelas. 
 Realizado |  Não realizado 

 

 

 

Destas figuras, o Plano de Salvaguarda dos Centros Históricos de Santar e Canas de Senhorim, desenvolvidos 

pelo Gabinete Técnico Local de Nelas, permaneceram em fase de estudo, estando concluído apenas o de 

Santar. 

 

Para além dos planos elencados, decorridos estes anos, foram tomadas algumas iniciativas para o surgimento de 

novos planos, nomeadamente:  

► Plano de Urbanização de Caldas da Felgueira, em fase de estudo; 

► Plano de Pormenor da ZI 3 de Canas de Senhorim, aprovado e publicado em Diário da República, I 

Série B, Portaria nº.30/95, em 12/1/1995. 

► Plano de Pormenor da ZI da Urgeiriça desenvolvido por iniciativa privada ainda em fase de estudo. 

 

  

Outros Planos 

 

Para além destes dos estudos desenvolvidos e os Planos aprovados, incidem sobre o território concelhio outros 

planos de hierarquia superior que tendo surgido no período de vigência do PDM, constituem-se como elementos 

a ter em conta no processo de revisão, em termos da necessidade de compatibilização entre instrumentos, e da 

própria redefinição das estratégias de desenvolvimento do concelho, enquadradas por esse conjunto 

diversificado de referências: 
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► Plano Regional de Ordenamento do Território, em fase final de desenvolvimento. 

► Plano Regional de Ordenamento Florestal Dão – Lafões (Decreto Regulamentar n.º 7/2006, de 18 de 

julho). 

► Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Mondego ( Decreto Regulamentar n.º 9/2002) 

► Plano Nacional Rodoviário (PRN 2000) 

 

B.2.  Infraestruturas 

 

B.2.1.  Abastecimento de Água  

 
 

O sistema de abastecimento de água no Concelho de Nelas sofreu grandes mudanças e melhoramentos ao 

longo da vigência do PDM. No início da década de ’90, época a que se respeitam as fases de elaboração do 

PDM, que veio a ser publicado em 1993. De acordo com os dados do INE, a percentagem de alojamentos com 

água canalizada, em 1991, situava-se em cerca de 22%. O panorama em 2011 era consideravelmente melhor 

com uma taxa de cobertura perto da plenitude (99,5%), em que apenas havia registo de 47 alojamentos sem 

água canalizada, sendo que a maioria se situava na freguesia de Nelas. 

 

 

Quadro 11.10. Alojamentos familiares de residência habitual no Concelho de Nelas, segundo a ligação à rede de abastecimento de 

água, por freguesia, nos anos de 1991, 2001 e 2011 

 

 

Freguesias 
Com Água Var 91/11 Sem Água Var 91/11 

Grau de 
Cobertura 

1991 2001 2011 % 1991 2001 2011 % 2011 ( % ) 

Canas de Senhorim 946 1 219 1318 39,3 81 5 2 -97,5 99,8 

Carvalhal Redondo 255 359 377 47,8 106 4 7 -93,4 98,2 

Nelas 957 1 401 1750 82,9 47 13 22 -53,2 98,8 

Santar 248 385 401 61,7 76 6 4 -94,7 99,0 

Senhorim 110 446 449 308,2 272 35 9 -96,7 98,0 

Vilar Seco 238 318 299 25,6 58 9 0 -100,0 100,0 

Aguieira 189 225 223 18,0 19 3 2 -89,5 99,1 

Lapa do Lobo 179 258 275 53,6 47 2 0 -100,0 100,0 

Moreira 0 246 228 - 172 7 1 -99,4 99,6 

Concelho 3122 4 857 5320 70,4 878 84 47 -94,6 99,1 

 

FONTE: INE, Censos 1991, 2001,Censos 2011 

 

 

O relatório do plano à data da realização do mesmo apontava para a existência de 10 Reservatórios, os quais 

faziam o abastecimento de praticamente todo o Concelho, identificando como as freguesias e lugares mais 

deficitários, pela ausência de rede de abastecimento domiciliário, Senhorim (com exceção de Vila Ruiva), Póvoa 

da Roçada, Fontanheiras, Moreira, Pisão, Póvoa de Santo António, e Lapa do Lobo. 

 

Era então proposto o complemento de reforço do abastecimento de água através de uma obra Intermunicipal 

com Mangualde e Viseu.  
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Quadro 11.11. Medidas e Intervenções propostas no PDM no âmbito do Abastecimento de Água. 

Proposta Execução 

Abastecimento de água, obra intermunicipal Mangualde e Viseu  

Infraestruturação de redes de abastecimento  

Depósitos de água em Senhorim (Vila Ruiva, Carvalhas e Cagunça) 
  

Depósito de água de Caldas da Felgueira 
 

 

 

Estação elevatória de Algeraz 
  

Rede de Abastecimento de Água em Fontanheiras  

Reforço da Adutora de Falgilde-Nelas  

FONTE: Câmara Municipal de Nelas setembro 2007. 

 

 Realizado |  Não realizado 

 

 

 

Com o reforço da adutora de água de Fagilde até ao reservatório de Algeraz, o abastecimento de água ficou 

normalizado em todo o Concelho, em particular nas zonas de maior altitude. 

 

 

Segundo os dados fornecidos pelo Municipio a Rede de Abastecimento de Água encontra-se atualmente assim 

caracterizada: 

 

 A entidade que faz a gestão do Abastecimento de Água é o Município; 

 A captação é realizada no distrito de Viseu em Fagilde; 

 Não existe no Concelho nenhuma ETA para o tratamento de água; 

 Existem um total de 14 reservatórios de água no Concelho; 

 A dimensão da Rede Pública de Abastecimento de água é de 117 km; 

 A área de intervenção da rede pública é de 125.71 km
2
; 

 A taxa de cobertura da rede pública é de 99,5%. 

 

Avaliação 

 

Das propostas relativamente ao abastecimento de água contidas no PDM’93, foi efetuado o reforço da ligação ao 

reservatório de Fagilde.Com a construção dos restantes reservatórios e estações elevatórias o concelho atingiu 

taxa de cobertura quase de plenitude. 

 

 

B.2.2.   Saneamento Básico 

 

 
A rede de saneamento básico do concelho de Nelas no inicio da década de 90 já apresentava uma boa 

percentagem de cobertura, sendo que durante o último período intercensitário ela foi melhorada aproximando-se 

os índices de cobertura do nível pleno.  
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Quadro 11.12. Alojamentos familiares de residência habitual no Concelho de Nelas, segundo a ligação ao sistema de esgotos, 

por freguesia, nos anos de 1991 a 2011. 

Freguesias 

Com Esgotos Var 91/11 Sem Esgotos Var 91/11 
Grau de 

Cobertura 

1991 2001 2011 % 1991 2001 2011 % 2011 ( % ) 

Canas de Senhorim 1089 1222 1319 21,1 77 9 1 -98,7 99,9 

Carvalhal Redondo 317 359 381 20,2 51 8 3 -94,1 99,2 

Nelas 1045 1406 1753 67,8 70 13 19 -72,9 98,9 

Santar 327 394 403 23,2 85 5 2 -97,6 99,5 

Senhorim 284 456 449 58,1 218 42 9 -95,9 98,0 

Vilar Seco 267 320 299 12,0 64 8 0 -100,0 100,0 

Aguieira 192 226 223 16,1 27 3 2 -92,6 99,1 

Lapa do Lobo 262 258 275 5,0 40 5 0 -100,0 100,0 

Moreira 195 248 228 16,9 95 6 1 -98,9 99,6 

Concelho 3978 4889 5330 34,0 727 99 37 -94,9 99,3 

 

FONTE: INE, Censos 1991, 2001, 2011 

 

 

 

A percentagem de alojamentos Familiares de residência habitual atualmente (Censos de 2011) com sistema de 

esgotos é de 99.3%, tendo a ligação à rede pública sofrido entre 1991 e 2011 uma variação positiva de 34 %.  

 

 

Quadro 11.13. Medidas e Intervenções propostas no PDM no âmbito do Saneamento. 

 

Proposta Execução 

Construção de Redes de Drenagem de 
Esgotos 

Rede de Esgoto em Senhorim 

Vilar Seco (junto à EN234) 

Pisão/Moreira 

Construção de sistemas diferenciados de tratamento de efluentes domésticos, em 
todos os aglomerados com mais de 500 habitantes 

Melhorar o funcionamento da ETAR de Nelas e Caldas da Felgueira 

Construção de ETAR 

ETAR Nelas 

ETAR Santar 

ETAR Moreira 

ETAR Folhadal 

ETAR Vilar Seco 

ETAR Caldas da Felgueira 

ETAR Canas de Senhorim  

ETAR de Pisão  

ETAR de Vila Ruiva  

ETAR zonas Industriais  
FONTE: Câmara Municipal de Nelas setembro 2007. 

 Realizado |  Não realizado 

 

A Rede de Esgotos não cobre a totalidade das zonas urbanas devido sobretudo a dificuldades topográficas. 

Durante a vigência do Plano foram construídas 5 das 7 ETAR’s existentes. 
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Quadro 11.14. ETAR’S existentes no Concelho de Nelas. 

