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1. INTRODUÇÃO 

As entidades responsáveis pela concretização das orientações que constam na Lei de Bases Gerais 

da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, LBGPPSOTU, Lei n.º 

31/2014 de 30 de maio, e no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, RJIGT, Decreto-

Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, devem promover a permanente avaliação da política de ordenamento 

do território. As diretrizes originam que, a nível municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 189.º do RJIGT, 

a Câmara Municipal elabore, de quatro em quatro anos, um Relatório sobre o Estado do Ordenamento 

do Território, REOT, ou quando se verifique a necessidade de promover a revisão de planos municipais, 

decorrente da adequação à evolução, a médio e longo prazo das condições sociais, económicas, 

ambientais e culturais. 

 

De acordo com o n.º 4 do artigo 189.º do RJGIT, os REOT “traduzem o balanço da execução dos 

programas e dos planos territoriais, objeto de avaliação, bem como dos níveis de coordenação interna 

e externa obtidos, fundamentando uma eventual necessidade de revisão.” 

 

Neste contexto, o presente relatório constitui um retrato do estado do ordenamento do concelho de 

Nelas, identificando a tendência de evolução nos mais variados domínios, e realiza também a avaliação 

da execução da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal, PDM, produzindo a ponderação em torno das 

linhas de desenvolvimento preconizadas no Plano. 

 

A importância deste documento reveste-se, portanto, no facto de constituir um processo contínuo, 

capaz de analisar e avaliar a concretização das estratégias de desenvolvimento territorial municipal, 

uma vez que permite monitorizar e, desse modo, redefinir medidas e ações que não tenham alcançado 

os objetivos definidos. 

 

Efetivamente, entende-se que a concretização da estratégia vertida no PDM, ganhará um novo impulso 

através do acionamento de mecanismos que possam auxiliar na colmatação de eventuais lacunas 

detetadas. 

 

Após conclusão da elaboração do documento, este será sujeito a aprovação em reunião de Câmara 

para, posteriormente, ser submetido a um período de discussão pública de duração não inferior a 30 

dias e ainda à apreciação da Assembleia Municipal, conforme previsto no RJIGT no n.º 3 e n.º 5 do 

artigo 189º. 
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2. METODOLOGIA ADOTADA 

O objetivo do relatório centra-se na análise e avaliação das estratégias de desenvolvimento municipal, 

pretendendo-se monitorizar as dinâmicas territoriais do concelho de Nelas, ponderando as suas 

consequências a nível social, económico, ambiental, cultural, demográfico, urbanístico e ainda a 

respeito do ordenamento em solo rústico. 

 

Neste sentido, torna-se essencial proceder à análise e tratamento de informação estatística proveniente 

do Instituto Nacional de Estatística, INE, recorrendo aos resultados definitivos dos Censos de 2001 e 

2011 e ainda a estimativas realizadas para os anos posteriores, por forma a identificar a evolução da 

conjuntura, bem como perspetivar as tendências evolutivas nos diversos domínios do ordenamento do 

território enquanto construção social. Importa, no entanto, salientar o carácter volátil das estimativas e, 

como tal, será necessário ter a devida precaução na interpretação de tais informações, em virtude da 

inconstância dos ciclos económicos e consequentemente sociais. 

 

Assim, numa primeira parte, efetuar-se-á uma caraterização e diagnóstico da situação e da dinâmica 

evolutiva do município de Nelas através do recurso a uma série de indicadores estatísticos, que 

permitirão a construção de análises temporais comparativas, a nível da condição territorial, 

demográfica, habitacional, económica e ambiental. 

 

Na segunda parte é elaborado um enquadramento dos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor com 

incidência no território de Nelas, evidenciando-se quer os planos de hierarquia superior, quer outros 

Planos e Programas, como o Portugal 2020 e as estratégias para o Turismo 2027. 

 

Por fim, realizar-se-á uma abordagem ao Plano Diretor Municipal em vigor, tendo em consideração o 

nível de concretização dos seus objetivos, a leitura da gestão apoiada nas medidas regulamentares, 

bem com a concretização / enquadramento das expectativas dos cidadãos no enquadramento do plano, 

procurando-se perceber a evolução da dinâmica territorial. 
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3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E 

SOCIOECONÓMICO 

3.1. O TERRITÓRIO 

O concelho de Nelas apresenta uma área de cerca 126 km2 e pertence ao distrito de Viseu. Em termos 

de Nomenclatura Comum de Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS) faz parte da Região 

Centro – NUTS II e da Sub-região Viseu Dão Lafões – NUTS III, a nova NUT estabelecida pelo 

regulamento comunitário nº 868/2014. Anteriormente o concelho de Nelas fazia parte da sub-região de 

Dão Lafões. 

 

Figura 1. Localização geográfica do concelho de Nelas 

FONTE: CAOP 2017 

 

O concelho confina a noroeste com o concelho de Viseu, a nordeste com Mangualde, a oeste por 

Carregal do Sal e a sueste por Oliveira do Hospital e Seia, conforme se pode observar na figura supra. 

 

O concelho de Nelas, de acordo com a Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, que organiza 

administrativamente as freguesias através da criação de freguesias por agregação ou por alteração 

dos limites territoriais, é composto por 7 freguesias: Canas de Senhorim, Lapa do Lobo, Nelas, 

Senhorim, Vilar Seco, União das freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira e a União das freguesias 

de Santar e Moreira. 
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Antes desta organização, o concelho de Nelas era constituído por 9 freguesias, designadamente: 

Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Nelas, Santar, Senhorim, Vilar Seco, Aguieira, Lapa do Lobo 

e Moreira.  

 

À escala regional, Nelas integra o subsistema urbano de Viseu/Dão Lafões e Planalto Beirão é 

fortemente polarizado por Viseu, “embora à sua volta gravitem outras aglomerações urbanas, bem 

como pequenos centros de cariz rural, cujos habitantes estão diariamente ligados por diversos motivos 

(trabalho, consumo e uso de serviços coletivos). Viseu é uma cidade média com uma dimensão 

relevante no contexto nacional, com uma localização privilegiada e com um forte dinamismo comercial 

e industrial. Neste subsistema gravitam núcleos como Mangualde, Tondela, Nelas e Sátão, com uma 

forte presença da atividade industrial e São Pedro do Sul onde sobressai o termalismo. A influência 

deste aglomerado urbano dilata-se para Norte, em direção a Lamego, e para Sul, em direção a Oliveira 

do Hospital-Seia-Gouveia”. (PROT-C, 2011) 

 

Daí que o PROT-C refira a importância do reforço funcional de Viseu e da constelação urbana/funcional 

envolvente, sobretudo com Nelas, Mangualde e Tondela, já que Viseu acumula potenciais de 

competitividade a vários níveis: 

a) polo de aglomeração de serviços direcionais, incluindo os serviços avançados à produção; 

b) inserção num território com uma dinâmica industrial apreciável; 

c) boa localização no corredor Litoral/Interior e Norte/Sul 

d) interesse patrimonial e turístico;  

e) proximidade a um território envolvente muito diversificado e rico em valores culturais e 

paisagísticos. 
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3.2.  A CONDIÇÃO NATURAL E HUMANA 

A condição natural é um fator essencial na dialética homem-território, e é (cada vez menos) 

fundamental o seu contributo direto e indireto na determinação de aptidões, capacidades e 

potencialidades para todas as utilizações e funções úteis ao Homem. 

 

Adquirindo expressões distintas ao longo do tempo, o Homem tem sido, e continua a ser influenciado 

pelo ambiente que o rodeia, ambiente físico e ambiente social. Mas com as diferentes aquisições 

tecnológicas e a quantidade de combinações possíveis em termos de inter-relações sociais, 

desenvolve-se a ubiquidade humana, i.e., a capacidade da humanidade em libertar-se das coações do 

meio natural para organizar o espaço onde se desenrola a sua vida. 

 

Ainda que tenha evoluído a referida capacidade de se libertar de tais coações, os condicionalismos 

naturais, como o relevo, linhas de água, tipo de solos, exposição solar, entre outros, por terem sido os 

primeiros a determinar a ocupação humana continuam a desempenhar um papel importante na 

ocupação do território, ainda que hoje a par das infraestruturas introduzidas pelo Homem. 

 

Relativamente ao concelho de Nelas, a sua topografia sugere vivências e ocupações um pouco 

diferenciadas. Com uma disposição geográfica, que se alonga predominantemente na direção Este-

Oeste, Nelas situa-se no grande planalto que é limitado a Norte pelo sistema montanhoso constituído 

pelo Caramulo, Montemuro e Nave, e a Sul pela Serra da Estrela. 

 

Nelas localiza-se entre os vales dos Rios Dão e Mondego, tanto um como outro geralmente de vales 

apertados, sobretudo do Mondego, em que as cotas vão descendo de Nordeste para Sudoeste 

conforme a direção dos vales principais cursos de água. 

 

Pode-se afirmar, genericamente, que existe uma diferenciação em termos morfológicos entre as partes 

Este e Centro - Oeste de Nelas: a área Nascente caracteriza-se por maiores altitudes e declives mais 

acentuados, e a área Poente apresenta altimetrias e declives menos significativos. 

 

Figura 2 . Condição natural 
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Com estas características naturais, entende-se que a ocupação ocorra nos espaços de maior 

suavidade do terreno, acontecendo no espaço planáltico entre os 300 e 400 metros de altitude, 

privilegiando sobretudo os territórios central e poente. 

 

Figura 3. Condição humana 

 

Contudo, se em tempos idos, a distribuição dos aglomerados no território concelhio evidenciou uma 

certa convergência entre as formas de ocupação e as condicionantes morfológicas do território, a forma 

de organização do território do concelho de Nelas encontra-se marcada pela espacialização das 

dinâmicas de desenvolvimento urbano dos últimos séculos. 

 

Desta forma, a parte Este do concelho, a que corresponde grosso modo a freguesia de Senhorim, 

encontra-se relativamente pouco povoada, existindo pequenas aglomerações, às quais está associado 

um movimento de despovoamento. 

 

É na parte central, numa orientação Sudoeste - Nordeste que acontecem os principais aglomerados, 

donde se destacam obviamente Nelas e Canas de Senhorim 

 

Os restantes aglomerados posicionam-se na parte Noroeste do território concelhio. São aglomerados 

que primeiramente se desenvolveram em torno de um núcleo pequeno bem definido, mas que, 

entretanto, têm vindo a assumir formas crescentes de linearidade, apresentando muitos deles cada vez 

maiores proximidades entre aglomerados, algumas já bem reais (Aguieira - Carvalhal Redondo - 

Moreira), outras previsíveis (Aguieira - Moreira - Santar). 
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3.3. EVOLUÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS 

3.3.1. Introdução 

Para um melhor entendimento da realidade do concelho de Nelas e para a sua consequente análise 

demográfica é necessário conhecer as suas caraterísticas socioculturais, a sua evolução, bem como 

as perspetivas de crescimento da população de um determinado território. 

 

Os dados proporcionados pelo estudo e análise que seguidamente se efetuará, permitirão identificar a 

atual conjuntura do concelho de Nelas, assim como perspetivar eventuais cenários de 

desenvolvimento, mencionando-se simultaneamente as causas dos resultados obtidos. 

 

Assim, pretende-se não só conhecer a situação na atualidade do concelho de Nelas, mas também 

identificar o melhor caminho para orientar e/ou consolidar um quadro de intervenções estratégicas, no 

âmbito do presente relatório.  

 

A elaboração deste estudo, suporta-se essencialmente na informação disponibilizada pelo Instituto 

Nacional de Estatística – INE (Censos 1991, 2001 e 2011 resultados definitivos) e ainda ao Anuário 

Estatístico da Região Centro (2015 e 2016). 

 

Importa referir que a análise estatística desenvolvida se realiza com base na organização territorial 

definida pela Lei nº11-A/2013 de 28 de janeiro. Embora grande parte da informação disponível na base 

do INE, nomeadamente os dados dos Censos, se encontra desagregada por ser anterior à atual Lei, 

foi feita por nós a  agregação de determinados valores por freguesia em conformidade com o atual 

quadro legal, com vista a uma análise enquadrada da estrutura atual  e tendência da distribuição da 

população no concelho. 
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3.3.2. Demografia 

A evolução demográfica em Portugal continua a caracterizar-se pela redução da população residente, 

sendo que este declínio se mantém já há alguns anos. O mesmo tem acontecido a nível do 

enquadramento regional em que o concelho de Nelas se insere, nomeadamente na Região Centro e 

em Viseu-Dão Lafões, conforme sistematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 1. Evolução populacional, Portugal, Região Centro, Viseu- Dão Lafões e Nelas, 2011-2016 

Unidade Geográfica Pop. Residente 2011 Pop. Residente 2016 Variação % 

Portugal 10 541 840 10 309 573 -2,20% 

Região Centro 2 319 530 2 243 934 -3,26% 

Viseu- Dão Lafões 276 023 256 928 -6,92% 

Nelas 14 037 13 354 -4,87% 

FONTE: INE, CENSOS –2011, Anuário estatístico região centro 2016 

 

O concelho de Nelas assistiu a um decréscimo populacional nas últimas décadas tendo registado uma 

quebra de 2,3% entre 1991 e 2001 e mais suave entre 2001 e 2011 registando uma diminuição de 1,3% 

da população residente.  

 

O concelho em 2011 registava um efetivo populacional de 14 037 habitantes e padece do fenómeno 

de despovoamento que grassa um pouco por todo os municípios localizados no interior do país. Estas 

zonas do interior e ruralizadas continuam a sofrer de uma grande quebra de população, devido a um 

inexorável processo de êxodo rural, com destino aos principais centros urbanos e para países com 

maiores oportunidades de emprego. A título informativo, o concelho de Nelas apresentava uma 

população estimada em 2016 de 13 354 habitantes1, mantendo-se assim a tendência regressiva da 

população. 

 

Gráfico 1. Evolução da população residente no concelho de Nelas, 1950-2016 

 

FONTE: INE, CENSOS – 1950-2011, Anuário estatístico região centro 2016 

                                                      

1 Trata-se de Séries Estimativas Provisórias Anuais da População Residente do INE, com base nos últimos Censos de 2011. Em 
termos metodológicos não é correta a comparação técnica entre dados reais aferidos em momentos temporais definidos (Censos) 
e dados extrapolados por intermédio de cálculos estatísticos (Estimativas), no entanto não deixa de ser importante visto ser o 
valor mais atual da população do concelho. 
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A evolução demográfica ocorrida no concelho deriva essencialmente da quebra generalizada ocorrida 

em praticamente todas as freguesias. Em relação à variação da população entre 1991 e 2001, mantém-

se a tendência de decréscimo populacional já anteriormente verificado em quase todas as freguesias, 

à exceção da sede de concelho. No que diz respeito ao período 2001 e 2011, mais uma vez apenas a 

freguesia de Nelas revelou algum dinamismo demográfico no último período intercensitário, verificando 

um aumento de cerca de 15%. A redução da população mais pronunciada ocorreu nas freguesias de 

Senhorim (-20,4%), Vilar Seco (15,4%) e na união de freguesias de Santar e Moreira enquanto que foi 

mais ligeira nas freguesias de Lapa do Lobo (-2,1%) e Canas de Senhorim (-1,3%). 

 

No que diz respeito à densidade populacional, ou seja, número de habitantes por km², pela tabela 

seguinte é possível verificar a elevada concentração populacional na sede do concelho e nas freguesias 

de Moreira, Canas de Senhorim e na união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, as restantes 

apresentam densidades populacionais abaixo da média do concelho. 