ETAR  Habitantes 
Equivalentes 

Capacidade m3 /dia Ano de 
construção  

Linha de água que 
recebe o efluente  

Nelas 2500 500 1998 Ribeira de Travassos 

Santar 1200 150 1991 Ribeira do Cagavaio 

Moreira 750 120 1996 Ribeira da Cava 

Aguieira - - 1990 Ribeira de Marialva 

Vilar Seco 1112 - 1994  

Canas de Senhorim 2291 - 1978 Ribeira Vale de Boi 

Caldas da Felgueira Pop. Flutuante - 1992 Rio Mondego 

FONTE: Câmara Municipal de Nelas novembro 2007.  

 

 

Segundo os dados fornecidos pelo Municipio a Rede de Saneamento Básico encontra-se atualmente assim 

caracterizada: 

 A entidade que faz a gestão do Saneamento Básico é o Município; 

 A população servida é de 99,3%, no entanto só 78% da população beneficia de tratamento; 

 A dimensão da Rede Pública de Saneamento é de 170 km; 

 A área de intervenção da rede pública é de 125.71 km
2
; 

 Existem ainda 37 fossas assépticas no Concelho; 

 

 

Avaliação 

 

Durante o período de vigência do PDM’93 foram construídas cinco das sete ETAR’s existentes no concelho. 

Embora ainda existam alguns locais com sistemas diferenciados de saneamento a cobertura da população chega 

a 99,3%, não atingido os níveis plenos na totalidade das zonas urbanas devido às dificuldades topográficas que 

absorvem investimentos avultados.  

 
 

B.2.3.  Recolha e Tratamento de Resíduos 

 

 
A recolha de resíduos de resíduos sólidos urbanos abrange a totalidade do Município. São 68 os ecopontos que 

se encontram instalados para a recolha seletiva de resíduos do Concelho. Estes resíduos são recolhidos 

periodicamente por uma viatura de recolha e transportados para o Ecocentro de Nelas (E.N. 234, Zona Industrial) 

para o posterior envio para a reciclagem. 

 
 

Quadro 11.15. Medidas e Intervenções propostas no PDM no âmbito da Recolha e Tratamento de Resíduos. 

Proposta Execução 

Construção de Aterro Sanitário 
 



Planalto Beirão 
(Tondela) 

Encerramento de Lixeira em Penedo do Padrão e recuperação paisagística.  

FONTE: Câmara Municipal de Nelas novembro 2007.  
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Os restantes resíduos que não são passíveis de recuperação e valorização são conduzidos para o Aterro 

Intermunicipal no Centro de tratamento integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Planalto Beirão (Tondela) que 

possui um Centro de Triagem, um Aterro Sanitário, uma Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) e um 

Parque para deposição dos “Monstros Domésticos”. 

 
 

Avaliação 

 

A proposta de encerramento da Lixeira e construção do Aterro Sanitário do Planalto Beirão foi concretizada. 

 

 

B.3.  Equipamentos 

 
Ao nível da dotação e programação de equipamentos o PDM’93 apontava para a implementação de um conjunto 

de equipamentos, elencados no quadro seguinte. 

 
Quadro 11.16. Medidas e Intervenções propostas no PDM no âmbito de Equipamentos Sociais e Coletivos  

 Proposta Execução 

Equipamentos 
Escolares  

Construção de Escola de Ensino 
Técnico/Profissional  

Construção de Escola Preparatória de Nelas 
(para substituir a existente) 

 
EB 2,3 de Nelas 

Construção de Creches e/ou jardins de infância 
em Nelas, Lapa do Lobo, Santar, Carvalhal 
Redondo e Vilar Seco. 

 
Jardim-de Infância da Lapa do Lobo 

Equipamentos Sociais 
Construção do Centro de Dia em Nelas, Lapa 
do Lobo, Santar, Carvalhal Redondo e Vilar 
Seco. 

 
Centro de Dia da Santa Casa da 

Misericórdia de Santar 

Equipamentos 
Desportivos 

Parque Desportivo de Nelas  

Parque Desportivo de Canas de Senhorim  

Outros Equipamentos 

Centro de Documentação de Nelas  

Novo Palácio da Justiça de Nelas  

Criação de Museu Municipal  

Biblioteca de Nelas  

Parque de Exposições  
(projeto em desenvolvimento) 

Cemitério em Nelas, Vilar Seco e Vila Ruiva  

Centro Vitivinícola (ampliação)  

Fonte: Relatórios do PDM de Nelas e Câmara Municipal de Nelas |  Realizado |  Não realizado 

 

 

Ao longo da vigência do PDM ’93 foram melhorados e construidos vários equipamentos sociais, escolares, 

culturais, desportivos entre outros que, apesar de não se encontrarem previstos no mesmo, constituíram 

http://www.amr-planaltobeirao.pt/rsu-triagem.php
http://www.amr-planaltobeirao.pt/rsu-aterro.php
http://www.amr-planaltobeirao.pt/rsu-etar.php
http://www.amr-planaltobeirao.pt/rsu-monstros.php
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investimentos importantes, principalmente sob o ponto de vista do impacto positivo causado não só à população 

mais jovem (equipamentos de ensino e desportivos) como à população mais idosa (equipamentos sociais). 

 

Relativamente aos equipamentos escolares tem-se que, com a necessidade da elaboração Cartas Educativas 

pelos municípios, ou seja, instrumentos de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos 

educativos a localizar no concelho de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário 

satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento sócio 

demográfico de cada município, as propostas tenham caído ou sofrido alterações bastante significativas. 

 

As escolas do 1º Ciclo de Nelas, Santar, Lapa do Lobo, Aguieira, Póvoa de Santo António e Póvoa de Luzianes 

no decorrer da vigência do PDM têm vindo a ser alvo de obras de manutenção e pequenas ampliações. Neste 

período foram executadas as Escolas do 1º Ciclo da Serra da Estrela e a Escola Básica do 1º Ciclo de Nelas 

(Avenida da Liberdade – Nelas) e a Escola Básica Integrada. 

 

Relativamente aos equipamentos sociais, para além daqueles que se encontravam previstos no PDM’93, foram 

criados outros equipamentos nomeadamente, dois Lares de Idosos (Nelas e Folhadal), Centro Paroquial de 

Canas de Senhorim, encontrando-se em fase de projeto o Centro de Dia e Creche de Vilar Seco. 

 

As duas propostas para equipamentos desportivos existentes no PDM em vigor não foram efetivadas. No 

entanto, verificou-se que o Concelho tem vindo a ser dotado por uma série de equipamentos deste tipo: Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal, Piscina coberta em Nelas, Piscinas descobertas em Canas de Senhorim e Nelas, 

Campos de Futebol em Vila Ruiva e Senhorim, Campo de Ténis em Nelas, Pista de Pop Cross em Algeraz e 

Polidesportivos (Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Carvalhas, Moreira, Nelas e Vila Ruiva). 

 

Para além dos equipamentos anteriormente referenciados, houve diversos equipamentos que se encontravam 

previstos e que não tiveram concretização. Mas, tal como se verificou com outros tipos de equipamentos, 

construíram-se um conjunto de equipamentos que não se encontravam previstos no PDM’93. Assim, no período 

em análise, foram criados: 

 

► Edifício Multi-Usos 

► Quinta da Cerca (parque ecológico) 

► Oficinas Municipais (obra em curso) 

► Capelas de Fontanheiras, Pisão e Vilar Seco 

► Capela Mortuária de Moreira 

► Capela Mortuária de Nelas  

► Capela Mortuária do Folhadal 

► Capela Mortuária de Vila Ruiva 

► Igreja Lapa do Lobo (com projeto) 

► Novo Cemitério de Nelas (parcialmente executado, 16% da área prevista) 

► Ampliação do Cemitério de Canas de Senhorim 

► Ampliação do Cemitério de Canas de Senhorim 

► Ampliação do Cemitério de Vilar Seco 

► Ampliação do Cemitério de Carvalhal Redondo 

► Parque Infantil do Areal de Nelas 

► Parque Infantil do Parque de São Miguel 
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► Parque Infantil da Quinta das Flores 

► Parque Infantil da Rua do Farnéz 

► Parque Infantil da Urgeiriça 

► Parque Infantil de Canas de Senhorim 

► Parque Infantil de Folhadal 

► Parque Infantil de Folhadal 

► Parque Infantil de Vila Ruiva 

► Parque Infantil de Vila Ruiva (em projeto) 

► Parque Infantil de Aguieira 

► Parque Infantil das Carvalhas 

► Parque Infantil da Vila - Senhorim 

► Parque Infantil da Lapa do Lobo 

► Parque Infantil de Vilar Seco 

► Piscina de Lapa do Lobo (com projeto) 

► Centro de Camionagem (com terreno previsto) 

► Quartel dos Bombeiros de Nelas (em projeto) 

► Centro Paroquial em Canas de Senhorim (com projeto) 

► Melhoria de instalações de várias coletividades 

► Praia Fluvial da Aldeia da Barca, Rio Mondego, Caldas da Felgueira (com projeto, sem efeito pela 

inviabilidade criada pela qualidade da água) 

 

 

Avaliação 

 

Da programação de equipamentos elaborada no PDM’93, dos diferentes equipamentos programados, muitos não 

se chegaram a concretizar. No entanto, o Município ao longo da vigência do Plano demonstrou possuir uma boa 

capacidade de desenvolvimento e dinâmica, apostando num conjunto de novos equipamentos que trouxeram 

uma mais valia ao concelho de Nelas. 

 

 

 

 

 

 

B.4.  Acessibilidades 

 
As acessibilidades concelhias efetuam-se fundamentalmente através da Rede Viária e da Linha de caminho de 

ferro. Esta última, a Linha da Beira Alta foi modernizada e foram eliminadas as passagens de nível existentes no 

Concelho em Lapa do Lobo, Canas de Senhorim (3), Urgeiriça e Nelas, com recurso a obras de vulto que 

originaram novos arruamentos e viadutos em Nela e Canas de Senhorim. 