 

Tabela 2. Densidade e distribuição da população por freguesias, 1991-2011 

Freguesias Área (km2) 

Densidade 
Populacional 

Pop. Residente  Variação Populacional % 

2011 1991 2001 2011 91/01 01/nov 

Canas de 
Senhorim 

25,7 137,9 3 748 3 555 3 509 -5,1% -1,3% 

U.F.Carvalhal 
Redondo e 
Aguieira 

13,4 114,3 1 810 1 686 1 532 -6,9% -9,1% 

Nelas 21,5 217,4 3 456 4 073 4 702 17,9% 15,4% 

U.F. Santar e 
Moreira 

16,3 100,4 2 161 1 863 1 637 -13,8% -12,1% 

Senhorim 31,1 36,9 1550 1453 1 156 -6,3% -20,4% 

Vilar seco 9,4 73,4 994 881 745 -11,4% -15,4% 

Lapa do Lobo 10,6 103,3 899 772 756 -14,1% -2,1% 

Concelho 127,8 111,7 14 618 14 283 14 037 -2,3% -1,7% 

FONTE: INE, CENSOS – 1991,2001 e 2011 

 

De acordo com a nova organização das freguesias verifica-se que a freguesias com mais população 

são as freguesias de Nelas que em 2011 registava um efetivo de 4 702 indivíduos, Canas de Senhorim 

com 3 509 indivíduos, união das freguesias de Santar e Moreira com 1 637 indivíduos e a união das 

Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira com 1 532 indivíduos. A freguesia com o menor número 

de habitantes é Vilar Seco, no total com 745 residentes, seguindo-se a freguesia de Lapa do Lobo com 

756 residentes.  
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Gráfico 2. Evolução da população por freguesias, 1991-2011 

 

FONTE: INE, CENSOS – 1991,2001 e 2011 

 

A análise da composição da população por grupos etários é importante para a compreensão e estudo 

da população de um território, uma vez que possibilita perceber as tendências de envelhecimento ou 

de juventude da população. 

 

Tabela 3. População por grupo etário no concelho de Nelas, 1991-2016 

Grupos 
Etários 

1991 2001 2011 2016 

0-14 anos 3056 2042 1926 1678 

15-24 anos 2071 2106 1345 1318 

25-64 anos 7097 7218 7327 6910 

> = 65 anos 2394 2917 3439 3448 

Total 14 618 14 283 14 037 13 354 

FONTE: INE, CENSOS – 1991-2011, Anuário estatístico região centro 2016 

 

A nível dos grandes grupos etários é evidente a existência de dois cenários evolutivos distintos. Por um 

lado, os grandes grupos etários das crianças (0 – 14 anos) e dos jovens (15 – 24 anos) revelaram uma 

diminuição dos efetivos populacionais, o que corresponde a uma redução de 116 crianças (-6%) e 761 

jovens (-36%) entre 2001 e 2011. Por outro lado, a população adulta (25 – 64 anos) e idosa (mais de 

65 anos) registou um aumento, correspondente ao acréscimo de 109 adultos (2%) e 522 idosos (18%), 

entre 2001 e 2011. 

 

Com base no Anuário Estatístico da Região Centro (2016) em termos evolutivos, entre 2011 e 2016 

verifica-se que todos os grupos etários tiveram redução de efetivos o que reflete em parte a redução 
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populacional verificada nesse período, contudo o cenário por grupo etário mantem o comportamento 

anterior, isto é mais população idosa do que jovens. 

 

Gráfico 3. Evolução da estrutura etária da população do concelho de Nelas, 1991-2016  

 
FONTE: INE, CENSOS – 1991-2011, Anuário estatístico região centro 2016 

 

Pela análise do gráfico seguinte em 2011, sobressai o significativo envelhecimento da população, com 

o acentuar do peso do grupo etário com 65 ou mais anos, face ao grupo populacional das classes mais 

jovens. Verifica-se que o fenómeno de envelhecimento da população tem vido a acentuar-se pelo 

menos desde 1991, sendo que têm vindo a decrescer as classes populacionais mais jovens e a 

aumentar a percentagem do grupo etário com mais de 65 anos, situação que cada vez mais se explica 

pelo aumento da esperança média de vida, reflexo do aumento da cobertura de cuidados médicos 

primários e apoios sociais. 

 

Apesar de tudo, este comportamento ao nível dos grupos etários, não é apenas uma realidade do 

concelho, mas uma tendência na generalidade dos concelhos localizados no interior do país.  

 

Gráfico 4. Distribuição da população por grupo etário no concelho de Nelas, 1991-2016 

 

FONTE: INE, CENSOS – 1991-2011, Anuário estatístico região centro 2016 
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O gráfico seguinte reforça a tendência de aumento da população idosa em relação às crianças com o 

índice de envelhecimento a registar um incremento continuado ao longo das últimas décadas, situando-

se em 2017 em 214,9, isto é, nesse ano por cada 100 crianças existiam cerca de 215 idosos. Em 

Portugal, em 2017, registava-se um índice de envelhecimento de 155,4, na Região Centro de 194 e 

Viseu- Dão Lafões 203,5, verificando-se assim que o concelho apresenta valores bem superiores aos 

dessas unidades territoriais onde se insere.  

 

Gráfico 5. Índice de envelhecimento populacional no concelho de Nelas, 1991-2017 

 
FONTE: INE, Estimativas da população – 1991-2017 

 

Relativamente à taxa de natalidade, correspondente ao número de nados vivos por cada mil habitantes, 

durante um certo período de tempo, o concelho de Nelas tem acompanhado a tendência registada no 

país, ou seja, verifica-se uma a redução dessa taxa entre 1992 e 2017. Analisando à data do PDM em 

vigor (2014) a taxa de natalidade no concelho de Nelas era de 7,0‰, diminuindo para os 6,4‰ em 

2017, apresentando assim para nesse ano valores idênticos ao registado em Viseu-Dão Lafões (6,7‰), 

mas inferiores aos da Região Centro (7,1‰) e de Portugal (8,4‰). 

 

No que diz respeito à taxa de mortalidade (número de óbitos por cada mil habitantes ocorridos durante 

um certo período de tempo), a população apresenta um comportamento mais ou menos constantes ate 

2011, apresentando a partir desse ano um aumento mais pronunciado. À data do PDM em vigor (2014) 

a taxa de mortalidade da população era de 12‰, subindo para 12,7‰ em 2017. Nesta matéria, nesse 

ano o concelho de Nelas apresenta um cenário mais desfavorável quando comparado em média com 

a taxa de mortalidade registada em Portugal (10,6‰), na Região Centro (12,5‰) e em Viseu-Dão 

Lafões que era de 12,6‰. 
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Gráfico 6. Taxa de natalidade e mortalidade no concelho de Nelas, 1992-2017 

 
FONTE: INE, Estimativas da população – 1992-2017 

 

No concelho de Nelas, como existe uma diferença significativa entre a taxa de mortalidade e de 

natalidade, com esta última a ser sempre inferior, traduz-se assim numa taxa de crescimento natural 

negativa, conforme sistematizado no gráfico seguidamente apresentado. À data do PDM em vigor 

(2014) o concelho de Nelas apresentava uma taxa de crescimento natural de -0,51%, sendo que 

aumentou ligeiramente atingindo -0,52% em 2017, valor esse, superior ao registado para esse ano na 

Região Centro (-0,02%) e ao registado em Viseu-Dão Lafões (-0,30%). 

 

Gráfico 7. Taxa de crescimento natural e migratório no concelho de Nelas, 1992-2017 

 

FONTE: INE, Estimativas da população – 1992-2017 
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Pela análise do gráfico anterior, é ainda possível verificar que a taxa de crescimento migratório, tem 

apresentado valores superiores à taxa de crescimento natural em alguns casos mesmo positivos como 

por exemplo em 2001 e 2006, contudo não consegue compensar as saídas de população. A este facto, 

não será alheia a conjuntura socioeconómica nacional e internacional, dos últimos anos, que torna 

Portugal um país menos atrativo para a emigração em termos gerais, e se reflete, em termos 

particulares, também neste concelho. 

 

No que respeita às famílias clássicas no concelho de Nelas, verifica-se que no período entre 2001 e 

2011, apesar do decrescimento populacional assistiu-se a um aumento do número de famílias de 4,7%. 

Ao nível das freguesias, a sede foi a maior responsável por esse aumento, sendo que a freguesia viu 

aumentar cerca de 24% o número de famílias clássicas, seguiu-se as freguesias de Canas de Senhorim 

e de Carvalhal Redondo com 4,6% respetivamente e Santar com 1,3%. As restantes freguesias 

verificaram uma diminuição de famílias clássicas, sendo particularmente evidente na freguesia de Lapa 

do Lobo (-22,6%). 

 

Importa referir que de acordo com a nova organização das freguesias verifica-se que as freguesias com 

mais população, isto é, a freguesia de Nelas, Canas de Senhorim, união das freguesias de Santar e 

Moreira e a união das freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, são as que apresentam também 

um maior número de famílias. 

 

Tabela 4. Evolução do n.º de famílias clássicas por freguesias, 2001-2011 

Freguesias 2001 2011 
Variação 

% 

Canas de Senhorim 1 271 1 329 4,60% 

U.F. Carvalhal Redondo e Aguieira 597 613 2,70% 

Nelas 1 440 1 787 24,10% 

U.F. Santar e Moreira 655 634 -3,20% 

Senhorim 505 458 -9,30% 

Vilar seco 343 317 -7,60% 

Lapa do Lobo 363 281 -22,60% 

Concelho 5 174 5 419 4,70% 

FONTE: INE, Censos – 2001-2011 
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3.3.2.1. Síntese 

 

Neste ponto apresenta-se, de forma genérica, as principais ilações resultantes da análise efetuada à 

dinâmica demográfica que ocorreu no concelho de Nelas nos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA 

DEMOGRÁFICA

Diminuição progressiva da população residente no concelho desde os anos 90

até à atualidade;

Diminuição da população de forma mais ou menos homogénea por todo o

território, no último período intercensitário, à exceção da freguesia de Nelas,

cuja dinâmica comercial e industrial como sede de concelho, justificam a

atratividade e fixação populacional;

Assiste-se a um envelhecimento progressivo da população, com um aumento

do peso do grupo etário com 65 ou mais anos, face aos grupos mais jovens;

Diminuição da taxa de natalidade e aumento da taxa de mortalidade, que se

refletem numa taxa de crescimento natural negativa, aliado à taxa de

crescimento migratório traduz-se num descréscimo populacional;

Apesar do decréscimo populacional, verifica-se um aumento do número de

famílias clássicas.
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3.3.3. Habitação 

Com a presente análise pretende-se avaliar as dinâmicas do setor da habitação no concelho de Nelas, 

nomeadamente ao nível da evolução do número de edifícios, alojamentos e regime de ocupação dos 

mesmos, sendo ainda feita, uma abordagem à matéria da Habitação Social, por forma a servir de apoio 

à perspetivação de futuras intervenções no âmbito do ordenamento do território.  

 

No concelho de Nelas em 2011 estavam registados 7 482 edifícios, o que revela um acréscimo de 

cerca de 11% face a 2001. Os edifícios existem representam cerca de 1% do total da Região Centro e 

5% de Viseu Dão-Lafões. Esta dinâmica de crescimento também é evidente para as restantes unidades 

geográficas de análise, conforme sistematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 5. Evolução do n.º de edifícios, Portugal, Região Centro, Viseu Dão-Lafões, Nelas, 2001-2016 

Unidade 
Geográfica 

2001 2011 2016 
Variação (%) 

2001/2011 
Variação (%) 

2011/2016 

Portugal 3 160 043 3 544 389 3 590 273 12,16% 1,29% 

Região Centro 992 321 1 111 952 1 125 834 12,06% 1,25% 

Viseu- Dão Lafões 129 067 145 974 142 644 13,10% -2,28% 

Nelas 6 684 7 398 7 494 10,68% 1,30% 

FONTE: INE, CENSOS –2001, 2011, Anuário estatístico região centro 2016 

 

Ainda de acordo com a tabela anterior é possível verificar que, tendo por base os dados das estimativas 

da habitação do INE, o concelho de Nelas revela que a dinâmica positiva anteriormente identificada se 

mantem, sendo que em 2016, estima-se que no concelho de Nelas existissem 7 494 edifícios.  

 

Ao nível das freguesias, pela análise da tabela seguinte é possível observar que no período entre 2001 

e 2011, todas as freguesias verificaram um aumento do número de edifícios. Contudo revelam 

dinâmicas diferentes, a freguesia de Nelas foi a que teve o maior aumento com um incremento de cerca 

de 16%, seguindo-se a união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira (14,1%), a união de 

freguesias de Santar e Moreira (14%) e Canas de Senhorim com (10,3%), as restantes freguesias 

registaram crescimentos abaixo dos 10%. 

 

Tabela 6. Evolução do n.º de edifícios por freguesia, 2001-2011 

Freguesias 2001 2011 
Variação 

(%)  

Canas de Senhorim 1 567 1 728 10,3% 

U.F.Carvalhal Redondo e Aguieira 874 997 14,1% 

Nelas 1 551 1 799 16,0% 

U.F. Santar e Moreira 989 1 127 14,0% 

Senhorim 833 836 0,4% 
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Freguesias 2001 2011 
Variação 

(%)  

Vilar seco 482 507 5,2% 

Lapa do Lobo 388 404 4,1% 

Concelho 6 684 7 398 10,7% 

FONTE: INE, CENSOS –2001, 2011 

 

De acordo com a nova organização das freguesias verifica-se que as freguesias com mais população, 

são também as que registam mais edifícios. 

 

Uma análise à idade media dos edifícios é possível verificar que em 2011, rondava os 39 anos no 

concelho de Nelas, valor esse superior à média nacional (38 anos) mas também da Região Centro (38 

anos) e de Viseu Dão-Lafões (36 anos). 

 

Gráfico 8. Idade média dos edifícios, Portugal, Região Centro, Dão-Lafões, Nelas e Freguesias, 2011 

 
FONTE: INE, CENSOS –2011 

 

A nível das freguesias é possível verificar pelo gráfico anterior, que as freguesias que apresentavam 

um parque edificado mais antigo em 2011, era a freguesia de Senhorim (48,4 anos) e a união de 

freguesias de Santar e Moreira (47,8 anos) seguido da freguesia de Vilar Seco (40 anos), Canas de 

Senhorim (37,3 anos) e a união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira (35,9 anos). Por outro 

lado, a freguesia de Lapa do Lobo é aquela que tem os edifícios mais recentes na ordem dos 30 anos, 

seguindo-se a freguesia de Nelas (32,8 anos) 

 

Relativamente ao número de alojamentos, verifica-se que à semelhança do número de edifícios, estes 

também aumentaram no concelho de Nelas, registando em 2011 um total de 8 732 alojamentos 

familiares clássicos, sendo que se estima que em 2016 fossem mais 1,4% ou seja 8 857 alojamentos. 
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Esta dinâmica positiva também se verifica a nível nacional, na Região Centro e em Viseu Dão-Lafões, 

conforme expresso na tabela seguinte. 

 

Tabela 7. Evolução do n.º de alojamentos familiares clássicos, Portugal, Região Centro, Viseu Dão-Lafões, 

Nelas, 2001-2016 

Unidade Geográfica 2001 2011 2016 
Variação (%) 

2001/2011 
Variação (%) 

2011/2016 

Portugal 5 019 425 5 879 099 5 932 697 17,1% 0,9% 

Região Centro 1 248 486 1 449 309 1 464 094 16,1% 1,0% 

Viseu- Dão Lafões 150 094 168 375 170 811 12,2% 1,4% 

Nelas 7 611 8 732 8 857 14,7% 1,4% 

FONTE: INE, CENSOS –2001, 2011, Anuário estatístico região centro 2016 

 

No que concerne à evolução do número de alojamentos por freguesia, verifica-se que todas as 

freguesias em 2011 apresentavam mais alojamentos do que em 2001. A freguesia de Nelas foi a que 

verificou o maior aumento (27,7%), seguindo-se a união de freguesias de Santar e Moreira (15,7%), a 

união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira (13,5%). As freguesias de Lapa do Lobo (1,7%) 

e Senhorim (0,4%) foram as que tiveram no período de análise crescimentos mais ligeiros, conforme 

sistematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 8. Evolução do n.º de alojamentos familiares clássicos por freguesia, 2001-2011 

Freguesias 2001 2011 Variação (%)  

Canas de Senhorim 1 821 2 021 11,0% 

U.F.Carvalhal Redondo e Aguieira 879 998 13,5% 

Nelas 2 189 2 795 27,7% 

U.F. Santar e Moreira 1 002 1 159 15,7% 

Senhorim 834 837 0,4% 

Vilar seco 485 514 6,0% 

Lapa do Lobo 401 408 1,7% 

Concelho 7 611 8 732 14,7% 

FONTE: INE, CENSOS –2001, 2011 

 

Em termos de regime de ocupação dos alojamentos, pela observação do gráfico seguinte, a grande 

maioria dos alojamentos no concelho é de residência habitual. No período em analise verificou-se que 

existiu um aumento dos alojamentos de residência habitual (8%), no entanto o aumento maior foi no 

número de alojamentos de uso sazonal ou secundário (23%), mas particularmente dos alojamentos 

vagos (33%). 
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Gráfico 9. Evolução do regime de ocupação dos alojamentos familiares clássicos no concelho de Nelas, 2001-

2011 

 

FONTE: INE, CENSOS –2001, 2011 

 

Esta evolução verificada vem reforçar uma apetência crescente pela residência secundária e de uso 

sazonal no concelho de Nelas, proveniente quer de indivíduos locais, quer de indivíduos exteriores ao 

município, o que atesta a atratividade do concelho para estadias mais ou menos prolongadas. 

 

Em 2011, a residência habitual representava no concelho cerca de 65% dos alojamentos, o uso sazonal 

21% e os alojamentos vagos 14%, conforme sistematizado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 10. Regime de ocupação dos alojamentos familiares clássicos (%), no concelho de Nelas e freguesias 

2011 

 

FONTE: INE, CENSOS – 2011 
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A nível das freguesias, é na união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira (68%), Canas de 

Senhorim (68%) e Vilar Seco Santar (67%) que a residência habitual atinge valores superiores à média 

do concelho. Por outro lado, é nas freguesias de Lapa do Lobo (33%), Nelas (26%) e na união de 

freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira (25%) que o uso sazonal ou secundário é mais expressivo. 

No que concerne aos alojamentos vagos, estes têm um maior peso nas freguesias de Senhorim (25%), 

Canas de Senhorim (17%) e união de freguesias de Santar e Moreira (16%) já a freguesia de Lapa do 

Lobo detêm apenas cerca de 1% de alojamentos vagos. 

 

3.3.3.1. Habitação Social 

 

O direito à habitação está consagrado no artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa “Todos 

têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de 

higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar” 

 

Nos termos das alíneas h) e i) do n.º 2 do Artigo 23.º e alínea v) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios detêm atribuições e competências no âmbito da habitação 

ao nível da promoção da habitação social e gestão do parque habitacional de arrendamento social.  

 

O Município de Nelas tem a seu cargo a gestão de 46 fogos habitacionais distribuídos pelas freguesias 

de Nelas, Senhorim e Canas de Senhorim, em regime de arrendamento, procedendo ao 

acompanhamento das famílias residentes, à organização e gestão dos prédios e espaços verdes, sendo 

que: 

→ 2 fogos, de tipologia 1; 

→ 9 fogos, de tipologia 2; 

→ 35 fogos, de tipologia 3. 

 

Neste contexto Câmara Municipal de Nelas, visando proporcionar às famílias de menores recursos 

económicos o acesso a um alojamento condigno, tendo por base os princípios de igualdade, justiça e 

legalidade constitucionalmente consagrados, de acordo com o que consta no `Relatório do Diagnostico 

social do concelho de Nelas (2017)` criou, o “Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 

em Matéria de Apoio em Obras na Habitação e Tarifários Especiais de Água, Saneamento e Resíduos, 

com a noção de que é necessário atuar em favor dos mais vulneráveis, este regulamento estabelece o 

acesso às comparticipações financeiras a fundo perdido e ao apoio técnico a conceder pelo Município 

de Nelas visando a melhoria das condições básicas dos agregados familiares mais carenciados e 

desfavorecidos do concelho. Estas medidas traduzem-se concretamente na concessão de benefícios  

sociais nas seguintes áreas: 
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a) Apoio em obras na habitação – a comparticipação do Município, independentemente do valor 

global das obras a realizar não poderá ultrapassar o valor correspondente a vinte vezes o 

Salário Mínimo Nacional estipulado para o ano civil a que se reporta o pedido de apoio 

 

O apoio a conceder pode revestir as seguintes modalidades: 

i. Subsídio perdido até ao montante máximo definido, 20 vezes o salário mínimo nacional 

para o ano civil a que se reporta o subsídio de apoio; 

ii. O subsídio referido na alínea anterior poderá ser substituído, sempre que a Câmara 

Municipal entenda, pelo seguinte: 

1. Fornecimento de maquinaria e equipamento; 

2. Fornecimento de materiais necessários realização da obra; 

3. Fornecimento de mão de obra. 

 

b) Tarifários especiais no serviço de abastecimento de água, saneamento e resíduos -Para 

utilizadores domésticos são disponibilizados dois tarifários especiais, o tarifário social e o 

tarifário familiar. Por sua vez, para utilizadores não domésticos é disponibilizado o tarifário 

social. A Autarquia com estas medidas, promove a inclusão de cidadãos pertencentes a 

estratos sociais desfavorecidos, garantindo o acesso a recursos, bens e serviços contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida dos agregados familiares comprovadamente carenciados 

 

(Diagnostico Social do Concelho de Nelas, 2017) 
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3.3.3.2. Síntese 

Da análise realizada à temática da habitação, é possível ter alguns pontos de enquadramento da 

situação habitacional caracterizadora do concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITAÇÃO Aumento do parque habitacional do concelho quer a nível do número de

edifícios, quer do número de alojamentos no período 2001-2011;

A idade média dos edifícios é na ordem dos 39 anos, valor esse superior à 

média nacional e regional;

Existência de um predomínio da residência habitual relativamente ao regime

de ocupação dos alojamentos;

Aumento do número de alojamentos de uso sazonal ou secundário no período

de 2001-2011, demosntrando a apetência do concelho para a 2ª habitação;

Aumento dos alojamentos vagos, em particular nas freguesias mais afastadas

da sede do concelho;

O concelho revela algumas carências na matéria da Habitação Social.
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3.3.4. Economia 

Os municípios possuem um papel relevante nesse processo de promoção do desenvolvimento 

económico local. Exige-se, portanto, dos agentes locais do setor privado (indústria, serviços de apoio 

à atividade económica, banca, etc.), associativo e setor público (empresas municipais) projetos 

indutores do desenvolvimento de pequenas iniciativas empresariais, orientando-as para o 

aproveitamento de potencialidades e recursos locais. 

 

Esta análise estruturar-se-á em duas vertentes. Procurar-se-á inicialmente, obter uma visão global da 

estrutura económica do concelho, identificando seguidamente, as tendências evolutivas dominantes e 

os setores e atividades que têm desempenhado um papel mais preponderante no desenvolvimento 

económico concelhio. 

 

Um dos óbices principais à caracterização da estrutura produtiva reside na informação estatística, visto 

que, em certos casos os elementos não se apresentam disponíveis e noutros (porventura na sua maior 

parte), a desagregação geográfica ou sectorial (maioritariamente por concelho), não permite a 

clarificação necessária. 

 

Longe de serem exaustivos, os indicadores não contemplam todas as unidades em análise, mas 

parecem traduzir, no entanto, a realidade socioeconómica do concelho. 

 

De acordo com os Censos no período de 2001 a 2011 a população ativa diminuiu ligeiramente (-4%) 

no concelho de Nelas, o mesmo aconteceu também na Região Centro e em Viseu-Dão Lafões o que 

revela a existência de um menor contingente populacional para o mercado de trabalho. 

 

No que concerne à taxa de atividade do concelho registou-se também uma ligeira redução no período 

2001 e 2011 cifrando-se nos 40,9%. No mesmo período a Região Centro viu a taxa de atividade manter-

se, enquanto que em Viseu-Dão Lafões também se verificou um aumento. Esta variação deriva da 

diminuição da população ativa e da diminuição da população residente. 

 

Tabela 9.  Evolução da população ativa e taxa de atividade, Portugal, Região Centro, Viseu-Dão Lafões e Nelas, 

2001-2011 

Unidade Geográfica 

2001 2011 

Pop. Ativa N.º Taxa Atividade % Pop. Ativa N.º Taxa Atividade % 

Portugal 4 990 208 48,1 5 023 367 47,6 

Região Centro 1 067 864 45,4 1 056 225 45,4 

Viseu- Dão Lafões 120 641 42,1 118 257 42,7 

Nelas 5 972 41,8 5 746 40,9 

FONTE: INE, Censos – 2001-2011 



Plano Diretor Municipal REOT – Relatório do Estado do Ordenamento do Território  

Nelas   

Município de Nelas | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda  34 

Considerando o último período intercensitário, a generalidade das freguesias também registou uma 

diminuição da população ativa, com exceção da freguesia de Nelas que teve um aumento de 226 

indivíduos assim como na freguesia de Canas de Senhorim que registou mais 10 indivíduos. Pela 

negativa, destaque para a união de freguesias de Santar e Moreira que perdeu 115 indivíduos ativos, 

a freguesia de Senhorim 110 indivíduos, a união de freguesias de Carvalhal Redondo e Moreira 97 

indivíduos, Vilar Seco 92 indivíduos e Lapa do Lobo 48 indivíduos. Em 2011 a freguesia de Nelas 

detinha cerca de 37% da população ativa do concelho e Canas de Senhorim 27%. 

 

Em relação à taxa de atividade, no período 2001 e 2011 apenas a freguesia de Canas de Senhorim 

verificou um aumento dessa taxa na ordem de 0,9%. As freguesias que registaram maiores descidas 

foram as freguesias de Lapa do Lobo (5,3%), Vilar Seco (4,4%) e a união de freguesias de Carvalhal 

Redondo e Aguieira (3,1%). 

 

Em 2011, a freguesia de Nelas (45,5%) e a freguesia de Canas de Senhorim (44,2%) detinham as taxas 

de atividade mais elevadas nesse ano, enquanto que a união de freguesias de Santar e Moreira (33%), 

a união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira (32,1%), apresentavam no mesmo ano as taxas 

de atividade mais baixas do concelho de Nelas, conforme sistematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 10. Evolução da população ativa e taxa de atividade por freguesias, 2001-2011 

Freguesias 

2001 2011 Variação 

Pop. Ativa N.º 
Tx 

Atividade 
% 

Pop. Ativa N.º 
Tx 

Atividade 
% 

Pop. Ativa N.º 
Tx 

Atividade 
% 

Canas de 
Senhorim 

1 542 43,3 1 552 44,2 10 0,9 

U.F.Carvalhal 
Redondo e 
Aguieira 

617 36,2 520 33,1 -97 -3,1 

Nelas 1 914 46,9 2 140 45,5 226 -1,4 

U.F. Santar e 
Moreira 

658 34,5 543 33 -115 -1,5 

Senhorim 508 34,9 398 34,4 -110 -0,5 

Vilar seco 385 43,7 293 39,3 -92 -4,4 

Lapa do 
Lobo 

348 45 300 39,6 -48 -5,3 

Total 5 972 41,8 5 746 40,9 -226 -0,9 

FONTE: INE, Censos – 2001-2011 

 

A problemática do desemprego, um pouco à imagem do que tem ocorrido no território nacional, também 

teve repercussões no concelho de Nelas, tendo-se registado um aumento da taxa de desemprego no 

último período intercensitário, tendo atingido 11,9% em 2011, valor esse superior à media nacional 

(13,18%), da Região Centro (10,98%) e de Viseu-Dão Lafões (11,42%), conforme se pode observar na 

tabela seguinte. 
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Tabela 11. Evolução da taxa de desemprego, Portugal, Região Centro, Viseu-Dão Lafões e Nelas, 2001-2011 

Unidade Geográfica 2001 2011 

Portugal 6,8% 13,18% 

Região Centro 5,8% 10,98% 

Viseu- Dão Lafões 7,0% 11,42% 

Nelas 6,5% 11,97% 

FONTE: INE, Censos – 2001-2011 

 

Atualmente, e segundo os dados mais recentes do IEFP, verifica-se uma tendência de descida do 

número de desempregados no concelho de Nelas, com 446 desempregados em maio de 2018, o que 

representa uma redução de cerca de 12% face ao mês homologo do ano de 2017. Importa referir que 

a grande maioria se encontrava numa situação de procura de novo emprego (83%) e 17% à procura 

do 1º emprego. 

 

O comportamento da taxa de desemprego nas freguesias ocorre de forma diferenciada, embora todas 

elas tenham registado um aumento do desemprego no último período intercensitário. Em 2011 as 

freguesias que apresentavam as taxas de desemprego mais elevadas eram Lapa do Lobo (18%), 

Canas de Senhorim e Vilar Seco com 13% respetivamente, a união de freguesias de Carvalhal 

Redondo e Aguieira (12,7%) e a união de freguesias de Santar e Moreira (12,2%). Destaque para a 

freguesia de Nelas (10,9%) e a freguesia de Senhorim (8,5%) que em 2011 verificavam às taxas de 

desemprego mais baixas, inferiores mesmo à média concelhia. 

 

Gráfico 11. Evolução da taxa de desemprego (%) nas freguesias, 2001-2011 

 
FONTE: INE, Censos – 2001-2011 

 

Relativamente à distribuição da população por setores de atividade, como se pode visualizar nos 
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composição dos setores de atividade. Denota-se o reforço progressivo do setor terciário, representando 

58% da população em 2011 e o declínio acentuado do setor primário com um registo de apenas 3% 

em 2011 e do setor secundário com 39%. 

 

Gráfico 12. População por setores de atividade no concelho de Nelas, 2001-2011 

 

FONTE: INE, Censos – 2001-2011 

 

A evolução recente revela manifestações e tendências, cujo contexto não se diferencia 

significativamente, em relação a áreas geográficas com as quais Nelas se relaciona e integra. A 

sucessiva diminuição do peso do setor primário e secundário, aparenta possuir como principal causa, 

o facto, de a população procurar nas atividades do terciário, o rendimento principal. 

 

3.3.4.1. Dinâmica Empresarial 

O concelho de Nelas possui quatro espaços de atividades económicas, localizados nas freguesias de 

Nelas, Canas de Senhorim, Vilar Seco e Senhorim. À exceção do espaço de atividades económicas 

dos Antigos Fornos Elétricos – Canas de Senhorim, todos os outros encontram-se infraestruturados e 

com equipamentos passiveis de ocupação ou já ocupados, cuja atividade económica já esteve ou ainda 

está sedeada.  

 

Segundo os dados do INE, em 2015 estavam sediadas no concelho de Nelas, um total de 1270 

empresas o que revela uma ligeira redução de cerca de 2% face a 2013, sendo que no contexto regional 

de Viseu Dão-Lafões representa cerca de 5% do número total de empresas. De acordo com os mesmos 

dados, em 2014, de acordo com o INE, 97% das empresas sediadas no concelho de Nelas tinham 

menos de 10 pessoas ao serviço, caracterizando-se a maioria do tecido empresarial como micro, 

pequenas e médias empresas, note-se que este indicador representava em 2013, algo como 97,2% 

das empresas. 
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Tabela 12. Evolução do n.º de empresas com sede no concelho de Nelas, 2013-2015 

Setores de Atividade 
2013 2015 Variação 

2013/2015 % Nº % Nº % 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 295 23% 328 26% 11% 

B - Indústrias extrativas 1 0% 0 0% -100% 

C - Indústrias transformadoras 70 5% 71 6% 1% 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 3 0% 1 0% -67% 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento; gestão 
de resíduos e despoluição 

0 0% 0 0 0% 

F - Construção 80 6% 77 6% -4% 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

263 20% 237 19% -10% 

H - Transportes e armazenagem 26 2% 24 2% -8% 

I - Alojamento, restauração e similares 99 8% 97 8% -2% 

J - Atividade de informação e de comunicação 5 0% 7 1% 40% 

L - Atividades imobiliárias 16 1% 18 1% 13% 

M - Atividades de consultadoria, científicas, técnicas e similares 95 7% 93 7% -2% 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 130 10% 115 9% -12% 

P - Educação 67 5% 62 5% -7% 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 63 5% 66 5% 5% 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 28 2% 26 2% -7% 

S - Outras atividades de serviços 54 4% 48 4% -11% 

TOTAL 1295 100% 1270 100% -2% 

FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2014- 2016 

 

Em termos evolutivos a dinâmica negativa verificada deve-se essencialmente à diminuição do número 

de empresas do setor do comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos e às empresas de atividades administrativas e dos serviços de apoio, conforme 

sistematizado na tabela anteriormente apresentado. Importa referir, que ainda assim, entre 2013 e 

2015, existiu um aumento do número de empresas ligadas a atividades de informação e de 

comunicação, atividades imobiliárias, indústria transformadora e principalmente do número de 

empresas ligadas à agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, salienta-se que o aumento 

das empresas desta último ramo de atividade referido, de acordo  como o que apuramos junto do INE, 

deve-se ao fato da obrigatoriedade de registo nas finanças de “todos os agricultores”  com atividade 

comercial, que até à alguns anos atrás não era necessário, constituído assim um aumento do número 

de empresas em nome individual. 