 

Quanto à Rede Viária do Concelho a principal travessia do Concelho é feita pela EN 234 desclassificada. 

Atualmente faz a ligação do IC12 a Mangualde e à A25. Sendo um percurso urbano de ligação entre itinerários 

principais, a Câmara Municipal construiu a Variante à EN 234 desclassificada em Nelas a qual desvia o trânsito 

pesado do centro da Vila, variante esta que não estava prevista no PDM. 
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Do ponto de vista das acessibilidades, pode-se concluir que Nelas é bastante central relativamente ao território 

nacional e aos principais polos geradores de tráfego, face às vias que o envolvem, sendo a rede viária presente 

no Município inventariada no quadro seguinte.  

 

Quadro 11.17. Rede Viária no Concelho de Nelas 

Classificação 
Aglomerados Servidos 

Percurso no Concelho 

Atual N. Inicio Fim 

IC 12 Nelas, e todos os aglomerados do Concelho Limite do Concelho Canas de Senhorim 

IC 37 Nelas, Folhadal, Póvoa da Roçada, Santar Limite do Concelho Limite do Concelho 

EN * 234 Canas de Senhorim, Nelas Limite do Concelho  Limite do Concelho 

EN 231 
Póvoa da Roçada, Nelas, Algeraz, Vilar Seco, Santar 
e Casal Sancho, Fontanheiras  

Limite do Concelho  Limite do Concelho  

EN * 231-2 
Caldas da Felgueira, Vale Madeiros, Canas de 
Senhorim, Carvalhal Redondo 

Limite do Concelho  Carvalhal Redondo 

EN * 231-4 Carvalhal Redondo, Santar  Carvalhal Redondo  Santar  

EN *  329-2 
Vila Ruiva, Carvalhas Senhorim, Casal São José, 
Casal Sandinho, Nelas  

Limite do Concelho  Nelas  

EM 594 Carvalhas Carvalhas  Limite do Concelho 

EM 595 Casal Sancho, Santar, Moreira, Pedra Cavaleira Limite do Concelho Limite do Concelho 

EM 640 Póvoa de Santo António 
Póvoa de Santo 
António 

Limite do Concelho 

EM 641 Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim Limite do Concelho Canas de Senhorim 

EM 642 
Carvalhal Redondo, Aguieira, Moreira de Cima, 
Moreira de Baixo  

Moreira de Cima Carvalhal Redondo 

EM 642-1 
Vale de Madeiros, Canas de Senhorim, Aguieira, 
Moreira de Cima Moreira de Baixo 

Vale de Madeiros Moreira de Cima 

EM 643 Nelas, Carvalhal Redondo Nelas  Carvalhal Redondo  

EM 644 Nelas, Folhadal, Caldas da Felgueira  Nelas  Caldas da Felgueira 

CM 1437 Vilar Seco Vilar Seco  Limite de Concelho 

CM 1470 Vilar Seco Vilar Seco  EN 234 

CM 1471 Carvalhal Redondo, Moreira de Cima Carvalhal Redondo Moreira de Cima 

CM 1471-1 Moreira de Cima, Moreira de Baixo Moreira de Cima  Moreira de Baixo 

CM 1473 Canas de Senhorim  Canas de Senhorim  EN 234 

CM 1475 
Vila Ruiva, São João do Monte, Póvoa de Luzianes, 
Caldas da Felgueira  

Vila Ruiva  Caldas da Felgueira 

CM 1477 Nelas, Cagunça, Portela, Senhorim   Nelas  Senhorim  

CM 1478 Senhorim, Fonte do Alcaide  Senhorim  Fonte do Alcaide 

CM 1479 Carvalhas, Póvoa de Cima  Carvalhas  Póvoa de Cima 

IC Itinerário Complementar. | EN Estrada Nacional. | ER Estrada Regional. | EM Estrada Municipal. | CM Caminho Municipal. 

* desclassificadas  

FONTE: Cartas Militares. 

 

 

A proposta do plano apresentava como principais medidas a melhoria das acessibilidades através da variante de 

Nelas à EN 234 desclassificada; Variante de Nelas ao IC12 e IC37. A construção de uma nova via ligando Nelas 

a Canas de Senhorim de forma a servir uma das Zonas Industriais Projetadas no Plano; e o lançamento de um 

vasto programa de beneficiação e retificação e alargamento das Estradas e Caminhos Municipais existentes, com 

base na hierarquia viária. 

 

 

Atualmente em relação às acessibilidades concelhias foram várias as obras de renovação e beneficiação da rede 

viária que têm decorrido e que contribuíram para a melhoria da acessibilidade, permitindo uma maior fluidez do 

tráfego rodoviário com melhores condições de conforto e de segurança, nomeadamente: 
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► Construção EM Senhorim – Nelas 

► Construção estrada Algeraz – Carvalhal Redondo 

► Construção Variante EN 234 em Nelas – serve para desviar o trânsito pesado do centro da Vila, 

funcionando como uma circunvalação à mesma. 

► Beneficiação do troço interior Ex-EN 234 em Nelas 

► Beneficiação da Rede Viária da freguesia de Senhorim 

► Beneficiação da estrada velha do Folhadal 

► Beneficiação das EM Carvalhal Redondo – Aguieira – Pisão – Limite do Concelho – Moreira – Carvalhal 

Redondo 

► Beneficiação das EM Nelas – Felgueira 

► Beneficiação da EM Canas de Senhorim – Aguieira 

► Reparação e Beneficiação da EN e 231-4, 231-2, Casal Sancho – Caldas da Felgueira 

► Retificação e Beneficiação da EM Santar – Moreira 

► Arruamento Mata das Alminhas – Feira em Nelas 

► Arruamento Rotunda da Regada – Feira em Nelas (radial de acesso a Nelas, a partir da Variante - 

Rotunda da Regada) 

► Construção de arruamento do Cine-Teatro 

► Construção da Rua Augusto Loureiro Assunção 

► Construção de passeios em várias vias 

► Construção da estrada Póvoa de Santo António – Canas de Senhorim  

 

 

Avaliação 

 

Da programação de equipamentos elaborada no PDM’93 relativa às acessibilidades do concelho resultava 

imperativa a execução do prolongamento do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde Ligando o IP3 à atual 

A25, facto que ainda hoje se mantém. A restante estrutura viária tem sido alvo de várias ações de melhoramento 

e beneficiação, conforme o exposto. 

 

 

 

 

 

B.5.  Requalificação Urbana 

 

Como já subentendido, o concelho de Nelas não se tem restringido apenas às propostas contempladas no PDM 

’93, assim tem vindo a procurar garantir, a par das necessidades do Município, ações que tragam uma cobertura 

satisfatória dos vários níveis de equipamentos e de acessibilidades bem como a promoção da reabilitação 

urbana. 

 

Assim foram várias obras de reabilitação urbana e melhoramentos que contribuíram para a melhoria da qualidade 

de vida no concelho, nomeadamente: 

 

 

► Bairro da Figueira Velha (Habitação Social) 

► Loteamento da Quinta do Peso (Habitação Social) 
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► Urbanização Cabeço do Folhadal 

► Arranjo do Espaço envolvente à Piscina de Canas de Senhorim 

► Requalificação do Parque de São Miguel 

► Arranjo do espaço “Augusto Loureiro Assunção” 

► Arranjo do Largo do Vitória Futebol Clube 

► Jardim de Algeraz 

► Arranjo do Largo do Depósito de Nelas 

► Arranjo da Rotunda do Cimo do Povo 

► Arranjo da Rotunda da Av. António Monteiro 

► Arranjo da Rotunda do Lar de S. Miguel 

► Arranjo da Rotunda do Folhadal 

► Arranjo das Rotundas existentes ao longo da Variante de Nelas, entre a Rotunda do Monumento ao 

Milénio e a Rotunda da Vinha 

 

 

Avaliação 

 

 

Das propostas relativamente à requalificação urbana, foi efetuado uma serie de obras de melhoramentos 

beneficiação e arranjos urbanísticos que contribuem para o melhoramento da imagem urbana do concelho e das 

condições de vida da população. 
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C.  C o n d i ç õ e s  S o c i o e c o n ó m i c a s    

 
 

C.1.  Evolução Demográfica 

 

 

A população no Concelho de Nelas era, segundo os Censos, em 1991 de 14 618 habitantes e em 2001 de 14 

283 habitantes. Segundo os últimos disponíveis, dados estatísticos do INE, referem 14 037 habitantes no ano de 

2011. 

 

O Plano Diretor Municipal apresentava, na ausência de significativas mutações nas características demográficas 

concelhias, uma hipótese de evolução demográfica. 

 

 

As duas projeções demográficas apresentadas têm como unidade espacial de análise o concelho em primeiro 

lugar e depois uma análise sobre o triangulo Canas/Carvalhal/Nelas, por se considerar o espaço mais dinâmico e 

atrativo do município: 

 

► Hipótese 01 – A evolução do município e da zona central poente obedeceria a tendência observada 

entre 1970, 1981 e a estimativa para 1988/1989, extrapolando-se os valores para o horizonte temporal 

definido, com uma taxa de crescimento entre 0.5 e 0.6%: 

 

 
Quadro 11.18. Modelos de previsão populacional apresentados no PDM ’93 – Hipótese 1 

 Concelho  Triangulo Canas, 
Carvalhal, Nelas  

1990 15.800 9.050 

1995 16.300 9.400 

2000 16.800 9.750 

2005 17.300 10.080 

 

 

► Hipótese 02 – A evolução do município corresponderá praticamente à evolução observada entre 1920 e 

1960 (limiar mínimo), correspondendo a um crescimento moderado, pouco sensível a fatores exógenos, 

e sustentado numa economia local em desenvolvimento. A taxa de crescimento ronda os 0.35% por 

ano, sendo a da zona central de 0.4% ao ano. 

 

 
Quadro 11.19. Modelos de previsão populacional apresentados no PDM ’93 – Hipótese 2 

 Concelho  Triangulo Canas, 
Carvalhal, Nelas  

1990 15.750 9.000 

1995 16.050 9.200 

2000 16.325 9.375 

2005 16.575 9.550 
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De um modo genérico o nível populacional que se veio a verificar nos Censos de 2001, decorridos os dez anos, 

foi de 14283 habitantes. Este valor não se enquadra dentro das projeções do plano constante nos quadros 

apresentados. Se atendermos à população em 2011 verificamos que se manteve a tendência de decréscimo 

populacional (14037 habitantes em 2011) contrariando todas as projeções efetuadas no PDM em vigor. 

 

Quadro 11.20. Modelos de previsão populacional apresentados no 

PDM ‘93 - Ano 2000, e Censos 1991-2001 

Unidade Geográfica População 

Censos 2001 14.283 

Hipótese 01 16.800 

Hipótese 02 16.325 

Censos 1991 14.618 

 

 

No entanto para um melhor entendimento da dinâmica verificada e da desadequação do modelo presente torna-

se necessário a sua discriminação pelas componentes, percebendo o nível de responsabilidade no quantitativo 

atingido.  

 

Sabe-se que a variação Populacional entre 2001 e 2011 foi de -246 habitantes, conhecendo-se também a 

componente referente ao saldo natural, cifrado em -404 indivíduos, 1396 nascimentos e 1800 óbitos verificados 

entre 2001 e 2011 (INE), donde se retira que o saldo migratório teve um saldo negativo de -158 indivíduos.  

 

Avaliação 

 

As estimativas de crescimento demográfico não se revelaram coincidentes com os indicadores mais recentes, 

revelando-se o contrário do previsto, a realidade é que assistiu-se a um decréscimo no número de residentes.  

 

 

C.2.  Habitação 

 

 

Analisando a evolução entre 1991 e 2011 do parque habitacional verifica-se que, quando analisado o Concelho 

globalmente, o número de alojamentos e o número de edifícios têm vindo a registar um crescimento de 27,5% e 

15,4%, respetivamente. O mesmo comportamento foi registado no número de famílias, com um acréscimo de 

14,6%. Por sua vez, a população registou uma tendência inversa, com um decréscimo de 4 pontos percentuais. 

Assim, é possível concluir, de uma análise simplista, que não haverá à partida problemas de alojamento, com 

evidencia o Quadro seguinte. 

 

Quadro 11.21. População, Famílias, Alojamentos e Edifícios do Concelho de Nelas, por freguesias, em 1991 e 2011. 

Unidade 
Geográfica 

População Famílias Alojamento Edifícios 

91 11  91 11  91 11  91 11  

Canas de Senhorim 
3748 3509 -6,4 1176 1329 13,2 1566 2029 29,6 1447 1728 19,4 

Carvalhal Redondo 
1095 974 -11,1 368 384 4,3 605 642 6,1 605 642 6,1 

Nelas 
3456 4702 36,1 1117 1787 60,3 1680 2831 68,5 1367 1799 31,6 

Santar 
1253 1042 -16,8 418 405 -3,1 604 702 16,2 588 670 13,9 
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Senhorim 
1550 1156 -25,4 502 458 -8,8 792 837 5,7 791 836 5,7 

Vilar Seco 
994 745 -25,1 339 317 -6,5 493 514 4,3 488 507 3,9 

Aguieira 
715 558 -22,0 219 229 4,6 322 356 10,6 322 355 10,2 

Lapa do Lobo 
899 756 -15,9 309 281 -8,4 402 409 1,7 382 404 5,8 

Moreira 
908 595 -34,5 289 229 -20,8 423 458 8,3 421 457 8,6 

Concelho 
14618 14037 -4,0 4737 5419 14,6 6887 8778 27,5 6411 7398 15,4 

 

FONTE: INE Censos 1991,2011 

 

 

A par dos crescimentos atrás referidos, assistiu-se também a uma evolução positiva em termos qualitativos 

relativamente às infraestruturas e ao nível de equipamento nos alojamentos, sendo que esta evolução foi 

particularmente notória em relação à existência de água e de banho ou duche, com crescimentos de 70,4% e 

47,6% respetivamente, como se pode verificar pelo Quadro seguinte. 

 

 

Quadro 11.22. Condições de Equipamentos (Eletricidade, Água, Retrete e Banho ou Duche) nos Alojamentos Familiares 

de Residência Habitual no concelho de Nelas, por Freguesias, em 1991, 2001 e 2011 

Unidade 
Geográfica 

Eletricidade Água Retrete  Banho ou Duche 

91 01  91 11  91 01  91 11 

Aguieira 219 229 4,6 189 223 18,0 192 213 10,9 168 218 29,8 

Canas de 
Senhorim 1155 1231 6,6 946 1318 39,3 1060 1200 13,2 972 1306 34,4 

Carvalhal 
Redondo 365 367 0,5 255 377 47,8 314 359 14,3 299 376 25,8 

Lapa do 
Lobo 298 262 -12,1 179 275 53,6 250 249 -0,4 247 269 8,9 

Moreira 275 252 -8,4 0 228 - 190 220 15,8 169 221 30,8 

Nelas 1092 1410 29,1 957 1750 82,9 1029 1312 27,5 967 1730 78,9 

Santar 384 397 3,4 248 401 61,7 313 68 -78,3 263 395 50,2 

Senhorim 459 485 5,7 110 449 308,2 289 271 -6,2 252 435 72,6 

Vilar Seco 313 324 3,5 238 299 25,6 264 314 18,9 217 295 35,9 

Total 4560 4957 8,7 3122 5320 70,4 3901 4206 7,8 3554 5245 47,6 

 

FONTE: INE (Censos 1991, 2001) e Censos 2011 

 

 

 

 

Pelo quadro seguinte e de acordo com os dados referentes a 2011, verifica-se, que os alojamentos destinam-se 

maioritariamente a residência habitual, correspondendo a este tipo de ocupação, 61% do total dos alojamentos. É 

de notar que os alojamentos utilizados em regime de ocupação sazonal têm um peso considerável, constituindo 

23% do total dos alojamentos existentes e tendo sido o tipo de regime de ocupação que registou um maior 

acréscimo do ano de 1991 para o de 2011. Por sua vez os alojamentos vagos representavam, no ano de 2011, 

16% dos alojamentos do concelho de Nelas. 
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Quadro 11.23. Regime de Ocupação dos Alojamentos no Concelho de Nelas, por Freguesias, em 1991, 2001 e 2011 

Unidade 
Geográfica 

1991 2001 2011 

Habitual Sazonal Vago Habitual Sazonal Vago Habitual Sazonal Vago 

Aguieira 219 78 25 229 48 21 225 71 60 

Canas de 
Senhorim 1166 181 219 1231 287 304 1320 400 301 

Carvalhal 
Redondo 368 131 106 367 169 46 384 217 41 

Lapa do 
Lobo 302 56 44 263 134 6 275 78 55 

Moreira 290 95 38 254 89 76 229 182 47 

Nelas 1115 345 220 1419 560 238 1772 533 511 

Santar 412 126 66 399 107 82 405 183 113 

Senhorim 502 129 161 498 126 211 458 222 157 

Vilar Seco 331 76 86 328 110 50 299 123 92 

Total 4705 1217 965 4988 1630 1034 5367 2009 1377 

 

FONTE: INE (Censos 1991, 2001) 2011 

 

 

 

Gráfico 11.1. Regime de ocupação dos Alojamentos em Nelas, 2011. 

FONTE: INE, Resultados Provisórios Censos 2011 

 

Este crescimento da importância relativa do uso sazonal, apesar da pequena redução absoluta do peso da 

residência habitual, não é feito à custa de transferências de residência habitual para sazonal. Verifica-se é que, o 

existe uma apetência exógena pela residência sazonal proveniente de indivíduos exteriores ao concelho e que se 

instalam, ainda que em determinadas épocas do ano, no concelho. 

 

A par desta evolução, verifica-se que o número de alojamentos vagos também revela um aumento relativo que, a 

verificar-se, passará pelo investimento de indivíduos em habitação, mantendo a expectativa de um dia poder 

voltar ao concelho e aí fixar-se. 
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Gráfico 11.2. Evolução do regime de ocupação dos alojamentos no concelho de Nelas, 1991 - 2011 

FONTE: INE, Censos 1991, 2001 e Resultados Provisórios Censos 2011 

 

Avaliação 

 

Como vimos durante a vigência do PDM, assistiu-se a um aumento do numero de edifícios e alojamentos assim 

como a uma melhoria no nível de equipamento dos mesmos. A grande maioria dos alojamentos continua a ter um 

regime de ocupação habitual, no entanto na ultima década verificou-se um aumento do regime sazonal assim 

como no numero de alojamentos vagos.  