 

No universo das 1 270 empresas sedeadas em 2015 no concelho de Nelas, a maioria pertencia a 

atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (26%), comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (19%) e alojamento, restauração e similares 

(8%). Contudo, importa referir que mais de 62% das empresas com sede no concelho pertencem ao 

setor terciário, 26 % ao primário e 12% ao secundário. 
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No que concerne à indústria transformadora no período entre 2013 e 2015 existiu um ligeiro aumento 

do número de empresas passando de 70 para 71 empresas. Apesar de predominarem as indústrias 

mais tradicionais como a fabricação de produtos metálicos exceto máquinas e equipamento (26%), a 

industria alimentar (17%) e as industrias de bebidas (10%), verifica-se uma diversificação das restantes 

atividades. 

 

Relativamente ao emprego que as empresas geram, verifica-se que o pessoal ao serviço nas empresas 

com sede no concelho de Nelas, de acordo com a informação disponibilizada pelo INE, em 2015 

existiam 3 588 indivíduos nas empresas com sede no concelho, o que revela um aumento de cerca de 

7% face a 2013, o que não deixa de ser interessante, uma vez como vimos, no mesmo período existiu 

uma redução do número de empresas sediadas no concelho de Nelas, desta forma podemos concluir 

que ainda assim, as que mantiveram tiveram capacidade de criar emprego, contribuído assim para a 

melhoria socioeconómica do território e população.   

 

Como podemos observar na tabela seguinte em 2015, eram as empresas do setor secundário que mais 

emprego concentravam com um volume de pessoal ao serviço de 49%, seguido do setor terciário com 

41% e por último o setor primário com apenas 10%. É possível assim concluir que apesar de existirem 

mais empresas do terciário o setor secundário cria mais emprego.   

 

Tabela 13. Pessoal ao serviço nas empresas com sede no concelho de Nelas, 2013-2015 

Setores de Atividade 
2013 2015 Variação 

2013/2015 % Nº % Nº % 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca … … 345 10% - 

B - Indústrias extrativas … … 0 0% - 

C - Indústrias transformadoras 1249 37% 1426 40% 14% 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 7 0% … … - 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento; gestão 
de resíduos e despoluição 

0 0% 0 0 0% 

F - Construção 296 9% 336 9% 14% 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

569 17% 548 15% -4% 

H - Transportes e armazenagem 70 2% 58 2% -17% 

I - Alojamento, restauração e similares 236 7% 210 6% -11% 

J - Atividade de informação e de comunicação 10 0% … … - 

L - Atividades imobiliárias 23 1% 24 1% 4% 

M - Atividades de consultadoria, científicas, técnicas e similares 162 5% 161 4% -1% 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 141 4% 145 4% 3% 

P - Educação 68 2% 63 2% -7% 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 121 4% 161 4% 33% 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 29 1% 28 1% -3% 
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Setores de Atividade 
2013 2015 Variação 

2013/2015 % Nº % Nº % 

S - Outras atividades de serviços 75 2% 67 2% -11% 

TOTAL 3363 100% 3588 100% 7% 

FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2014- 2016 

 

Este tecido empresarial do concelho de Nelas em 2015, de acordo com o Anuário Estatístico da Região 

Centro, apresentava um volume de negócio na ordem dos 394.540 milhões de euros, refletindo um 

aumento de cerca de 16% face a 2013, contudo este volume de negócio representa apenas, cerca de 

6% do volume de negócios da região de Viseu Dão Lafões.  

 

No gráfico seguinte encontra-se expresso o valor dos bens importados e exportados pelas empresas 

com sede no concelho de Nelas no período entre 2013 e 2016. Podemos observar que, neste período, 

o valor das exportações é superior ao das importações, demonstrando, de uma forma empírica, que a 

venda de bens e de serviços ao estrangeiro pelas empresas existentes no concelho é superior à compra 

dos bens e serviços. 

 

Gráfico 13.  Valor dos bens importados e exportados pelas empresas do concelho de Nelas, 2013-2016 

 

FONTE: PORDATA 2013-2016 

 

Face ao exposto anteriormente uma vez que o valor exportado é superior ao importado, o saldo da 

balança comercial, como podemos ver pelo gráfico seguinte, apesar de algumas ligeiras oscilações 

apresenta sempre valores positivos. 
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Gráfico 14. Saldo da balança comercial das empresas do concelho de Nelas, 2013-2016 

 
FONTE: PORDATA 2013-2016 

 

3.3.4.2. Turismo 

Nas sociedades atuais o Turismo é um setor que se assume cada vez mais de grande importância no 

desenvolvimento dos territórios, nomeadamente pelos efeitos multiplicadores de induz à sua volta, 

nomeadamente: 

• Promove o desenvolvimento de outras atividades económicas; 

• Gera emprego e riqueza; 

• Preservação e valorização do património cultural e natural; 

• Promove a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

O concelho de Nelas conta com uma grande abundância de recursos, prontos a satisfazer quem visita 

este concelho. Neste âmbito podemos destacar os diversos Roteiros Turísticos existentes que 

convidam a descobrir a cultura, o património, o passado e a natureza. O turismo é considerado um dos 

pilares de desenvolvimento do concelho de Nelas, tendo uma importância verdadeiramente estratégica 

para a economia regional e local.  

 

Reconhecida como uma componente importante da atração de fluxos turísticos, a gastronomia tem 

proporcionado o desenvolvimento contínuo do sector da restauração do concelho de Nelas, sendo de 

crucial importância económica na promoção e criação de postos de trabalho. Através da gastronomia 

descobrem-se histórias de civilizações, ritos, modas e modos de uma região, permitindo manter a 

tradição e fomentar o desenvolvimento económico local. Neste âmbito refira-se dois produtos 

endógenos que se assumem como imagem de marca do concelho, nomeadamente o Queijo da Serra, 

todo o concelho de Nelas faz parte da zona demarcada do Queijo Serra da Estrela (DOP) e os Vinhos 

do Dão, região demarcada da qual o concelho é parte integrante. Para além destes podemos destacar 
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alguns pratos típicos como a Caldeirada de Cabrito, o Pato à Moda da Beira, o Entrecosto cozido com 

feijões e grelos. De destacar a variedade de pão que complementam todas as refeições: pão de mistura, 

de centeio, broa de milho, nos doces destaque para o Leite Creme, o Arroz Doce, o Pudim de Requeijão 

e as Papas de Milho. 

 

No artesanato, destaque para os trabalhos de tapeçaria, de olaria, os bonecos em madeira e a pintura. 

Destaque também para as bonecas típicas e tradicionais de Canas de Senhorim, bonecas de palha, 

telas serapilheira, madeira pirogravada, quadros em trapo e flores secas, arranjos florais, barros e 

trabalhos em seda, farripas e caracolinhos, jogos tradicionais, livros de pano escritos e pintados à mão, 

patchwork, pinturas em tecido, presépios e tapetes de contar histórias. 

 

Outro produto turístico que podemos encontrar em Nelas e com forte tradição nesta região é o 

Termalismo. Com um clima agradável e paisagens lindíssimas, no belo cenário do vale do Alto 

Mondego, o Centro Termal das Caldas da Felgueira oferece uma estadia confortável, de qualidade e 

uma variada oferta de programas e tratamentos. Com efeito, esta estância dispõe de modernas e 

amplas instalações e está vocacionado para o tratamento de doenças do foro: Respiratório, 

Otorrinolaringológico e Músculo-Esquelético. É enquanto fator diferenciador, que a revitalização das 

Caldas da Felgueira são de importância vital para o desenvolvimento de circuitos turísticos no concelho 

Nelas, preparados e dinamizados para responder a um público cada vez mais exigente a às novas 

tendências deste segmento de mercado. 

 

Destaque também para o forte dinamismo que se verifica relacionado com os diversos eventos que se 

vão realizando ao longo do ano, promovidos pelo município, como é o caso da Feira Vinho do Dão que 

para alem de juntar um serie de produtores de vinho da região, possibilita degustar outros sabores. O 

Carnaval é um dos principais cartazes turísticos da região, atraindo milhares de foliões, pela tradição 

dos Carnavais e de Nelas e de Canas de Senhorim. Recentemente, mais propriamente em 2016 o 

município de Nelas retomou a organização do Rally da região com o nome “Rally Vinho do Dão”, em 

parceria com o Clube Automóvel do Centro (CAC) e Federação Portuguesa de Automobilismo e karting 

(FPAK), a organização do Rally na região. Numa estratégia de promoção territorial associada ao 

produto “Vinho do Dão”, que potencia a aposta no desenvolvimento cultural e social deste território. 

Além destes, outros são os acontecimentos que garantem animação aos residentes e demais visitantes, 

como: a Feira Medieval de Canas de Senhorim, o Mercado de Natal, a Semana Santa, os Santos 

Populares, entre outros eventos gastronómicos, culturais e desportivos, que se realizam ao longo do 

ano, por todas as freguesias do concelho. 

 

O turismo assume também um papel relevante quer na estrutura económica do concelho de Nelas 

como também no universo de Viseu Dão-Lafões.  Nos últimos anos têm-se registado um aumento da 

oferta de alojamento turístico, sendo que atualmente o concelho dispõem de um setor hoteleiro, com 

cerca de 750 camas. 
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Assim, de acordo com os dados do INE de 2016, o número de hóspedes nos estabelecimentos 

hoteleiros do concelho de Nelas foi de 22 881 indivíduos, que contabilizaram um total de 52 210 

dormidas o que revela um aumento face a 2014 na ordem dos 17% no número de hóspedes e 19% no 

número de dormidas. 

 
Gráfico 15. Evolução do n.º de hospedes e dormidas, Viseu Dão-Lafões e Nelas, 2014-2016 

 

 

FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2014- 2016 

 

 

No quadro regional, o concelho em 2016 foi responsável por cerca de 10% dos hóspedes e 11% das 

dormidas, dos turistas que visitaram Viseu Dão- Lafões. Em termos de nacionalidades verifica-se que 

são os Espanhóis que mais visitam o concelho, mas também a região, a que não será alheio a boa 

acessibilidade dada pela A25 que encurta distâncias entre os dois países. 
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3.3.4.3. Síntese 

Pretende-se reunir neste ponto, uma série de considerações relativas à evolução da economia do 

concelho no período 2001-2011 (Censos) mas também mais recentemente. Recorrendo-se aos 

indicadores do anuário estatístico da região Centro (2016), evidencia-se em termos gerais a evolução 

da população ativa, das empresas, do emprego, dos setores de atividades e da atividade turística.  

 

 

ECONOMIA, 

DINÂMICA 

EMPRESARIAL E 

TURISMO

A taxa de atividade da população era de 40,9% em 2011, correspondendo a

5746 indivíduos com atividade económica;

Aumento da taxa de desemprego no concelho no período 2001-2011, os

dados mais recentes do IEFP revelam uma diminuição do desemprego;

A maioria dos desempregados encontram-se em situação de procura de novo

emprego;

O setor primário e secundário continuam a ter uma posição relevante na

estrutura económica do concelho, pese embora o substancial decréscimo de

população ativa nestes setores;

O setor terciário tende a assumir-se como fundamental no desenvolvimento

das sociedades atuais, por força dos efeitos multiplicadores que induz

resultantes das complementaridades com outras atividades;

Diminuição do número de empresas sediadas no concelho entre 2013-2016,

contudo aumento do n.º de pessoas empregadas nas empresas;

Maior n.º de empresas do terciário, mas maior capacidade de crirar emprego

das empresas do setor secundário;

Ligeiro aumento do número de empresas da indústria transformadora;

A estrutura empresarial é maioritariamente composta por empresas com

menos de 10 trabalhadores;

O valor das exportações é superior aos das importações com reflexos

positivos no saldo da balança económica;

O turismo é um setor em franco crescimento, verificando-se um aumento do

número de hóspedes e de dormidas.
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3.4. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

3.4.1. Introdução 

A mobilidade e a acessibilidade são elementos fundamentais na estruturação do desenvolvimento das 

pessoas e dos territórios. O concelho de Nelas encontra-se integrado num importante eixo estratégico 

(Viseu - Mangualde - Nelas), que importa qualificar reforçando as ligações intermunicipais com os 

concelhos vizinhos para que de facto consiga estabelecer, reforçar e diversificar a sua rede relacional 

com os centros urbanos de maior proximidade. Em complemento é imprescindível qualificar os 

transportes, de forma a melhorar as comunicações internas e as ligações dos diferentes pontos do 

concelho com a região envolvente. 

 

A criação de dinâmicas de rede torna-se fundamental em territórios cujos contextos se enquadram 

numa forma de múltiplas relações. Estas redes são potenciadas através da concretização efetiva de 

sistemas de transportes e de comunicação que interligam os diversos pontos do território e as suas 

sedes de atividades humanas. 

 

O estabelecimento destas dinâmicas propicia o crescimento das designadas economias de escala, que 

garantem fatores de sucesso, de competitividade, apenas conseguidas por intermédio de melhores 

condições de acessibilidade e mobilidade, quer a nível concelhio, quer supramunicipal. 

 

Seguidamente será feito o enquadramento rodoviário e ferroviário do concelho de Nelas, assim como 

uma análise aos padrões e fluxos de mobilidade da população, atendendo às suas deslocações diárias. 

A existência de infraestruturas rodo e ferroviárias que permitem o estabelecimento de ligações intra e 

extra município confere ao concelho de Nelas um posicionamento estratégico que, aliado às suas 

condições geográficas, o tornam atrativo.  

 

Será ainda efetuada uma breve referência ao sistema de transportes públicos e às novas mobilidades, 

fazendo-se simultaneamente, um breve enquadramento do Plano de Mobilidade Sustentável de Nelas. 
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3.4.2. Rede Viária e Ferroviária 

No que se refere à condição da rede viária do concelho esta é constituída por vias que asseguram as 

ligações externas e internas enquadradas no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) e na rede 

municipal. 

 

Figura 4. Enquadramento rodoviário do concelho de Nelas 

 

Relativamente a estradas da rede fundamental de acordo com o PRN 2000 o concelho não se encontra 

servido por nenhum destas vias. 

 

Relativamente à rede complementar, o concelho é servido pelo troço do IC12 entre Santa Comba Dão 

e Canas de Senhorim. O PDM em vigor apontava para a importância da construção do troço Canas de 

Senhorim - Mangualde, contudo ainda não foi concretizado, alias encontra-se suspensa. A 

concretização do IC12 afigura-se de extrema importância para o concelho de Nelas, já que o colocará 

no cruzamento de dois importantes eixos, um no sentido Oeste - Este (A25) e outro no sentido Sul – 

Norte (IC12). Com o IC12 a atravessar o concelho, aumenta assim o potencial de atração do concelho 

nomeadamente ao nível das atividades económicas, devido à sua ótima localização e boas 

acessibilidades. 

 

Face ao exposto, o IC12 previsto deveria efetuar a ligação entre Mira (IC1), Mortágua, Santa Comba 

Dão, Carregal do Sal, Nelas e Mangualde (IP5/A25), substituindo a EN234 (desclassificada), mas ainda 

sobre a responsabilidade das Infraestruturas de Portugal. Contudo, a conjuntura internacional e a 

nacional não permitiram a sua total concretização, tendo-se apenas concretizado o troço entre o IP3 e 

Canas de Senhorim (Nelas). Este itinerário, denominado “Via dos Duques”, encontra-se integrado num 

projeto bem mais ambicioso, já apresentado em 2015 pela Infraestruturas de Portugal, que verte uma 
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proposta base para a requalificação e modernização da capacidade atual da ligação rodoviária entre 

Viseu e Coimbra. A nova ligação rodoviária terá uma extensão de 83 km em perfil de autoestrada, 

estabelecendo a ligação entre a atual A13, em Coimbra, e a A25, em Mangualde, com ligação a Viseu 

e à A1 em Condeixa. 