 

C.3.   Sócioeconomia 

 

Sobre a população e a sua condição perante o trabalho, verifica-se que do total dos 14037 residentes no 

Concelho, em 2011, cerca de 5746 individuos tinham atividade económica, o que corresponde a uma taxa de 

atividade de 40,9%, isto é, aproximadamente 41% da população participa ativamente no processo produtivo, 

valor este inferior ao verificado em 2001,como se comprova nos dados do quadro seguinte. 

 
Quadro 11.24. População segundo a condição perante a atividade económica, no Concelho de Nelas, em 1991, 2001 e 

2011. 

 

População 1991 2001 2011 
Variação 

01/11 

População Ativa - Total 5197 5972 5746 -3,8 

População Inativa - Doméstico 1804 1423 - - 

População Inativa - Estudante 1420 985 - - 

População Inativa - Incapacitado 118 351 - - 

População Inativa - Menos de 15 anos   2042 - - 

População Inativa - Outros casos   408 - - 

População Inativa - Reformado 3146 3102 - - 

População Inativa - Total   8311 8291 -0,2 

FONTE: INE (Censos 1991, 2001e 2011). 
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Gráfico 11.3. Evolução da condição perante a atividade económica em 1991, 2001 e 2011. 

FONTE: INE (Censos 1991,2001 e 2011). 

 

Como podemos observar pelo gráfico anterior a população inativa é superior à população ativa apesar de 

também ter tido uma redução entre 2001 e 2011. 

 

Sobre os setores de atividade, constata-se que decresceu na última década o setor primário, sendo o menos 

representativo na estrutura socioeconómica do Concelho, tendo sofrido uma quebra de 275 efetivos, ocupa ainda 

assim cerca de 26% da sua população ativa. 

 

O setor secundário, acompanhando a tendência do setor primário viu o seu quantitativo diminuir praticamente 24 

pontos percentuais entre a década de ‘01 e ‘11, englobando atualmente cerca de 35% da população ativa. 

 

O setor terciário, por sua vez, em comparação, é claramente o mais representativo, assumindo grande destaque, 

crescendo exponencialmente durante esta década apresentado em 2011 um acréscimo de 14,8% face a 2001. 

 

Em suma, o Concelho demonstra um crescimento exponencial da atividade dominante (Setor terciário) em 

termos da ocupação da sua população ativa, manifestando uma transferência dos ativos do setor primário para o 

setor secundário mas também do secundário para o terciário. 

 

Quadro 11.25. População Ativa por setor de atividade, no Concelho de Nelas, em 2001 e 2011. 

Ano Primário Secundário Terciário 

2001 420 2625 2537 

2011 145 1999 2914 

FONTE: INE (Censos 2001, 2011). 

 

 
O gráfico seguinte mostra a distribuição dos trabalhadores por conta de outrem por setor de atividade em 2011. 
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Gráfico 11.4. Trabalhadores por conta de outrem por setor de atividade, em Nelas, 2011 

FONTE: INE, Censos, 2011  

 
 

Pelo gráfico anterior podemos observar e reforçar o que já foi dito anteriormente, o setor terciário é o setor 

mais empregador do concelho. 

 

Em termos da qualificação académica, a população concelhia apresentava em 2011, um baixo nível de 

instrução,  sendo predominante no Concelho de Nelas os indivíduos como o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

( ensino primário ), o qual abrangia cerca de 31% da população. Significativo é também a população que 

não possuí nenhum nível de escolaridade completo, que representa cerca de 1/5 da população concelhia. 

Não se deve, contudo, confundir com a taxa de analfabetismo, que segundo os dados dos Censos de 2001 

situava-se nos 8,2% para o concelho de Nelas. Relativamente aos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, os 

valores observados no concelho de Nelas é de 12,6% e 15,5% respetivamente que revela um aumento 

face a 2001. 

 

 

Quadro 11.26. Grau de Instrução atingido da população residente 1991, 2001 e 2011 Concelho de Nelas 

  2011 2001 1991 

N.º % N.º % N.º % 

População Residente 14037 100 14283 100 14618 100 

População – Nenhum Nível de Ensino 2896 20,6 1833 12,8 * * 

População – 1.º Ciclo Ensino Básico 4394 31,3 6196 43,4 6599 45,1 

População – 2.º Ciclo Ensino Básico 1764 12,6 1765 12,4 1089 7,4 

População – 3.º Ciclo Ensino Básico 2177 15,5 1564 11,0 1160 7,9 

População – Ensino Secundário 1547 11,0 1795 12,6 539 3,6 

População – Ensino Médio 129 0,9 56 0,4 114 0,7 

População – Ensino Superior 1130 8,1 1074 7,5 * * 

 

Fonte: INE, Censos -  1991, 2001 e 2011 (* dados não disponíveis)  

 

Verifica-se que embora haja um decréscimo populacional, têm-se verificado um aumento do nível de ensino  

da população ainda que, esses valores sejam pouco expressivos para os níveis secundários, médios e 

superiores. 
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Avaliação 

 

Relativamente à socioeconomia, verificou-se uma ligeira diminuição da população ativa que reflete de certa forma 

a variação negativa na população das ultimas décadas. Assitiu-se também a um diminuição da população 

dependente do setor primário e o crescimento do setor terciário, um pouco à imagem do que se passa em todo o 

território nacional. Relativamente ao nível de escolaridade podemos considerar que se verificou uma evolução 

positiva,  atualmente a população do concelho atinge níveis de educação mais elevados. 
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D. Ambiente 

 

 

D.1.  Caracterização Ambiental   

 
Em questões ambientais as principais ameaças do concelho prendem-se com: 

► Fogos Florestais que têm originado consideráveis perdas na mancha florestal concelhia. 

Atualmente foi desenvolvido e aprovado o Plano Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios 

pela Comissão da Defesa da Floresta Contra Incêndios, o qual colocará em prática as medidas 

para a sua salvaguarda e desenvolvimento sustentável. 

► Em termos qualitativos os recursos hídricos sofreram algumas ameaças, devido a resíduos 

industriais que foram efetuados nos aquíferos, que inclusive inviabilizaram a criação de uma praia 

fluvial no Rio Mondego. 

► As escombreiras e zona industrial das Minas da Urgeiriça as quais finda a sua laboração de quase 

meio século criaram um passivo ambiental, pela falta de tratamento e reconversão ambiental 

ficando as matérias uraníferas expostas as populações e ecossistemas envolventes.  

 

 

D.2.  As Minas da Urgeiriça –  A necessidade da Reconversão 

Ambiental  

 

 
Pela celeuma que tem sido gerada face aos estudos e exposições realizadas sobre este tema por 

organismos públicos e privados e inclusive pela comunicação social detemo-nos sobre ele mais 

atentamente, considerando axiomático o impacto que tal estrutura assume sobre o território e sobre o 

ordenamento. 

 

Situada na freguesia de Canas de Senhorim, a Mina da Urgeiriça, foi no passado uma das mais 

importantes minas portuguesas, sob a tutela da Junta de Energia Nuclear em 1977 a empresa passa a 

denominar-se ENU, Empresa Nacional de Urânio, dando lugar entre 1990 e 2001 à ENU SA. 

O complexo industrial situa-se no lugar da Urgeiriça contemplando além do complexo industrial duas zonas 

residenciais as quais faziam parte do mesmo complexo, cujas construções finda a laboração da Empresa 

foram adquiridas pelos seus proprietários. No complexo industrial situam-se as oficinas de tratamentos de 

resíduos provenientes desta e de outras minas, tirando partido da posição privilegiada com a linha de 

caminho de ferro para o escoamento do minério. Os estéreis resultantes dos tratamentos eram bombeados 

para as denominadas Barragem Velha e Nova, depositando igualmente os componentes químicos 

resultantes da extração de urânio. Estes estéreis resultantes dos diversos processos químicos criaram 

impactos diferenciados no solo, recursos hídricos, paisagem, qualidade do ar e saúde da população. 

 

No receio de contaminação de lençóis freáticos, com estas substâncias tóxicas ou radioativas formaram-se 

duas organizações locais de defesa do ambiente: AZU (Ambiente em Zona Uraníferas), em Canas de 

Senhorim e URB-Nelas em Nelas.  
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No PDM’93 não surgiram quaisquer delimitações cartográficas de áreas potencialmente nocivas, sendo a 

área onde as mesmas se situam, sendo os terrenos nos quais se localizavam o Bairro dos Engenheiros e 

operários, encontra-se classificada como zona residencial e a zona industrial classificada como zona 

industrial a reconverter.  

 

Esta Zona industrial nunca chegou a ser alvo de reconversão embora tenham sido desenvolvidas para o 

local várias propostas por parte da empresa ENU, nomeadamente o loteamento do terreno da ‘Casa da 

Quinta’, o estudo para o Plano de Pormenor da Urgeiriça. 

 

Foram tecidos vários estudos e respetivas conclusões para a zona afeta às minas: 

► Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça - Plano Diretor de Intervenção, Projeto de 

Selagem e Recuperação Ambiental da Barragem Velha – Projeto de Execução e Estudo de 

Impacte Ambiental. 

 

Visa a recuperação ambiental das minas da Urgeiriça pela proponente a EXMIN (Companhia de 

Industria e Serviços Mineiros e Ambientais SA), propondo a selagem da Barragem Velha depositando 

nela resíduos de outros depósitos. Os trabalhos encontram-se ainda no local a decorrer sendo que a 

execução dos mesmos não apresentaria impactes negativos no local, visto que se irão libertar áreas 

degradadas para novos usos, não especificados. 

 

► MinUrar – Minas de Urânio e os Seus Resíduos Efeitos na Saúde e na População – Relatório 

Cientifico I -  junho de 2005 – Observatório Nacional de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge. 

 

Este estudo partiu da Resolução Emitida pela Assembleia da Republica nº34/2001. Considerando que 

as minas de urânio estão concentradas na Região Centro do Pais e em virtude da desativação das 

mesmas, o estudo visa a comparação segundo três grupos de população, Canas de Senhorim 

(denominado de grupo exposto, de grande proximidade 2km), Queira (Vouzela), Rio de Mel e Moreira 

de Rei (Trancoso) (grupo não exposto 1), e Campo da Madalena (Viseu), Satão e S.Pedro (Celorico da 

Beira) (grupo não exposto 2), e três campos de observação: Radioatividade Ambiental; Distribuição de 

Contaminantes Químicos no Ambiente e Efeitos na Saúde e na População.  

 

Assim sendo as conclusões apontam Canas de Senhorim como a localidade com materiais 

francamente radioativos, cujas escombreiras se tornam fortes fontes de radiação prejudiciais à 

população, bem como altas concentrações de urânio e rádio, na água, aerosóis e produtos hortícolas 

produzidos nas proximidades das escombreiras face às restantes localidades.  

 

Nos solos a freguesia de Canas de Senhorim apresenta as anomalias mais vincadas, na bacia de 

drenagem da mina, antigas instalações e escombreiras.  

 

Relativamente ao impacto na saúde e segundo a natureza observacional do estudo as assimetrias 

entre a população do estudo e a de comparação apresentam grandes diferenças surgindo problemas 

da tiroide, reprodutivos, grandes concentrações no sangue de cobre e chumbo. 
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► Estudos do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

Universidade de Coimbra: 1. Avaliação dos Impactes Radiológicos da Escombreira dos Rejeitados 

da Urgeiriça (Portugal Central) e previsão da Evolução Futura com base em técnicas de 

modelação numérica, Pereira, AJSC, Matos Dias, JM, Nero EJMG – III Seminário de Recursos 

Geológicos, Ambiente e Ordenamento do Território, UTAD, Évora; 2. Concentrações de Gás 

Radão em Habitações da Região Uranífera de Canas de Senhorim – Nelas (Portugal Central) 

LJPF Neves, ACSL Rodrigues, AJSC Pereira no âmbito do IV Congresso Ibérico de Geoquímica, 

Coimbra. 

 

1. Neste estudo é apresentada uma proposta de utilização do espaço da Escombreira da 

Barrragem Velha, considerando que a mesma será alvo de operações de selagem e 

reconversão, fazendo estudos matemáticos de avaliação de impactes radiológicos, e 

prevendo com isso a descida dos valores radioativos, considerando inadequados os usos 

residenciais pecuários ou agrícolas, tomando apenas como base uma utilização de caráter 

lúdico, com pequenas infraestruturas de apoio (excluindo caça e pesca). 

2. Aqui estabelece-se uma comparação das concentrações de radão da região de Canas de 

Senhorim com outras populações, com intuito de indagar a hipotética relação entre o 

complexo industrial e a concentração de gás nas habitações, concluindo que existe uma 

grande variabilidade na concentração do mesmo sendo mais expressivo nas populações 

de Urgeiriça e Canas de Senhorim. 

 

Avaliação 

 

Face ao exposto, e pelo facto de o PDM’93, não apontar áreas de proteção ou medidas de reconversão, 

nomeadamente no caso das Minas da Urgeiriça, resulta imperativo a adoção de medidas para o enquadramento 

deste território muito específico e criador de fragilidades que influem na qualidade quer do meio ambiente quer 

das populações. 
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E. Gestão Urbanística 
 

 

 

Os dados e a informação constante nesta secção dizem respeito à análise de elementos no âmbito da gestão 

urbanística da Câmara Municipal de Nelas, no período decorrido de vigência do PDM, tendo como base os dados 

oficias compilados pelo município na sequência e como resposta ao inquérito
8
 lançado pela Direção-Geral do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, complementado com outros dados oficiais publicados 

e disponíveis no Instituto Nacional de Estatística. 

 

Grosso modo, a organização desta secção segue a organização do inquérito da DGOTDU, contemplando os 

dados gerais em termos de população, famílias, alojamentos e edifícios, ao uso do solo referente às áreas das 

classificações e categorias de espaços do PDM’93, às áreas de regime especial presentes no território municipal, 

à ocupação atual do solo consubstanciada na consideração das áreas urbanizáveis e previstas ocupadas no 

tempo decorrido e à dinâmica construtiva / edificatória em termos do número de licenças / autorizações 

concedidas, e por fim à verificação da evolução do grau de cobertura das infraestruturas. 

 

 

 

 

E.1.  Dados Gerais 

 

Como se demonstrou nos pontos anteriores assiste-se a um decréscimo de 4 pontos percentuais no número de 

população em termos absolutos, mas que não tem correspondência com os restantes dados, nomeadamente na 

dinâmica edificatória e construtiva. O número de famílias sofre uma variação positiva, revelando uma resistência, 

isto é, o que de facto sucede é uma diminuição do número de indivíduos por família, variando assim 

positivamente o número de famílias em 14,6 pontos percentuais no período intercensitário 1991 - 2011, 

mantendo-se deste modo as necessidades de habitação e qualificação das infraestruturas. 

 

A aparente ausência de dinâmica, ou regressão, é contrariada pela dinâmica positiva que apresentam o número 

de alojamentos e edifícios que evidenciam uma dinâmica bastante positiva, tendo em conta o decréscimo da 

população. Na verdade existe uma dinâmica mais acentuada em procura e apetência na sede de Concelho, 

Nelas e na freguesia de Canas de Senhorim. 

 

 

 

A população estimada para o horizonte do plano, que para efeitos da projeção demográfica foi fixada em 

intervalos de 5 anos de 1990 a 2005, apontando um limiar de 16 800 habitantes no ano de 2000 e 17 300 no ano 

de 2005. Constata-se pelo número de habitantes, segundo os dados dos Censos de 2001, que este valor não 

corresponde às previsões efetuadas pelo plano, apresentando uma população de 14 618 habitantes, muito 

menos para o ano de 2011 em que a população se cifrava em  14 037 habitantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Inquérito ‘Avaliação do PDM em Vigor’, lançado aos municípios, da responsabilidade da DGOTDU, respondido pela Câmara 
Municipal de Nelas. 
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Quadro 11.27. População Residente, N.º Total de Edifícios, N.º Total de Fogos 

 

População Residente N.º Total de Edifícios N.º Total de Fogos 

Ano Base 
(1981) 

Data Atual 
(2005) 

Ano Base 
(1981) 

Data Atual 
(2005) 

Ano Base 
(1981) 

Data Atual 
(2005) 

Total do Município 15 069 14 504 3 990 6 684 3 990 - 

Sede do Município 3 103 4 080 911 1 693 6 528 - 

 

FONTE: Inquérito da DGOTDU 

 

 

E.2.  Uso do Solo 

 

Em termos de áreas inseridas em solo urbano prevista no PDM ’93, e apresentadas no Quadro 11.28, tem-se que 

o espaço urbano e urbanizável totalizam 1 567 ha, havendo 287 ha que dizem respeito a espaço industrial 

existente, ao qual se fazia acrescer 328 ha de espaço industrial proposto e as áreas previstas para espaço 

turístico totalizavam 33 ha perfazendo um total de 2 215 ha, perfazendo 17.9% da área total concelhia. Salienta-

se que estes valores das áreas previstas no PDM em vigor são as respondidas ao inquérito da DGOTDU. 

 

 

Quadro 11.28. Áreas previstas no PDM em vigor. 

 Município (ha) Sede Município (ha) 

Espaço urbano 1 541 350 

Espaço urbanizável 26 - 

Espaço industrial existente 287 - 

Espaço industrial proposto 328 - 

Espaço turístico previsto 33 - 

TOTAL 2 215 350 

FONTE: Inquérito da DGOTDU 

 
 
 
 

E.3.  Áreas de Regime Especial  

 
 

No que diz respeito a áreas de regime especial o Concelho de Nelas integra área de RAN e REN. A RAN com 

uma área de 1882 ha, representa 14,6 % do território Concelhio, a REN com uma extensão superior de 2906 ha, 

representa 22,6 % do total da área concelhia. 

 

No período decorrido foi apenas emitida uma licença para construção de novos fogos em área de RAN, pelo que 

praticamente não houve registo de alterações aos regimes especiais. 

 

 

 

 

 

Quadro 11.29. Área no Concelho de Nelas submetida a Áreas de Regime Especial  
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Regime Município (ha) Sede Município (ha) 

RAN 1882 - 

REN 2906 - 

Rede Natura 2000 - - 

FONTE: Inquérito da DGOTDU 

 

 

E.4.  Ocupação Atual do Solo  

 
 

Os 329ha de Espaço Industrial Proposto pelo PDM de 1993 consideravam zonas de indústria a reconverter, a 

Antiga Industria dos Fornos Elétricos e as Minas da Urgeiriça, e novas zonas industriais. 

 
 

 

Quadro 11.30. Áreas Ocupadas no PDM em vigor  

Áreas Ocupadas  Município (ha) Sede Município (ha) 

Espaço Industrial previsto 178 - 

Espaços verdes públicos  - 2,3 

FONTE: Câmara Municipal - Inquérito da DGOTDU 

 

 

 

Os 178 ha ocupados na vigência do plano, neste setor, constituem 54%, do total de áreas industriais propostas. 