 

Figura 5. Via dos Duques – Cenário Base 

FONTE: Infraestruturas de Portugal, 2018 

 

Ainda neste âmbito o Plano (PDM em vigor), apontava também para a construção do IC37, que ligaria 

Viseu a Seia, passando no concelho de Nelas no seu limite norte dirigindo-se posteriormente para sul, 

mais uma vez esta via ainda não foi concretiza, tudo leva a querer que seja pelas mesmas razões do 

IC 12. Importa salientar que o município não tem qualquer influência nesta matéria, sendo da 

responsabilidade das Infraestruturas de Portugal a sua construção. 

 

No concelho não existem estradas nacionais, existem, contudo, estradas nacionais desclassificadas, 

estando estas sob a jurisdição das IP, nomeadamente: a EN 234, entre Santa Comba Dão e Canas de 

Senhorim, esta via foi substituída pelo IC12, este que contorna localidades que a antiga EN 234 

atravessa, como Carregal do Sal e Lapa do Lobo. A EN 234, passa por Nelas em direção a Mangualde, 

onde entronca com a A25. A EN 231 permite a ligação para norte a Viseu e para a sul a Seia. 

Relativamente a estradas regionais destaca-se a ER 231-2 entre a EN 231 e o limite do concelho de 

Oliveira do Hospital, encontrando-se, no entanto, atualmente esta via sob domínio municipal 

 

Relativamente à rede municipal é composta por um conjunto de estradas e caminhos municipais que 

permitem a circulação entre os vários aglomerados populacionais do concelho. 

 

No que se refere à conservação da rede rodoviária esta apresenta deficiências pontuais, quer ao nível 

dos pavimentos, quer ao nível da sua continuidade e grau de cobertura.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Comba_D%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canas_de_Senhorim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canas_de_Senhorim
http://pt.wikipedia.org/wiki/IC12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carregal_do_Sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lapa_do_Lobo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangualde
http://pt.wikipedia.org/wiki/A25_(autoestrada)
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Quanto à rede Ferroviária, o concelho e a sub-região são servidos pela Linha da Beira Alta. É uma linha 

ferroviária internacional, que liga o entroncamento ferroviário da Pampilhosa (Linha do Norte), perto de 

Coimbra, à fronteira com Espanha, em Vilar Formoso, com percurso paralelo ao eixo do rio Mondego. 

O concelho é servido pelo serviço de comboios intercidades e regionais/urbanos nas estações de Nelas 

e Canas de Senhorim e pelos apeadeiros do Folhadal, Urgeiriça e Lapa do Lobo. 

 

Figura 6. Enquadramento ferroviário do concelho de Nelas 

FONTE: www.infraestruturasdeportugal, 2018 

 

Importa referir que esta linha integra os investimentos ferroviários para o país até 2020, que contempla 

a sua modernização. O investimento, vocacionado para o tráfego de mercadorias, prevê aumentar a 

capacidade da linha da Beira Alta, dos atuais 14 comboios de 500 metros de comprimento, para 20 

comboios de 750 metros. 
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3.4.3. Padrões e Fluxos de Mobilidade da População 

Com base nos dados do INE dos Censos de 2011, procedeu-se à elaboração seguinte gráfico que 

apresenta a percentagem da população que trabalha/estuda no concelho que reside, em comparação 

com aqueles que têm de se deslocar.  

 

Assim, é possível constatar que a grande maioria da população residente (73%) trabalha ou estuda no 

concelho de Nelas, sendo que também o faz essencialmente na freguesia de residência (66%), 

evidenciando que a generalidade da população residente consegue fazer a sua vida quotidiana no 

próprio concelho, no que diz respeito à sua atividade profissional ou estudo. Contudo, verifica-se que 

cerca de 27% da população tem a necessidade de sair do mesmo para trabalhar ou estudar. 

 

Gráfico 16. População residente que trabalha/estuda no concelho de Nelas ou noutro concelho, 2011 

 
FONTE: INE – Censos 2011 

 

Os dados disponíveis no INE permitem-nos ainda conhecer o tempo médio e o principal modo de 

transporte utilizado nas deslocações pendulares casa-trabalho e casa-escola, como se pode verificar 

no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 17. Tempo gasto em média numa ida para o local de trabalho/estudo, 2011 

 
FONTE: INE – Censos 2011 

 

Da observação do gráfico anterior verifica-se que cerca de 73% da população residente no concelho 

de Nelas, demora em média até 15 minutos nas deslocações para o trabalho ou escola, situação 

semelhante à registada na sub-região de Viseu Dão-Lafões, bem como, na região centro.  
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Da totalidade das deslocações concelhias, podemos constatar que cerca de 92% das mesmas 

compreendem valores até 30 minutos.  

 

Face ao exposto, concluísse que as deslocações para o local de trabalho/estudo com tempos médios 

superiores ao período anteriormente referido correspondem a valores reduzidos, sendo que, no caso 

das deslocações com durações superiores a 60 minutos, os resultados são residuais.  

 

A análise a estes dois indicadores está relacionada e justifica os resultados apresentados no gráfico 

seguinte, referentes ao modo de transporte utilizado na deslocação para o trabalho ou estudo.  

 

Gráfico 18. Modos de transporte na deslocação para o trabalho ou estudo, 2011 

 

FONTE: INE – Censos 2011 

 

Uma vez que a maioria da população residente em Nelas, trabalha ou estuda no concelho ou mesmo 

na sua freguesia, demonstrando proximidade entre o local de origem e de destino das deslocações, e 

atendendo ao reduzido tempo necessário para efetuar as mesmas, os valores apresentados são os 

expectáveis, isto é, existe um predomínio da utilização do automóvel ligeiro - como condutor (52,5%), 

seguido da deslocação a pé (18%) e do automóvel ligeiro – como passageiro (17,3%), face aos 

restantes modos de transporte. Os transportes coletivos (autocarro e comboio), representam pouco 

mais de 8% sendo que os restantes modos de transporte apresentam valores residuais.   

 

Constata-se, de facto, que o automóvel ligeiro é o meio mais utilizado nas deslocações no concelho, 

com valores superiores à média verificada nas unidades geográficas em que o concelho de Nelas se 

insere, seguindo, contudo, a tendência das mesmas.  
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3.4.4. Sistema de Transportes 

Atualmente, nos territórios de baixa densidade, há uma progressiva tendência de diminuição da oferta 

de transportes públicos rodoviários fora dos principais eixos interurbanos. Nos locais em que o 

transporte escolar se encontra em queda, são frequentes os casos de recurso a carreiras licenciadas 

que realizam o percurso escolar apenas durante o período letivo, dado que o número de utentes fora 

desse período não é economicamente vantajoso, face às despesas inerentes para a realização destas 

deslocações. A progressiva diminuição da população escolar e o encerramento de escolas aponta para 

um duplo agravamento da questão: por um lado, o aumento do custo do transporte por aluno, e por 

outro, um maior retraimento na oferta de carreiras, acentuando o isolamento populacional. 

 

A realidade demográfica, económica e social verificada atualmente no município de Nelas, associada 

a um povoamento cada vez mais disperso, bem como, as condições orográficas do mesmo, com um 

relevo sinuoso, torna esta temática dos transportes públicos complexa, sendo uma questão que carece 

de ser pensada, planeada e desenvolvida para uma correta gestão e eficácia dos mesmos, aliás, como 

acontece em qualquer concelho do interior. 

 

Como podemos verificar, devido à localização geográfica do município de Nelas, os serviços de 

transporte público existentes resumem-se aos transportes rodoviários de nível concelhios, escolar e de 

longa distância, e ainda, aos transportes ferroviários. 

 

Nesta matéria da mobilidade e transportes, importa referir que ocorreram recentemente importantes 

alterações do ponto de vista legal, nomeadamente com a entrada em vigor da Lei nº 52/2015, de 9 de 

junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros (RJSPTP), 

representando profundas transformações do modelo institucional de planeamento e gestão do serviço 

público de transporte de passageiros e do quadro legal de organização do respetivo mercado em 

Portugal. 

 

O referido diploma legal procede à descentralização de competências relativas à gestão do sistema de 

transportes em diversos níveis da administração pública, transferindo para os Municípios e para as 

Comunidades Intermunicipais, as competências para definirem que são e como atuam as autoridades 

na organização dos transportes de serviços públicos de passageiros, que se desenvolvam integral ou 

maioritariamente nas respetivas áreas geográficas.  

 

O primeiro instrumento obrigatório e indispensável para a criação dessa área de intervenção, foi a 

contratualização da delegação das competências para o serviço público de transportes de passageiros 

dos municípios para a CIM Viseu Dão Lafões.  

 

Face ao exposto e com o intuito de tornar sustentável toda a mobilidade da região Viseu Dão Lafões, 

a CIM, em parceria com os municípios que a integram, tem vindo a desenvolver um plano de mobilidade 
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e transportes com vista à otimização do sistema de transportes, assente na diminuição do transporte 

individual e no aumento da eficiência de todo o sistema, promovendo, consequentemente, a redução 

dos níveis de emissões de CO2. 

 

Importa referir que esta matéria se encontra mais desenvolvida no ponto 4.8 deste documento. 

 

Transportes Escolares 

 

Os transportes escolares são realizados por vários modos de transporte, tendo em conta a satisfação 

da rede de equipamentos escolares distribuídos pelo concelho. Essa cobertura é realizada por um 

esquema tripartido de transporte de alunos: veículos privativos da Câmara Municipal, veículos de 

aluguer, fretados exclusivamente para o transporte escolar e carreiras públicas de transporte. 

 

De certo modo, pode-se referir que, dada a complexidade do problema, o sistema está relativamente 

bem montado, tendo em conta a natureza geográfica dos equipamentos escolares e a utilização dos 

transportes existentes. Salienta-se, no entanto, o facto de haver percursos demasiado longos, o que 

torna substancialmente inconfortável para os alunos que os utilizam. 

 

Face aos atuais valores e montantes aplicados nas subvenções a transportes escolares por parte das 

administrações local e central quer em modos regulares, quer em modos especiais de transportes, 

julga-se que se poderá alargar o âmbito das soluções ao transporte em zonas de baixa densidade, 

donde será necessário alterar a sua natureza de transporte regular para transporte a pedido. 

 

Transportes públicos rodoviários 

 

O concelho de Nelas é servido por um operador de transporte de passageiros (Empresa Marques 

Barraqueiro) com carreiras de serviço público licenciadas no Instituto da Mobilidade e dos Transportes.  

 
O operador tem 6 carreiras licenciadas, servindo fundamentalmente a parte norte e centro do concelho 

de Nelas.  

→ 2 das carreiras mencionadas operam apenas no Município, estabelecendo a ligação, “Beijos – 

Nelas” e “Caldas da Felgueira – Nelas” 

→ 1 têm origem em Nelas, rumando a norte ao concelho de Viseu, com paragem em alguns 

aglomerados do concelho; 

→ 1 têm início em Mangualde e términus em Nelas; 

→ 1 têm início em Carregal do Sal desenvolvendo-se para norte até terminar em Nelas; 

→ 1 têm início em Seia e termina em Viseu, contudo têm paragem em Nelas. 
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Além destas carreiras de serviço público, o concelho é abrangido pelo serviço express (com distâncias 

não inferiores a 50 km, com um número limitado de paragens intermédias e utilizando exclusivamente 

veículos de classes II ou III), bem como serviços internacionais. 

 

O serviço expresso é prestado pela empresa “Rede Expressos”. No caso de Nelas, estes serviços 

apoiam-se fundamentalmente no IP3, com enlace em Coimbra a partir de onde se faz a distribuição 

para o resto do território nacional. 

 

Transportes públicos ferroviários  

 

Como referido anteriormente, o concelho de Nelas é servido por Transportes Públicos Ferroviários 

apoiados na Linha da Beira Alta. O operador do serviço ferroviário de passageiros é a empresa 

Comboios de Portugal que garante a Nelas 3 tipos de serviço: 

→ Serviço Regional, com 3 ligações diárias em cada sentido; 

→ Serviço Intercidades, com 3 ligações diárias em cada sentido; 

→ Serviço Internacional – Sub Expresso/Lusitânia, com 1 ligação diárias em cada sentido. 

 

 

 

Figura 7. Esquema da linha da Beira Alta 

FONTE: www.cp.pt, 2018 

 

Os comboios de longo curso fazem a ligação Lisboa – Guarda nos dois sentidos, havendo em Coimbra- 

B articulação com a Linha do Norte, nomeadamente em direção ao Porto.  

 

Os comboios regionais fazem a ligação Coimbra - Guarda nos dois sentidos.  

 

Os comboios internacionais fazem ligações Lisboa –Hendaye e Lisboa – Madrid nos dois sentidos, 

sendo o desdobramento efetuado em Medina del Campo. 

 

A oferta de comboios não é igualmente repartida ao longo do dia, havendo particular concentração 

da parte da tarde nas ligações com sentido Nelas – Guarda 

 

Nas curtas distâncias, o comboio não é competitivo com carreiras rodoviárias de serviço público. 



Plano Diretor Municipal REOT – Relatório do Estado do Ordenamento do Território  

Nelas   

Município de Nelas | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda  54 

3.4.5. Novas Mobilidades 

O conceito de mobilidade acarreta elevados custos económicos, sociais e ambientais incomportáveis 

para o próprio funcionamento das sociedades, encontrando-se por isso, cada vez mais indissociável 

da conceção de desenvolvimento sustentável, pressupondo-se que os cidadãos tenham condições e 

alternativas de acessibilidade e mobilidade que lhes proporcionem deslocações seguras, com tempos 

e custos aceitáveis e com reduzidos impactos ambientais. 

 

Esta nova cultura de mobilidade, requer alterações ao nível comportamental da população, 

pressupondo-se a aplicação de políticas públicas assentes em soluções para a melhoria das condições 

de mobilidade, procurando-se favorecer as alternativas às deslocações em viatura particular e facilitar 

a inter-relação dos modos de transporte.  

 

Assim sendo, estas medidas, com efeitos a médio e longo prazo, pretendem promover o 

desenvolvimento equilibrado de todos os modos de transporte, incentivando-se, paralelamente, a 

mudança para os modos de transporte mais sustentáveis, como é o caso da bicicleta. Este modo de 

transporte ainda apresenta uma diminuta expressão nas deslocações casa-trabalho ou casa-escola, 

cujas ações municipais assentam na sensibilização da sua utilização e na criação de ciclovias, 

procurando-se promover o seu uso diário nas pequenas deslocações.  
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3.4.5.1. Síntese 

Da análise realizada à temática da Mobilidade e Transportes no período entre 2013-2017, é possível 

ter alguns de pontos de enquadramento da situação atual no concelho, apresentados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIDADE E 

TRANSPORTES
Não concretização do IC12 e IC 37, embora sem responsabilidade municipal

pois são projetos da competência da administração central;

Espectativa da modernização da linha ferroviária da Beira Alta de acordo com

o previsto no quadro do investimento ferroviário 2020;

A maioria da população trabalha/estudo no concelho em particular na

freguesia de residência;

Em média o tempo gasto na deslocação trabalho/estudo é até 15 min;

O modo de transporte mais utilizado nas deslocações trabalho/estudo é o

automóvel seguido da deslocação a pé;

Alteração do Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de

Passageiros (RJSPTP). Este novo regime permite melhorar as condições de

exploração do serviço público de transporte de passageiros, bem como a

satisfação das necessidades das populações;

Oportunidade de desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Mobilidade e

Transportes de Viseu Dão Lafões;

Aposta em novas formas de mobilidade mais sustentáveis
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3.5. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

3.5.1. Introdução 

Este ponto visa proceder à identificação atual, de um conjunto de serviços e equipamentos de utilização 

coletiva que servem a população de Nelas. 

 

A expansão dos aglomerados urbanos nem sempre acompanha a oferta de espaços qualificados 

(equipamentos e serviços) que possibilitem um bom desenvolvimento social, cultural e físico das 

populações. O desenvolvimento de novas centralidades, depende grandemente da área de influência 

exercida por determinados equipamentos, donde a sua localização por um lado, tenha uma 

componente estratégica do ponto de vista dos efeitos multiplicadores para o território e por outro, o seu 

correto dimensionamento para efetivamente corresponder à satisfação da comunidade para a qual se 

direciona. 

 

São considerados nesta análise, os serviços e equipamentos coletivos que integram as áreas do 

Ensino, Saúde, Prevenção e Segurança Pública, Desporto, Solidariedade e Segurança Social, 

Cultura/Lazer, bem como outros considerados estruturantes para o desenvolvimento do município. 

 

3.5.2. Diagnóstico 

Na lógica do exercício de administração pública/serviço público de proximidade aos cidadãos, 

independentemente da sua localização territorial, recursos e capacitação, os Municípios e Juntas de 

Freguesia procuram sustentar uma rede de atendimento ao cidadão, às empresas, às escolas, às 

instituições, por forma a atenuar os desequilíbrios e as desigualdades inerentes à insuficiente  

coesão territorial. 

 

 O concelho de Nelas dispõe de um número elevado de serviços e equipamentos ao nível da 

governança, administração e apoio ao cidadão. Todas as freguesias dispõem de edifício próprio para 

sede da Junta de Freguesia. O concelho dispõe de serviços de Cartório Notarial, Repartição de 

Finanças, Conservatórias do Registo Civil e Predial, sendo que esta abertura de uma Loja e dois 

Espaços do Cidadão vai atestar uma política pública de boas práticas internacionais, nacionais e locais 

imprescindíveis na aproximação dos serviços públicos dos cidadãos.  

 

Na justiça, o Tribunal da Comarca de Mangualde é que serve o concelho de Nelas assim como Penalva 

do Castelo. 

 

A Proteção e Segurança está a cargo da GNR que tem um posto em Nelas e outro em Canas de 

Senhorim, existe ainda o serviço de Proteção Civil e duas corporações de Bombeiros Voluntários (Nelas 

e Canas de Senhorim).  



Plano Diretor Municipal REOT – Relatório do Estado do Ordenamento do Território  

Nelas   

Município de Nelas | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda  58 

No que se refere ao ensino, atualmente existem 2 agrupamentos de escolas do ensino publico: Escolas 

de Canas de Senhorim com sede Escola Básica e Secundaria Eng. Dionísio Augusto Cunha, e Escolas 

de Nelas com sede na Escola Secundaria de Nelas, sendo que englobam as seguintes 

  

a) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim 

- Jardins de Infância: Aguieira; Canas de Senhorim; Lapa do Lobo e Vale de Madeiros. 

- Escolas Básicas: Feira; Fojo. 

- Escola Secundária: Escola básica e secundaria Eng. Dionísio Augusto Cunha.  

 

b) Agrupamento de Escolas de Nelas 

- Jardins de Infância: Carvalhal Redondo; Folhadal; Santar; Senhorim e Vilar Seco 

- Escolas Básicas: Carvalhal Redondo; Nelas; Santar; Vilar Seco; Dr. Fortunato de Almeida. 

- Escola Secundária: Nelas.  

 

Para além destas, acrescem as seguintes da rede privada: 

→  Centro Paroquial de Vilar Seco; Jardim Escola João de Deus; Jardim Infantil do Centro 

Paroquial de Solidariedade Social e o Jardim Infantil do Centro Social Paroquial. 

 

O município de Nelas consciente de que a educação é um pilar fundamental no desenvolvimento e 

progresso de uma sociedade encara-a como aposta do futuro. Dado que nos últimos anos têm vindo a 

ser atribuídas às autarquias cada vez mais competências em matéria de educação, o município tem 

trabalhado com o objetivo de construir uma política local mais consistente e sólida tendo em conta as 

necessidades da comunidade local, sem descurar as competências que lhe foram imputadas, 

rentabilizando e promovendo a eficácia dos recursos que possui. 

 

Neste domínio verifica-se que a atualização da Carta Educativa é bastante importante já que é o 

instrumento por principal no planeamento da rede de equipamentos escolares.  

 

Na área da Saúde o Hospital de referência para o concelho é o Hospital São Teotónio -Viseu (EPE). A 

atual organização administrativa da Região de Saúde do Centro, em vigor desde 1 de maio de 2014, 

compreende duas Unidades Locais de Saúde (ULS) e oito Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), 

dois dos quais integrados numa ULS, o concelho de Nelas integra a ACeS Dão-Lafões. 

 
No concelho de Nelas existem as seguintes unidades funcionais: 

→ Unidade de Saúde Familiar – USF Estrela do Dão, Nelas; 

→ Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados – UCSP Canas de Senhorim; 

→ Unidade de Cuidados na Comunidade –UCC Com Mais Saúde, Nelas; 

→ Unidade de Saúde Pública –USP; 
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→ Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados – URAP; 

→ Unidade de Apoio à Gestão - UAG 

 

Para além das referidas, ainda se encontram em funcionamento duas extensões de saúde – Santar e 

Carvalhal Redondo, com atendimento médico semanal. Neste âmbito destaque ainda para o Centro 

Termal das Caldas da Felgueira que oferece uma estadia confortável, de qualidade e uma variada oferta de 

programas e tratamentos. Com efeito, esta estância dispõe de modernas e amplas instalações e está 

vocacionado para o tratamento de doenças do foro: respiratório (asma, bronquite, rinite, sinusite), 

otorrinolaringológico (laringite, traqueíte) e músculo-esqueléticas (osteoartrose, reabilitação articular e 

muscular com bons resultados nas artropatias traumáticas, particularmente no pós-operatório ortopédico). 

 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Centro (2016), os indicadores de saúde apontam para 

um rácio de 2,8 enfermeiros/1000 habitantes, 2,2 médicos/1000 habitantes, valores inferiores aos de 

Viseu-Dão Lafões, respetivamente, 6,8 e 3,5. Ainda assim verifica-se no concelho uma melhoria do 

rácio de médicos/1000 habitantes quando comparado à data do PDM em vigor (2014) que era de 2,0 

médicos/1000 habitantes, por outro lado existiu uma diminuição do rácio de enfermeiros/1000 

habitantes face aos 3,1 registados em 2014. Quanto às farmácias e posto farmacêuticos, o rácio em 

2016 era no concelho de 0,4 unidades/1000 habitantes valor igual ao registado em Viseu Dão-Lafões, 

ainda se mantem o valor registado em 2014. 

 

A intervenção social do Município, com abordagens assentes na Rede Social e nas parcerias 

institucionais. As Instituições Particulares de Solidariedade Social constituem a maior parte dos 

equipamentos sociais (7 Instituições), nomeadamente, o Centro Paroquial de Vilar Seco, Santa Casa 

da Misericórdia de Santar, Centro Paroquial de Nelas, Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, 

Fundação Lopes da Fonseca, Associação do Folhadal – Centro Social Cultural e Recreativo e o Jardim 

Escola João de Deus – Urgeiriça. O concelho de Nelas de acordo com as estimativas da população em 

2016 possuía um universo de 3448 indivíduos com 65 ou mais anos de idade. Verifica-se que se 

mantem a tendência para o progressivo envelhecimento da população, uma vez que o grupo de 

indivíduos com 65 ou mais anos representava cerca de 25% da população. Assim o apoio à terceira 

idade é então cada vez mais indispensável numa sociedade cada vez mais envelhecida. 

 

A localização dos equipamentos sociais e, consequentemente, da distribuição das respostas sociais, 

corresponde à densidade demográfica, pelo que ocorrem mais concentradas na área da cidade e 

depois, nas áreas centrais dos aglomerados.  

No que respeita aos equipamentos desportivos, de uma forma geral, a distribuição é equilibrada face à 

população que servem, pese embora se constate a existência que algumas instalações a necessitarem 

de pequenas intervenções sobretudo no que respeita à qualidade do pavimento, balizas, bancada e 

falta de iluminação. Dos equipamentos desportivos existentes destaque, para o complexo de Piscinas 

Municipais com piscina coberta e ao ar livre em na sede do concelho e a piscina ao ar livre de Canas 

de Senhorim e ainda o Pavilhão Desportivo Municipal com capacidade para cerca de 450 espectadores, 
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este equipamento destina-se à prática de atividades desportivas diversificadas, dirigidas à população 

em geral, mas também pode ser utilizado com fins culturais e de interesse social/ económico para o 

concelho. Salienta-se o Complexo do Estádio Municipal e os pequenos polidesportivos disseminados 

por todo o território. Da distribuição dos equipamentos desportivos no território ressaltam as diferenças 

entre as freguesias, sendo que as mais urbanas acabam por ter uma melhor oferta do que as mais 

rurais. 

 

No que respeita á área cultural, destaque para a Biblioteca Municipal António Lobo Antunes e o Arquivo 

Municipal que armazenam parte da história deste concelho e não só, mas também o Cineteatro de 

Nelas que exibe sessões de cinema e alberga, pontualmente, outras atividades de índole cultural e a Escola 

Municipal de Música. Salienta-se que o PDM em vigor, previa a construção do Museu do Vinho do Dão 

e a Casa da Cultura de Canas de Senhorim, contudo ainda não se encontram concretizados. 

 

 Destaque ainda para a grande capacidade de associativismo, as associações locais possuem uma 

grande importância no desenvolvimento de qualquer região, promovendo-a através da preservação e 

da divulgação a sua cultura. Para além disso o associativismo pode ser muito útil e eficaz na prevenção 

de situações de exclusão social, através da promoção da realização pessoal do indivíduo. 
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3.5.2.1. Síntese  

Da análise efetuada aos serviços e equipamentos do concelho, podemos obter as seguintes 

considerações: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS

O concelho de Nelas é servido por uma rede de equipamentos e serviços que

servem a população de uma forma bastante satisfatória;

No domínio da educação verifica-se que a atualização da Carta Educativa é

bastante importante, já que é o instrumento principal no planeamento da rede

de equipamentos escolares;

Tendo em conta a tendência de envelhecimento da população torna-se

imperativo equacionar a dotação de mais equipamentos de apoio à 3ª idade;

Na área da saúde e bem estar, destaque para a o Centro Termal das Caldas

da Felgueira;

Na área cultural apesar dos diversos equipamentos existentes destaque para

a não concretização do Museu do Vinho do Dão e a Casa da Cultura de

Canas de Senhorim, conforme previsto na 1ª revisão do PDM (2014).
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3.6. PATRIMÓNIO 

3.6.1. Introdução 

O PDM é um instrumento de Planeamento, no qual se encontram consolidadas estratégias de 

valorização e de desenvolvimento de um território, cujas dinâmicas devem potenciar os seus diversos 

valores naturais e sociais, recorrendo à preservação e valorização do património, podendo então este 

ser entendido como um dos recursos para o seu desenvolvimento.  

 

Este património, cujo conceito foi evoluindo ao longo dos tempos, poderá ser entendido como uma 

síntese de vários valores identitários que contribuem para um sentimento de pertença e de identificação 

de um coletivo social, fornecendo-nos os elementos de significação cultural, particularmente relevantes 

num contexto de globalização onde coexistem leituras diferenciadas, e permitindo-nos situar em 

relação ao passado quando, muitas vezes, já nada resta dele. 

 

O Património, que se encontra descrito no presente documento, é relativo aos Imóveis Classificados e 

a outros valores patrimoniais mais representativos do concelho.  

 

3.6.2. Património Classificado 

O concelho de Nelas possui um património rico em variadas belezas naturais, em história cultural e 

atividades artesanais. Muitos destes aspetos são devidamente apreciados e considerados únicos por 

tantos quantos residem ou visitem o concelho. 

 

Sob o ponto de vista arquitetónico, o concelho de Nelas apresenta características de uniformidade e 

qualidade bem patentes nos abundantes exemplares de Arquitetura popular, aproveitando a pedra da 

região: o granito. No entanto, em alguns casos, apresentam estados de degradação, necessitando de 

medidas conducentes à sua valorização. 

 

Destaque para o valor arquitetónico de alguns elementos presentes no concelho de Nelas que se 

encontram classificados, nomeadamente: 

➢ Imóvel de Interesse Publico (IIP): Casa das Fidalgas; Casa do Cruzeiro; Casa do Soito e 

Paço dos Cunhas (incluindo jardim e pomares delimitados por uma cerca); Igreja da 

Misericórdia de Santar; Igreja do Salvador, Matriz de Canas de Senhorim; Pelourinho da 

Aguieira; Pelourinho do Folhadal; Pelourinho de Vilar Seco; Casa/Solar dos Abreu Madeira. 

 

➢ Imóvel de Interesse Municipal (IIM): Casa dos Rosados; Solar do Largo General José de 

Tavares / Casa de Tavares; Casa do Godinho; Casa do Visconde de Pedralva; Quinta da 

Vitória, Balneário Termal das Caldas da Felgueira 
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O património arqueológico é igualmente essencial para o conhecimento da história e da cultura dos 

povos, sendo que através dele é possível traçar a história do concelho de Nelas, desde os tempos 

remotos, e compreender, a partir do mesmo, a sua relação com o ambiente. 

 

Mediante estas premissas, os achados neste concelho são bastante relevantes e dão-nos indícios de 

uma ocupação do território desde os primórdios da humanidade passando pela época romana. São 

inúmeros os achados: sepulturas antropomórficas, lagaretas que confirmam a ligação deste território à 

produção vitivinícola; achados diversos em lugares que constituíram pequenos castros e pontes que 

denunciam a ocupação romana deste território, contudo neste âmbito apenas possui um imóvel 

classificado, nomeadamente: 

 

➢ Imóvel de Interesse Publico (IIP): Anta de Orca de Pramelas     

 

Para além destes valores arquitetónicos e arqueológicos, existe ainda um vasto património de valor, 

espalhado por todas as freguesias do concelho, desde capelas, igrejas, ermidas, solares, fontes e 

fontanários, entre outros. 
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3.6.2.1. Síntese 

No concelho de Nelas identificam-se uma série de valores patrimoniais, os quais poderão definir 

oportunidades da valorização deste território, que devem ser preservados e conservados. Importa 

identificar algumas das ações mais importantes realizadas nesta matéria, no período 2013-2017:  

 

 

 

  

PATRIMÓNIO
Na logica de que, o Património Cultural e a Cultura se revestem de um valor

económico extraordinário, a Câmara Municipal criou o gabinete de gestão do

património e cultura que desenvolve atividades de promoção e preservação do

património e cultura;

Ocorreu a classificação do Balneário Termal das Caldas da Felgueira como

Imóvel de Interesse Municípal (IIM);

Desenvolvimento de atividades e ações que promovem o património

histórico/cultural e edificado;

Desenvolvimento de varias ações de regeneração e requalificação urbana.
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3.7. AMBIENTE E ENERGIA 

3.7.1. Introdução 

Neste ponto é efetuado inicialmente uma abordagem às condicionantes ambientais presentes neste 

território, em particular à situação atual da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e 

das Áreas Florestais Percorridas por Incêndios, tendo em conta a sua importância no ordenamento do 

território, nomeadamente na sua salvaguarda. 

 
Posteriormente, considerando que atualmente, e cada vez mais se reconhece a preocupação que os 

municípios têm com o ambiente e o consumo eficiente de energia, foram analisados um conjunto de 

indicadores que consideramos importantes e representativos nesta matéria, como a Qualidade do Ar, 

Qualidade da água, Consumo de Energia, Gestão de Resíduos e Ruido. 

 

Por último tendo em consideração a preocupação do município na matéria da proteção e valorização 

do ambiente na parte final são elencadas uma serie de iniciativas que foram alvo de candidatura e 

aprovação, enquadradas no Programa - Portugal 2020. 

 

3.7.2. Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, 

através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante 

a proteção de sistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das atividades humanas. 

 

No decorrer dos trabalhos de revisão do PDM, e face à formação da proposta de ordenamento do 

território do município de Nelas, procurou-se desenvolver, tanto quanto possível, um entendimento dos 

valores em presença, num processo de contextualização e conceção da componente ecológica e 

natural na definição da estratégia territorial esboçada.  

 

A REN de Nelas abrange várias áreas tais como: Áreas com Riscos de Erosão, Áreas de Máxima 

Infiltração, Cabeceiras das Linhas de Água, Escarpas, Faixa de Proteção às Escarpas, Leitos dos 

Cursos de Água e Zonas Ameaçadas pelas Cheias, a qual abrange 1305,28 ha, o que corresponde a 

cerca de 11% do território concelhio. 