Considerando os Espaços Industriais a Reconverter e o emprego de 54% do total de área destinada a Indústria, 

subentende-se uma ocupação bastante significativa dos Espaços Industriais no Município. 

 

 

 

 

Quadro 11.31. Evolução do número médio de licenças e da superfície habitável média. 

Período  Edifícios para Habitação 

Nº Médio de licenças / ano 

Superfície Habitável Média 

m2 

1975 

1981 
177 68 

1994 

2006 
139 89 

FONTE: INE 2008 

 

 

Através do Quadro 11.31 verifica-se que houve um decréscimo do número médio de licenças para construção de 

edifícios habitacionais. O comportamento inverso registou-se na superfície habitável média, o que se traduz num 

acréscimo de 21 m
2
. 
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E.5.  Infraestruturas 

 
 

Quadro 11.32. População Servida por redes de infraestruturas, no Concelho de Nelas, no ano base e data atual 

População Servida   Ano Base 

(nº de habitantes) 

Na data atual 

(nº de habitantes) 

Rede Pública de Abastecimento de Água  - 14 432 

Rede Pública de Drenagem de Esgotos  - 14 069 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos - 14 504 

FONTE: Inquérito da DGOTDU  

 

 

Como foi referido os níveis de infraestruturação no Concelho de Nelas situam-se perto do nível pleno.  

O quantitativo da população servida pela rede de abastecimento de água situa-se perto dos 100% abrangendo 

toda a população concelhia. Em termos de rede de drenagem de esgotos 97% da população é abrangida pela 

rede pública de drenagem de esgotos beneficiando 78% de tratamento. 

 

No que concerne à percentagem de Resíduos Sólidos Urbanos, toda a população é abrangida. A percentagem 

de resíduos sólidos urbanos enviados para reciclagem está cifrada em 2%. 
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F. Apreciação Global 

 
 

Tal como se referiu no ponto B., o presente documento pretendia responder essencialmente a três pontos: 

 Níveis de execução do plano 

 Evolução dos principais indicadores de caracterização 

 Avaliação da qualidade ambiental 

 

Após o conjunto de análises específicas demonstradas nos pontos anteriores, importa pois constituir uma 

apreciação global sobre esses mesmos três pontos, que consubstanciam uma apreciação crítica ao PDM’93, e 

sobretudo, ao que sucedeu no tempo decorrido desde a sua aprovação e a sua vigência, conformando assim 

uma avaliação que fundamenta a necessidade do processo modificativo, e que sustenta a necessidade da sua 

revisão. 

 

 

F.1.  Níveis de Execução 

 

Neste ponto consideraram-se as questões relativas à execução das medidas propostas no PDM’93, em termos 

de ordenamento / zonamento, em termos de infraestruturas, de equipamentos e de acessibilidades. 

 

 

F.1.1.  Ordenamento / Zonamento 

 

Percorrendo separadamente cada um dos itens, é possível constatar que, de grosso modo, e no que se refere às 

propostas no âmbito do ordenamento / zonamento, os níveis de execução são relativamente baixos no que 

concerne à concretização dos instrumentos, figuras e possibilidades que se afiguravam nas propostas. 

 

Ainda assim, deve-se salvaguardar uma distinção mais específica. Apesar do baixo nível de concretização nas 

áreas de âmbito turístico referenciada, não foi materializada, importa referir que a norte desta área a câmara 

municipal concretizou um parque de vertente ambiental, denominado Quinta da Cerca. 

 

A um nível de execução que se poderá dizer igualmente pouco satisfatório, encontra-se a formalização de 

aglomerados e áreas submetidas a planeamento. 

 

Apesar do baixo nível de concretização nesta matéria, as áreas industrias, possuem um grau de 30% de 

execução, salvaguardando que a zona industrial de Canas de Senhorim submetida a Plano de Pormenor 

aprovado encontra-se parcialmente ocupada e apenas a zona das Minas da Urgeiriça foi submetida a estudos, 

ainda que de iniciativa privada. 

 

A área industrial a norte de Nelas apesar de não ter sido alvo de ações de ordenamento é a zona que apresenta 

mais procura e na qual julga-se necessária a disponibilização de uma área reservada à implementação de futuras 

iniciativas empresariais, que se consubstanciaria numa área de expansão da atual Zona Industrial de Nelas. 

 

Os Planos de Salvaguarda e Valorização foram alvo de estudos mais significativos levando à concretização do 
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Plano de Salvaguarda de Santar e aos estudos relativos ao Plano de Salvaguarda e Valorização de Canas de 

Senhorim, que embora não tenham expressão territorial foram os que apresentam um nível temático de 

concretização mais acentuado, em 75%. 

 

 

Quadro 11.33. Níveis de execução no âmbito das propostas de ordenamento/zonamento. 

Área Temática Propostas Execução 
Nível 

Temático 
Nível 
Total 

 

Áreas Turísticas 

 

A Norte de Nelas, junto à EN234 desc. 0,00 0% 

21,9% 

Planos  

Planos de 
Pormenor e/ou 

Planos de 
Urbanização 

Espaços Urbanos 

Nelas 0,00 

6% 

Canas de Senhorim/Urgeiriça 0,00 

Santar 0,00 

Caldas da Felgueira 0,50 

Carvalhal Redondo 0,00 

Vilar Seco 0,00 

Aguieira 0,00 

Lapa do Lobo 0,00 

Planos de 
Pormenor e/ou 

Planos de 
Urbanização 

Espaços 
Industriais 

a Norte de Nelas 0,00 

30% 

a Sul de Nelas ao longo da EN234 0,00 

Canas de Senhorim / Antiga Empresa dos 
Fornos Elétricos 

0,00 

Canas de Senhorim / Urgeiriça 0,50 

Canas de Senhorim 1,00 

Planos de 
Salvaguarda e 

Valorização 

Santar 1,00 
75% 

Canas de Senhorim 0,50 

 

 

 

F.1.2.  Infraestruturas 

 

No âmbito da verificação dos níveis de execução em matéria de infraestruturas, aborda-se simultaneamente a 

avaliação da qualidade ambiental traduzida, como indica o articulado da Portaria referenciada na parte inicial, na 

caracterização sumária, entre outros aspetos, da eficácia dos sistemas de abastecimento de água, de 

saneamento básico e de recolha e tratamento de resíduos. 

 

 

Verifica-se então que o abastecimento de água sofreu grandes mudanças e melhoria, tendo-se verificado um 

aumento do nível de cobertura atualmente a todos os aglomerados, em quantidade e qualidade; a drenagem de 

águas residuais e respetivo tratamento aumentou significativamente a cobertura, com o crescimento das redes 

públicas de drenagem, e a melhoria substancial dos sistemas alternativos na ausência da rede pública, 

permitindo a sua recolha e consequente tratamento prévio à sua deposição no meio recetor; a recolha de 

resíduos sólidos também se tornou extensiva a todos os aglomerados do concelho, seguindo atualmente para o 

Aterro Intermunicipal no Centro de Tratamento integrado, ao invés da sua deposição na antiga lixeira que foi 

definitivamente encerrada. 
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Conclui-se que a atuação nestes domínios foi largamente positiva, assegurando assim a sua contribuição para 

uma melhoria da qualidade ambiental do concelho. No entanto será de referir que o nível de cobertura da recolha 

seletiva de resíduos é claramente insuficiente. 

 

 

F.1.3.  Equipamentos 

 
Ao nível da dotação e programação de equipamentos o PDM apontava aqueles já identificados atrás no ponto 

respetivo. 

 

 
Quadro 11.34. Níveis de execução dos equipamentos propostos no PDM’93. 

Equipamentos Execução Nível  

Equipamentos 

Escolares 

Construção de Escola 
de Ensino 
Técnico/Profissional 

Nelas 0,00 

23,9% 

Escola Preparatória de 
Nelas 

Nelas 1,00 

Creche e/ou jardim de 
infância 

Nelas 0,00 

Lapa do Lobo 1,00 

Santar 0,00 

Redondo Redondo 0,00 

Vilar Seco 0,00 

Equipamentos 

Sociais 
Centro de Dia 

Nelas 0,00 

Lapa do Lobo 0,00 

Santar 1,00 

Carvalhal Redondo 0,00 

Vilar Seco 0,00 

Equipamentos 
Desportivos 

Complexo desportivo Nelas 0,00 

Complexo desportivo 
(ampliação) 

Canas de Senhorim 0,00 

Equipamentos 

Culturais 

Museu Municipal Nelas 0,00 

Biblioteca Nelas 1,00 

Centro de 
Documentação 

Nelas 0,00 

Outros 
Equipamentos 

Cemitério 

Nelas 1,00 

Vilar Seco 0,00 

Vila Ruiva 0,00 

Centro Vitivinícola 
(ampliação) 

Nelas 0,00 

Parque  de Exposições  0,50 

Palácio da Justiça Nelas 0,00 

 

 

Dos 23 equipamentos previstos, mencionados no Quadro 11.34, verifica-se que apenas 5 foram concretizados no 

período decorrido, representando um nível de execução na ordem dos 24%, no entanto é de salientar a criação e 
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melhoramento de equipamentos de apoio à população mais jovem e mais idosa, ainda que tenham ficado 

bastante aquém daquilo que estava previsto.  