 

A REN em vigor no concelho surge no seguimento das orientações emanadas pela Comissão Nacional 

da REN (CNREN), no sentido de aproveitar a oportunidade da revisão dos PDM para introduzir, a nível 

nacional, as necessárias correções à delimitação da designada REN da 1ª geração, eliminando dentro 

do possível os pontos fracos que têm vindo a ser detetados com a utilização e gestão das Cartas da 

REN em vigor.  
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Figura 8. Reserva Ecológica Nacional 

 

Assim a proposta de ordenamento verificou existir um conjunto de situações de sobreposição de áreas, 

para os quais foram solicitados pedidos de exclusão da REN; Tipo E – Áreas para Satisfação de 

carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas 

e Tipo C – Áreas efetivamente já comprometidas (legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas) 

dentro e fora dos perímetros urbanos em vigor, que não possibilitam a formação e a afirmação do 

sistema urbano entretanto proposto. 

 

Havendo a necessidade de compatibilizar as áreas que constituem esta servidão, com a proposta de 

ordenamento, procurando servir tanto os objetivos da REN, como os objetivos da constituição e 

formação de uma estrutura urbana concelhia que sirva os interesses do desenvolvimento integrado do 

concelho, elaborou-se o relatório com os pedidos de áreas a excluir da REN, de acordo com a 

metodologia sugerida pela DGT e adotada pela CCDRC – Instrução de Processos de Delimitação da 

TIPOLOGIAS 
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REN para efeitos de agendamento na CNREN, julho 2011, v.1.3, no qual foram identificadas um total 

de 26 manchas a excluir da REN, que contabilizam um total de 100,22ha. 

 

Da avaliação feita às áreas alvo de exclusão, efetivamente estão a ser ocupadas com construção como o 

plano previa. 

 

3.7.3. Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características 

morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a produção de bens 

agrícolas, formalizada com o objetivo de proteger o solo, que maior aptidão agrícola apresenta, de 

forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da atividade agrícola em Portugal. 

 

As áreas que integram a RAN constituem-se como servidão, e os processos de elaboração, revisão, 

aprovação e ratificação de planos, no caso do PDM, devem ser instruídos junto das entidades 

responsáveis pela gestão destas áreas, sendo obrigatória a sua identificação nos instrumentos que 

definem a ocupação física do território. 

 

À luz do regime da RAN integram a RAN, as unidades de terra que apresentam elevada ou moderada 

aptidão para a atividade agrícola, correspondente às classes constituídas às classes A1 e A2, em que 

a classificação das terras é feita pela Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, com 

base na metodologia de classificação da aptidão da terra recomendada pela Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação, que considera as caraterísticas agroclimáticas, da topografia 

e dos solos. Em que aquando da ausência dessa classificação integram a RAN as áreas com solos das 

classes de capacidade de uso A, B e Ch, bem como as áreas com unidades de solos classificados 

como baixas aluvionares e coluviais. 

 

A delimitação da RAN partiu da vectorização da RAN publicada do PDM anterior. Sendo que, esta 

ocupa 1778,15 ha correspondendo a cerca de 14% do território municipal (ver figura seguinte).  
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Figura 9. Reserva Agrícola Nacional 

 

Ao longo do processo de revisão do PDM, procedeu-se a várias propostas de exclusão de áreas da 

RAN, as quais foram sendo aferidas com a DRAPC e com a CCDR-C. Face aos pareceres emitidos 

pela entidade competente, a proposta de ordenamento foi sendo reformulada no sentido de acolher as 

indicações das entidades, o que levou à elaboração da proposta de exclusão da RAN final, a qual 

reflete todo o processo de concertação e apresenta a versão mais atualizada quanto às áreas a excluir 

do regime da RAN.  

 

Da procura de compatibilização, que passou particularmente pela proposta de exclusão da RAN, de 

áreas que se julgam essenciais para maior legibilidade e consolidação de um tecido urbano, que no 

exercício da sua proposta teve sempre presente a preocupação de constituição e preservação de um 

contínuo natural, resultou num total de 48 manchas a excluir da RAN, que contabilizam um total de 

93,27 ha. 

 

Importa referir, que as áreas excluídas foram essencialmente as que já tinham preexistências logo, já 

se encontravam ocupadas.  
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3.7.4.  Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

A floresta e meios naturais e seminaturais representam cerca de 61% da ocupação do solo do concelho 

de Nelas, onde predomina o pinheiro bravo e o eucalipto, espécies de elevada combustibilidade que 

permitem a rápida propagação dos incêndios florestais, particularmente devido à falta de 

descontinuidades nesses povoamentos com espécies menos inflamáveis.  

 

A figura seguinte apresenta as áreas ardidas no concelho de Nelas nos últimos 10 anos, onde se 

observa que a maior parte dos incêndios ocorrem em zonas de muito difícil acessibilidade (vales do rio 

Mondego e Dão) e têm incidência nas freguesias que fazem fronteira com o rio Mondego (Canas de 

Senhorim, Nelas e Senhorim). Por outro lado, à ainda a registar áreas ardidas no limite norte do 

concelho com Viseu e Mangualde. 

 

Figura 10. Áreas ardidas, por ano, no concelho de Nelas 

FONTE: ICNF, 2018 
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Os incêndios florestais apresentam-se, como um grave problema com nefastas consequências 

económicas, sociais e ecológicas. No ano de 2017, mais propriamente nos meses de junho e outubro, 

deflagraram em várias regiões de Portugal os incêndios florestais mais graves de que existe memória.  

 

No caso particular do concelho de Nelas, este foi mais afetado pelos grandes incêndios florestais de 

15 de outubro de 2017. O fogo propagou-se rapidamente devido a uma série de fatores, onde se 

destaca as altas temperaturas invulgares para um dia de outubro, num ano de 2017 em que existiu 

pouca pluviosidade, conjugado com os ventos fortes causados pela passagem do furacão Ophelia no 

litoral da península ibérica.   

 

De acordo com o relatório da Comissão Técnica Independente de avaliação dos incêndios ocorridos 

entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal, o incêndio florestal que assolou no dia 15 de outubro o 

concelho de Nelas, teve origem no concelho da Lousa. “O incêndio da Lousã com início às 08:41 horas 

do dia 15 de outubro, percorreu vários concelhos do distrito de Coimbra (Lousã, Vila Nova Poiares, 

Arganil, Penacova, Tábua), entra no distrito de Viseu afetando Santa Comba Dão, Mortágua, Tondela, 

Carregal Sal, Nelas, Mangualde e ainda marginalmente o Sul do concelho de Viseu”. 

 

O incêndio consumiu grande parte da zona sul do concelho de nelas, destruindo o manto florestal, mas 

também casas e armazéns agrícolas, provocando ainda uma vítima mortal. 

 

Importa salientar que devido à gravidade incêndios do verão de 2017, que consumiram não só floresta 

como edifícios, levou o Governo um regime excecional que permita uma reconstrução mais célere de 

habitações destruídas. Assim, para os devidos efeito, perante a ocorrência de catástrofes (como 

inundações, incêndios, derrocadas ou outros fenómenos, como alguns que assolaram recentemente o 

nosso país) que levem à destruição de edifícios, provocando consideráveis prejuízos materiais e 

afetando as populações, fixou-se no DL130/2017 de 9 de outubro, um regime excecional que promove 

a celeridade procedimental para a reconstrução das infraestruturas em questão, desde que se trate de 

construções devidamente licenciadas ou legitimamente efetuadas ao abrigo do direito anterior.  

 

Ou seja, em caso de catástrofe, as assembleias municipais podem delimitar “Áreas de Reconstrução 

Urgente” e listar os edifícios gravemente danificados ou destruídos nessas áreas, sendo como tal 

considerados os edifícios que precisem de ser reconstruídos para poderem voltar a ser usados. 

 

Em edifícios para habitação, o procedimento da comunicação prévia pode ser usada para as obras de 

reconstrução, alteração ou conservação dos edifícios incluídos na lista aprovada pela assembleia 

municipal. As obras não podem aumentar a altura da fachada, o número de pisos, nem as áreas de 

implantação (área de terreno ocupada) ou de construção (soma das áreas dos pisos abaixo e acima 

do solo). Excecionalmente, a altura da fachada e a área de construção podem ser aumentadas até 

10%, se isso for essencial para corrigir más condições de segurança, higiene, eficiência térmica ou 

acessibilidade do edifício. 
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A comunicação prévia é um procedimento simplificado que permite o início das obras sem esperar por 

uma resposta da câmara municipal. A Lei permite essa situação porque as/os técnicas/os responsáveis 

pelos projetos assumem a responsabilidade pelo cumprimento das regras aplicáveis.  

 

Em edifícios usados para atividades económicas (por exemplo, lojas, oficinas ou escritórios), a 

comunicação prévia pode ser usada para a reconstrução, mas não para aumentar a altura da fachada 

nem a área de construção.  

 

Tratando-se da reconstrução de edifícios já existentes, é dispensada a consulta de entidades externas 

ao município, mas a câmara municipal pode sempre exigir a consultas que considere imprescindíveis 

para a prevenção de riscos. 

  

Os municípios podem inclusive isentar de taxas os pedidos relacionados com os edifícios que deixem 

de poder ser usados devido aos danos causados por uma catástrofe. 

 

Este regime excecional tem dado a possibilidade de o município de Nelas fazer uso de um instrumento 

que, de modo benéfico, tem agilizado os procedimentos para a reconstrução de habitações afetadas. 

 

3.7.5. Qualidade do Ar 

O ar é um recurso natural que, ao contrário de outros recursos, não necessita de ser racionalizado em 

termos de quantidade, mas necessita de ser gerido a nível de qualidade. 

 

Gráfico 19.  Índice da qualidade do ar no Centro Interior 

 

FONTE: APA, QualAr, in http://qualar.apambiente.pt, 2018 

 

http://qualar.apambiente.pt/
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De acordo com a bases de dados mais recente da Agência Portuguesa do Ambiente, a qualidade do 

ar no Centro Interior, onde se inclui o concelho de Nelas pode ser, de uma forma geral considerada 

`Boa`. A manutenção da qualidade do ar estará, contudo, condicionada a alguns desafios, 

nomeadamente ao nível das emissões de partículas e amónia. Verifica-se que tanto no contexto 

regional como nacional, este concelho goza de condições privilegiadas para dar resposta a estes 

desafios, através do envolvimento dos agentes relevantes e implementação de medidas adequadas. 

 

3.7.6. Qualidade da Água 

O mais precioso líquido do planeta é a água, sendo indispensável para a vida na Terra e a sua 

disponibilidade, foi e sempre será uma condição essencial à fixação de população e ao 

desenvolvimento de todas as atividades humanas. 

 

Um aspeto a melhorar, relacionado com o ciclo da água no concelho de Nelas, é o da drenagem e 

tratamento dos efluentes. A autarquia já tinha garantido investimentos com financiamento no ciclo 

urbano da água no valor aproximado de cerca de 6,6 milhões de euros para todas as freguesias, a que 

acrescerá ainda o investimento de 1,7 milhões de euros precedentes do POSEUR. Este investimento 

permitirá a resolução de problemas de qualidade da água de abastecimento e de poluição urbana de 

massas de água e viabilizará ainda o fecho de sistemas de saneamento de águas residuais. 

 

A água distribuída no concelho de Nelas provém do curso de água designado Rio Dão, sendo tratada 

na Estação de Tratamento de Água de Fagilde, localizada no concelho de Mangualde. 

 

Gráfico 20.  Percentagem de água segura, no concelho de Nelas 

 

FONTE: ERSAR, in http://www.ersar.pt/, 2018 

 

http://www.ersar.pt/
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De facto, de acordo com os dados mais recentes referentes à qualidade da água para consumo humano 

no concelho de Nelas, expresso no gráfico anterior revelam que em 2016 a percentagem de água era 

de 98,99%, valor esse ligeiramente abaixo da meta dos 99%. À data do PDM em vigor (2014) o valor 

situava-se em 98,85%, os dados mais recentes demonstram uma relativa melhoria. 

 

3.7.7. Energia 

O concelho de Nelas não apresenta indicadores muito favoráveis no que ao consumo total de energia 

elétrica diz respeito, uma vez que, particularmente a partir de 2014 (PDM em vigor), verificou um 

aumento na ordem dos 37%, conforme sistematizado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 21. Evolução do consumo de energia elétrica (kwh), no concelho de Nelas, 2011-2016 

 

FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2011- 2016 

 

Relativamente ao tipo de consumo, verifica-se que o setor industrial e o setor doméstico são os 

principais consumidores de energia elétrica, contudo apresentam comportamentos diferenciados. O 

setor doméstico no período 2014 (PDM em vigor) e 2016 verificou uma diminuição do consumo de 

energia de cerca de 22%, enquanto que o setor industrial no mesmo período teve um aumento na 

ordem dos 9%, apesar de tudo esta realidade acaba por ser denunciadora do dinamismo do setor 

industrial. O setor Agrícola verifica também um aumento dos consumos de energia elétrica entre 2014 

e 2016. 

 

Tabela 14. Tipo de consumo de energia elétrica no concelho de Nelas, 2011-2016 

Consumo de energia 
elétrica (kWh) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doméstico 20 626 840 19 704 314 19 602 709 18 864 360 18 846 005 14 609 749 

Não doméstico 12 888 350 13 161 177 17 992 936 19 286 862 19 316 970 8 546 566 

Indústria 111 206 380 112 138 701 108 196 115 109 956 332 111 317 327 121 510 392 

Agricultura 1 153 603 932 598 677 284 613 101 837 680 1 118 813 

115.289.035

98.846.108 99.583.785

109.810.073

120.353.758

150.859.593

2011 2012 2013 2014 2015 2016

K
w

h
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Consumo de energia 
elétrica (kWh) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Iluminação das vias 
públicas 

5 816 166 3 481 973 3 511 531 3 699 206 3 668 047 3 338 101 

Iluminação interior de 
edifícios do Estado 

3 076 908 2 431 710 2 527 300 2 343 233 5 557 609 1 735 972 

Outros 4328634 3922982 275 362 0 0 

Total 159 096 881 155 773 455 152 508 150 154 763 456 159 543 638 150 859 593 

FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2011- 2016 

 

No que diz respeito ao consumo público de energia elétrica (edifícios do estado/de utilidade pública e 

iluminação da via pública), verificou-se no período de análise uma diminuição do consumo, o que revela 

uma eficácia das medidas tomadas pela autarquia em termos de eficiência energética na via pública e 

nos edifícios do estado.  

 

3.7.8. Resíduos 

Atualmente a Associação de Municípios do Planalto Beirão é responsável pela receção dos resíduos 

sólidos urbanos do concelho de Nelas em conjunto com outros dezoito municípios, a associação criou 

um sistema integrado de gestão de resíduos sólidos urbanos, que permite encontrar soluções de 

valorização e tratamento dos mesmos, com vista à proteção do Ambiente e à preservação da beleza 

da região. Inaugurado em 1999, o Centro de Tratamento de RSU do Planalto Beirão marcou o fim das 

lixeiras municipais. Após uma profunda intervenção de selagem e recuperação ambiental das 19 lixeiras 

existentes, esta moderna infraestrutura passou a ser o destino dos RSU produzidos nos municípios 

associados. Aqui está localizado um Aterro Sanitário, destinado à receção dos resíduos recolhidos 

indiferenciadamente e também um Centro de Triagem, para receber os resíduos recolhidos 

seletivamente para reciclagem. É também dentro deste espaço que funciona desde o ano de 2014 a 

Central de Valorização Orgânica. 

 

A rede de recolha de resíduos sólidos urbanos abrange a totalidade do concelho, servindo todos os 

aglomerados do concelho. A recolha de resíduos indiferenciados é feita pela empresa Cespa, sendo o 

destino final o aterro sanitário do Planalto Beirão, situado no concelho de Tondela. A receção de 

resíduos indiferenciados é feita através de contentores de vários tipos e capacidades distribuídos por 

todo o concelho, a recolha é efetuada em circuito por 3 trabalhadores em viatura.  

 

Para além dos contentores de superfície existem ainda, instalados no concelho de Nelas, vários 

EcoPontos que permitem o deposito de resíduos diferenciados. Existem cerca de 65 Ecopontos 

espalhados pelas freguesias. Por fim, todos os resíduos recolhidos seletivamente são encaminhados 

para a Estação de Triagem da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão. As papeleiras 

distribuídas pelos espaços públicos têm um papel importante dentro do sistema dos RSU, pelo fato de 
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receberem e acondicionarem os resíduos produzidos pelos transeuntes, de modo a permitir que estes 

espaços permaneçam limpos.  