 

 

F.1.4.  Acessibilidades 

 
As intervenções ocorridas em matéria da rede de acessibilidades que percorrem ou atravessam o município 

melhoraram substancialmente os níveis de serviço, quer em termos no aumento da cobertura dos aglomerados 

populacionais, quer em termos da correção de traçados e aumento das velocidades de projeto e da comodidade 

e segurança das vias. 

 

Para além das diversas obras de beneficiação e retificação e de construção de algumas vias, foi construída a 

Variante à EN234 desc., que constituiu a obra rodoviária mais importante ocorrida no Concelho no período de 

vigência do atual PDM.  

 

 

F.2.  Evolução dos Indicadores de Caracterização  

 

F.2.1.  Demografia 

 
A evolução demográfica verificada, no período intercensitário 1991/2011, como se constatou revelou um pequeno 

decréscimo na população residente ( -581 habitantes ), que representou uma variação de cerca de -4% da 

população. 

 

F.2.2.  Habitação 

 
O parque habitacional, não obstante o decréscimo populacional, evidencia um crescimento. No período 

intercensitário o número de edifícios aumentou 15,4% e o número de alojamentos aumentou 27,5%, revelando 

uma forte dinâmica de intervenção no território ( Quadro 11.20). 

 

No que respeita às condições de equipamento dos alojamentos, também se verificam de um modo global, 

avanços significativos, nas condições de equipamentos, demonstradas pelas taxas muito satisfatórias de 

alojamentos servidos por eletricidade e abastecimento de água, e com crescimentos substanciais no número de 

alojamentos com água, e com banho ou duche ( Quadro 11.21). 

 

Verifica-se que existe uma apetência do concelho para a localização de habitação de 2.ª residência e de 

residência sazonal ( Quadro 11.22 ). 

 

 

 

 

F.2.3.  Socioeconomia 

 
Neste ponto destaca-se essencialmente um decréscimo da população ativa, que coloca a participação da 

população no processo produtivo a um valor aproximado de 41%. 
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Nos setores de atividade, verifica-se a transformação generalizada, traduzida no decréscimo da população ativa 

no setor primário (-65%) e no setor secundário (-23,8%) e num acréscimo registado no setor e terciário de 14,8, 

respetivamente. (Quadro 11.24) 

 

 

F.2.4.  Educação 

 
Em termos de educação e formação verifica-se que a população concelhia apresenta ainda um baixo nível de 

instrução, sendo que em 2011, mais de metade da população possui até ao 1.º CEB. ( Quadro 11.25 ), no 

entanto o cenário evolutivo nesta matéria é positivo. 

 

F.2.5.  Síntese 

De um modo geral, o Concelho de Nelas apresenta evoluções significativas nos indicadores considerados: 

potencial de atratividade, melhoria das condições de habitabilidade, e melhoria das condições socioeconómicas e 

educacionais. 

 

Assiste-se a uma apetência real e potencial traduzida pela dinâmica de localização habitacional, quer de 2.ª 

residência, quer de habitação puramente sazonal. Estas dinâmicas revelam-se fundamentais para o concelho, no 

sentido em que tem de inverter o saldo natural, que é claramente negativo e responsável pela quebra 

populacional verificada no período intercensitário. Em presença daquilo que certamente algumas correntes 

podem entender como um recuo real populacional no território concelhio, as dinâmicas de 2.ª residência e de 

residência sazonal são atualmente veículos fulcrais no desenvolvimento e na dinâmica do concelho. Para além 

das duas situações referidas, é de salientar a assinalável procura por parte de descendentes do concelho que 

pretendem recuperar/ampliar as casas dos seus parentes ou construir no mesmo sítio onde estes viveram e a 

grande procura por parte de estrangeiros para construírem ou reconstruírem habitação própria, 2ª habitação, 

assim como unidades de turismo rural. 

 

A partir da resistência ao declínio populacional, verificada pela quebra pouco acentuada do número de famílias, 

que assim mantém um quantitativo populacional de presença permanente, as outras formas de presença mais ou 

menos periódicas e/ou esporádicas, permitem aumentar as vivências e contrariar o recuo populacional, mantendo 

desta forma uma presença continuada no território, e contribuindo decisivamente para a animação humana, 

social, cultural e económica do concelho. 

 

 

F.3.  Apreciação Final  

 
De um modo genérico, no âmbito da gestão urbanística, é possível reconhecer que se entrecruzam as dinâmicas 

de intervenção em termos do ordenamento e do zonamento, com as dinâmicas sócio-económicas, cujas decisões 

de concretização passam pela gestão urbanística, e cujas repercussões têm reflexo no território. 

 

Os dados recolhidos e compilados na parte temática da gestão urbanística, tornam claras as dinâmicas que o 

concelho tem experimentado nos últimos anos:  

 Decréscimo absoluto da população residente, que mantém a relação com o território através da 

permanência do seu alojamento enquanto segunda residência ou sazonal; 

 Apetência pela localização habitacional de 2.ª residência e residência sazonal, traduzidos pelos 
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dados do crescimento do número de edifícios e do número de alojamentos; 

 Melhoria substancial das condições de vida e de habitabilidade, verificável a partir das condições de 

equipamento dos alojamentos, e da melhoria das perspetivas socioeconómicas com maior 

participação da população no processo produtivo e maiores níveis de instrução formal. 

 

 

Contudo, estas tendências reais, verificadas na análise efetuada a partir de dados oficiais e objetivos, têm vindo a 

encontrar algumas dificuldades de relacionamento com aquilo que são especificamente as limitações em termos 

da carta de ordenamento e do zonamento presente no PDM’93. 

 

Para além das situações imediatamente identificadas no ato de deliberação de elaboração da revisão do PDM 

( transcrita na primeira parte deste documento ) é possível elencar um conjunto assinalável de dificuldades que 

vieram dificultar o relacionamento das dinâmicas com o território. 

 

 
De um modo geral, constata-se que em termos regulamentares, gráficos e cartográficos o ordenamento evidencia 

lacunas e falhas gravosas, em parte apontadas na ata de deliberação da revisão do PDM’93, tais como: 

 

 Ampliação dos Espaços Urbanos de forma a permitir adaptabilidade entre a situação no terreno com as 

cartas (existência de núcleos de edificações existentes em zonas envolventes aos espaços urbanos); 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.1. Perímetros Urbanos e desfasamentos relativamente a edificações em proximidade com os mesmos. 

 

 

 Necessidade de incorporar loteamentos aprovados, que por lapso, foram excluídos de espaço urbano, 

loteamentos cujos lotes se sobrepõe a Reserva Ecológica Nacional; 

 

 Falta de exclusão de faixas de reserva de estradas nacionais cujos hipotéticos traçados não tiveram 

seguimento e que condicionaram o crescimento urbano em áreas mais apetecíveis, condicionando o 

perímetro urbano de algumas localidades; 
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FIGURA 11.2. Extratos da Planta de Condicionantes do PDM’93, as setas a vermelho indicam as vias e os seus possíveis traçados. 

 

 

 Sobreposições com diferentes classes de uso do solo (residencial com reserva ecológica nacional); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.3. Sobreposição de RAN e REN sobre Perímetros Urbanos, Folhadal e Moreira  

 

 Delimitação de áreas urbanas desfasadas das áreas realmente apetecíveis, em detrimento de áreas para 

as quais não veio a realizar-se nenhuma intervenção, impedindo a localização nos sítios tendencialmente 

mais favoráveis; 

 

 Parâmetros urbanísticos que se revelam inadequados a situação real do concelho; 

 

 O aglomerado de Pedra Cavaleira não foi considerado cartograficamente, como é possível observar pelo 

extrato da planta de ordenamento do PDM’93, face à cartografia atual, dado que, várias cartas do PDM 
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foram elaboradas em sobreposição com cartas militares que se encontravam à data bastante 

desatualizadas, levantando-se assim também a necessidade de proceder á correta implantação de 

estradas, arruamentos, equipamentos e industrias que atualmente levam a lacunas de interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.4. Localização do Aglomerado de Pedra Cavaleira, omitido na Planta de Ordenamento de 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.5. Localização do Aglomerado de Pedra Cavaleira, cartografia atual. 
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FIGURA 11.6. Zonas Industriais, Extratos Planta de Ordenamento PDM’93. 

 

 

 Nesta Imagem é possível observar a existência de duas zonas industriais as quais têm a mesma 

representação gráfica nas quais não é possível fazer distinção entre a que se encontra em zona urbana 

ou fora desta, cuja distinção é feita regulamentarmente o que suscita problemas de gestão urbanística. 

 

De facto, as áreas classificadas em solo urbano no PDM’93 totalizam 1541 ha, sendo apenas 12% da área total 

do Concelho. 

 

A dinâmica de licenciamento revelou um decréscimo ligeiro do número médio de licenças para construção de 

edifícios habitacionais (Quadro 11.31), durante a vigência do plano, mas com um aumento de 21m
2
 da superfície 

habitável média, revelando que o espaço a afetar a novas construções destinadas a habitação tem vindo a 

aumentar relativamente ao que sucedia no período anterior à existência do PDM. 

 
As melhorias das capacidades económicas e das condições de habitabilidade são também visíveis nas 

intervenções, que se tornam mais variadas e diferenciadas, e que assinalam um aumento das áreas habitáveis 

( Quadro 11.31), evidenciando uma dinâmica de intervenções de caráter extensivo, caracterizadas por um 

espraiar em termos de superfície das áreas adstritas à edificação, mas cuja carga a localizar nessas áreas é 

substancialmente menor que as tradicionais formas de intervenção. 