 

O EcoCentro de Nelas localiza-se junto à EN 234 em Chão do Pisco, trata-se de um parque amplo com 

contentores de grandes dimensões, destinados a receber separadamente diversos materiais para 

posterior tratamento e/ou reciclagem. Quando se utiliza os Ecocentros, os resíduos aí recolhidos são 

encaminhados para unidades de reciclagem ou tratamento, tendo por vezes de passar por uma 

separação mais fina no Centro de Triagem. A reciclagem produzirá bens reciclados de papel e cartão, 

vidro, plástico, metais vários, derivados de madeira, materiais de construção e composto para a 

agricultura. Este é o local mais adequado para depositar os resíduos volumosos, tais como: 

→ Papel e Cartão (Ex:  jornais e revistas, papel de embrulho, livros, catálogos, sacos de papel, 

caixas de cartão, embalagens de leite, etc. Devem ser evitados materiais contaminados como 

guardanapos, ou papel com outras substâncias, como, papel vegetal ou de alumínio e 

autocolantes. 

→ Plásticos (Ex: garrafas e outras embalagens de plástico, sacos, baldes e bacias. Deve ter-se o 

cuidado de não depositar neste contentor materiais como borrachas, couro, seringas, carpetes 

de automóvel. 

→ Vidros (Ex: garrafas, boiões, frascos e outras embalagens de vidro vazias e sem tampas. Não 

usar o contentor para depositar peças que contêm outros materiais (lâmpadas, janelas e vidros 

de automóveis, cerâmicas, espelhos). 

→ Metais (Ex: metais ferrosos e não ferrosos, como o alumínio: latas de bebidas e conservas e 

peças metálicas várias. 

→ Entulho (Ex: entulhos e caliços de pequenas obras e demolições particulares (máx. 1m³)). 

→ Equipamento elétrico e eletrónico e mobílias (ex: os comuns “monstros” domésticos, isto é, 

objetos de maiores dimensões dos quais nos queremos livrar quando se renova a casa. 

→ Vegetais (Ex: ramos de árvores, restos de relva e aparas de jardim destinados a fazer 

composto. 

→ Madeiras (Ex: paletes, embalagens, pranchas, soalhos, contraplacados e móveis. Não se deve 

colocar platex, aglomerado revestido e madeira podre e/ou impregnada com óleos. 

→ Pneus 

 

O município de Nelas dispõe ainda de um serviço de recolha de “monos” gratuito ao domicílio, trata-se 

da recolha de objetos volumosos fora de uso. Este serviço abrange também a remoção de resíduos 

elétricos e eletrónicos e, ainda, resíduos verdes urbanos. A recolha é efetuada de quinze em quinze 

dias, às quartas-feiras. Se for feriado, o serviço é efetuado à quinta-feira. Os interessados devem 
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contatar o Serviço de Ambiente, da Câmara Municipal de Nelas, pessoalmente, por escrito ou por 

telefone e agendar a sua recolha. 

 

De acordo com o gráfico seguinte é possível verificar que recolha de resíduos urbanos, teve um 

comportamento decrescente desde o ano de 2011 até 2013, contudo a partir de ano tem vindo a 

aumentar, o que poderá estar relacionado com uma maior produção de resíduos por habitante, mas 

também com a maior abrangência e eficiência na recolha.  

 

Gráfico 22. Evolução dos resíduos urbanos recolhidos (ton), no concelho de Nelas, 2011-2016 

 
FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2011- 2016 

 

Relativamente aos resíduos urbanos recolhidos seletivamente de acordo com os dados disponíveis o 

vidro, o papel e cartão, são os resíduos recolhidos em maior quantidade, no concelho de Nelas, 

conforme sistematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 15. Tipo de resíduos urbanos recolhidos seletivamente, no concelho de Nelas, 2001-2014 

Tipo de Resíduo (ton) 2011 2012 2013 2014 Total 

Vidro 141,6 125,6 126,6 106,1 499,9 

Papel e cartão 80,3 98,3 72,6 87,6 338,8 

Embalagens 47,9 50,4 47,5 45,9 191,7 

Pilhas 0,22 0,34 0 0,108 0,668 

Total 270,0 274,6 246,7 239,7 1031,1 

 

FONTE: INE, Anuário estatístico região centro 2011- 2014 

 

Ainda pela tabela anterior é possível observar que apesar de algumas oscilações no período de analise 

é possível verificar que existiu uma redução da quantidade de resíduos recolhidos seletivamente, 

particularmente entre 2013 e 2014.  
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▪ Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Segundo a Agência Portuguesa para o Ambiente, o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU), aprovado em 1997, configurou um instrumento de planeamento de referência na 

área dos resíduos urbanos (RU), que proporcionou a implementação de um conjunto de ações que se 

revelaram fundamentais na concretização da política de RU na altura preconizada. 

 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020) para o período 2014-2020 foi aprovado, 

pela Portaria n.º 187-A/2014, publicada em DR (I Série) n.º 179, de 17 de setembro. 

 

A estratégia para os resíduos, preconizada neste Plano é assumida mantendo o objetivo de garantir 

um alto nível de proteção ambiental e da saúde humana, através do uso de processos, tecnologias e 

infraestruturas adequadas. Promove ainda a minimização da produção e da perigosidade dos resíduos 

e procura integra-los nos processos produtivos como materiais secundários por forma a reduzir os 

impactes da extração de recursos naturais e assegurar os recursos essenciais às nossas economias, 

ao mesmo tempo que se criam oportunidades de desenvolvimento económico e de emprego. 

 

O PERSU 2020 define a política, orientações e prioridades para os RU, geridos no âmbito dos sistemas 

de gestão: 

⎯ Resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais e 

aproveitando o seu valor socioeconómico; 

⎯ Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o 

crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos;  

⎯ Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da 

deposição direta de RU em aterro até 2030; 

⎯ Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia 

nacional: uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as 

empresas, com capacidade de internacionalização, no quadro de uma economia verde; 

⎯ Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando-se na informação e em 

facilitar a redução da produção e a separação, tendo em vista a reciclagem. 

 

A gestão de resíduos urbanos do concelho de Nelas é da responsabilidade da Associação de 

Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB). 

 

Conforme previsto no PERSU 2020, os Sistemas de Gestão de Resíduos, devem elaborar os seus 

planos de ação e de gestão de RU, contemplando os investimentos e medidas que pretendem 

implementar, com vista a garantir o cumprimento das metas e do plano estratégico. 
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Assim a AMRPB apresentou o PAPERSU, que foi aprovado e considerado adequado, face à visão, 

metas e objetivos estabelecidos no PERSU 2020. 

 

Em suma, as ações desenvolvidas ao longo da vigência do plano, das quais destacamos as campanhas 

de sensibilização para a gestão dos resíduos conduzidos pelo município, bem com o desafio lançado 

a todos os residentes, para que ponham em pratica a Politica dos 5R´s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, 

Repensar e Recusar), entre outras iniciativas, afiguram-se como fatores positivos na promoção da 

sustentabilidade ambiental deste território. 

 

3.7.9. Ruído 

O ruído é qualquer som indesejável, desagradável, perturbador, física e psicologicamente. Este pode 

variar na sua composição no que toca à frequência, intensidade e duração. Sons que são agradáveis 

para algumas pessoas podem ser desagradáveis para outras. 

 

O ruído é uma das principais causas da diminuição da qualidade do Ambiente Urbano. Os transportes 

são, em geral, as principais fontes de ruído existentes no ambiente urbano, embora existam, também, 

as obras de construção civil, atividades comerciais e industriais. Habitualmente os tipos de ruídos 

presentes nas cidades, são: 

→ Tráfego; 

→ Indústria; 

→ Ruído provocado pelas pessoas e animais em zonas residenciais; 

→ Ruído de Vizinhança – Este tipo de ruído está associado ao uso habitacional e às atividades 

que lhe são inerentes, que, pela sua composição (duração, repetição ou intensidade), seja 

influente na tranquilidade dos vizinhos ou a saúde pública; 

→ Atividades Ruidosas – Estas atividades são suscetíveis de produzir ruído nocivo ou 

incomodativo para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações do local onde 

ocorrem; 

→ Atividades Ruidosas Temporárias – Estas atividades ruidosas assumem carácter não 

permanente, tais como obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas 

ou outros divertimentos, feiras e mercados. 

 

Nesta matéria, as fontes de ruido consideradas para a elaboração do Mapa de Ruido do concelho foram 

as seguintes: 

→ principais vias de tráfego rodoviário; 

→ via férrea-Linha da Beira Alta; 

→ indústrias mais ruidosas.  
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A análise dos indicadores Lden e Ln obtidos, a partir do modelo, para o concelho de Nelas, mostra que 

o concelho não apresenta, de um modo geral, níveis de ruído elevados. Os casos onde os níveis são 

mais elevados situam-se em toda a extensão da EN231, da EN234, do IC12 e no centro da sede de 

concelho, nomeadamente nas zonas adjacentes à variante a Nelas e às vias: Av. Da Liberdade 

(EN231); Av. João XXIII (EN231); rua Serra da Estrela (EN231); rua Dr. Eurico Amaral (EN234); rua 

Luís de Camões (EN234); rua Sacadura Cabral (EN234); Av. Dr. José Pinto Loureiro; Av. Francisco Sá 

Carneiro e Av. José Maria da Fonseca. Na proximidade da EN234, excluindo a vila de Nelas, onde o 

tráfego se divide pela variante a Nelas e pelo interior da vila (rua Dr. Eurico Amaral, rua Luís de Camões  

e rua Sacadura Cabral) verifica-se uma faixa de ruído de valor de Lden superior a 65 dB(A) até uma 

distância de aproximadamente 30 metros para cada um dos lados da via enquanto que relativamente 

ao período noturno, a faixa de ruído onde se verifica um valor de Ln superior a 55 dB(A) é da ordem 

dos 40 metros, para cada um dos lados da via. Na proximidade da EN231, excluindo a vila de Nelas, 

onde o tráfego se divide pela variante a Nelas e pelo interior da vila (Av. Da Liberdade e Av. João XXIII))  

verifica-se uma faixa de ruído de valor de Lden superior a 65 dB(A) até uma distância de 

aproximadamente 15 metros para cada um dos lados da via enquanto que relativamente ao período 

noturno, a faixa de ruído onde se verifica um valor de Ln superior a 55 dB(A) é da ordem dos 10 metros, 

para cada um dos lados da via.  

 

3.7.10. Ambiente – Candidaturas Aprovadas no Programa Portugal 

2020 

A proteção do ambiente e a sua valorização e desenvolvimento sustentável apresenta-se como um dos 

maiores desafios das sociedades atuais. Ao nível local, os municípios cada vez mais têm vindo a 

promover medidas de proteção do ambiente, através de campanhas de sensibilização ambiental, da 

valorização e manutenção dos espaços e da gestão das infraestruturas ambientais. 

 

Assim, o Município tem procurado melhorar essencialmente as condições de saneamento e tratamento 

de águas residuais no sentido de melhor servir os seus munícipes com uma rede de tratamento de 

água eficaz, através da implementação dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano 

e saneamento de águas residuais, colmatando as condições e acessos deficitários á mesma  

como até então se constatava.  

 

Desta forma, o concelho de Nelas será um concelho melhor servido neste âmbito, para isso houve 

necessidade da realização de candidaturas a financiamento ao Programa Portugal 2020.  

 

Em 2013, o concelho de Nelas detinha uma percentagem diminuta de população servida com o 

tratamento satisfatório das águas residuais.  

 

Atendendo a um gravíssimo cenário, o Executivo decidiu iniciar um processo que permitisse resolver 

esta questão, desenvolvendo as seguintes ações: 
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“Em 2014 colocou em funcionamento as ETAR’S de Nelas I, Nelas II, Caldas da Felgueira e efetuou 

um reforço de operação e Manutenção nas ETAR’S da Urgeiriça, Folhadal e Moreira.  

 

Atendendo que existe uma preocupação acrescida por parte da Autarquia, no que concerne ao meio 

ambiente, esta planeou/ executou as seguintes ações no período 2014/2017: 

➢ No final de 2014 o Município de Nelas realizou o projeto e respetiva candidatura ao POVT da 

ETAR de Canas de Senhorim. O arranque desta instalação, em janeiro de 2016, permitiu 

assegurar o tratamento satisfatório das águas residuais em Canas de Senhorim; 

➢ Candidatura aprovada da execução da ETAR Nelas III E Sistema Intercetor ao POSEUR 2020: 

a fatura de Nelas III e sistema intercetor tem como grande objetivo conduzir todas as águas 

residuais urbanas de Nelas para a futura ETAR III, dotando a vila de um sistema avançado de 

tratamento de águas residuais, produzindo-se assim uma mais valia ambiental e social. Esta 

infraestrutura permitirá tratar satisfatoriamente todas as águas residuais de Nelas. Tendo a 

futura ETAR previsto a receção de efluentes industriais pré tratados, Nelas fica numa posição 

vantajosa quando falamos de captação de investimento. O arranque da obra está previsto para 

fevereiro de 2017; 

➢ Projeto para seis sistemas de tratamento de águas residuais em Nelas: Projeto Base dos 

Sistemas de Drenagem e Tratamento de Afluentes Domésticos dos Subsistemas de Drenagem 

de Santar 1, Santar 2, Moreira, Aguieira, Lapa do Lobo e Vilar Seco, Concelho de Nelas. Os 

projetos visam descrever as ações a desenvolver na rede de drenagem estação de tratamentos 

e têm como objetivo criar novas infraestruturas que permitam drenar núcleos populacionais, 

acima de 100 habitantes equivalentes, que dispõem apenas de sistemas de pré-tratamento, 

fossas sépticas, de difícil manutenção. Estes seis subsistemas de saneamento irão permitir 

uma mais-valia social e ambiental; 

➢ Elaboração do projeto para uma ETAR que visa tratar satisfatoriamente as águas residuais da 

ZI da Ribeirinha, Vale de Madeiros e Lameiras. Esta ETAR servirá para drenar e tratar 

satisfatoriamente as águas residuais das localidades anteriormente mencionadas. Por sua vez, 

esta ETAR apresenta no seu dimensionamento o equivalente populacional maior devido ao 

facto de ter a possibilidade de receber efluentes industriais pré tratados. Como este sistema 

apresenta populações de maior dimensão e contribuições industriais temos que prever uma 

ETAR de LAAP, com tratamento terciário, que possibilite o tratamento destas águas residuais; 

➢ Reformulação, em todo o concelho, das fossas sépticas que recebem capitações inferiores a 

100 habitantes equivalentes: A reformulação proposta passa pela desmatação, limpeza e 

desobstrução, verificação do estado de conservação dos órgãos e descarga, bem como dotar 

estas de vedação com portão e cobertura em brita. Irá ainda avaliar-se possíveis odores 

produzidos pelo órgão e avaliar a necessidade de em alguns órgãos serem instalados torres 

de carvão ativado. Irá ainda realizar-se a avaliação das trincheiras filtrantes para perceber se 
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é necessário repor meios filtrantes. Paralelamente será formulado um plano onde são definidas 

periodicidades para estas tarefas no futuro; 

➢ Atendendo à situação do concelho, no que concerne ao Ambiente, em 2013 e observando 

agora a estratégia ambiental seguida neste mandato pode concluir-se que o concelho de Nelas 

em 3 a 4 anos respeita o Meio Ambiente realizando intervenções estruturais que visam a 

redução da poluição urbana das massas de água, de forma a assegurar a proteção ambiental 

em geral e das águas superficiais em particular, dos efeitos nefastos das descargas de água 

residuais urbanas, através da construção de sistemas para aglomerados de maior dimensão ( 

ETAR de Canas de Senhorim, Nelas III E Sistema Intercetor) e aumento da acessibilidade física 

ao serviço de saneamento de águas residuais, incluindo soluções para pequenos aglomerados 

(SAR’s de Vilar Seco, Santar 1 e 2 , Moreira, Aguieira/ Carvalhal Redondo e Lapa do Lobo).  

 

Após as medidas tomadas no período 2014/2017, Nelas deixará de constar neste tipo de planos como 

incumpridor em matérias ambientais, uma vez que já executou a ETAR de Canas de Senhorim e irá 

breve iniciar a execução da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor.  

 

O Concelho de Nelas cumprirá os objetivos operacionais 1.1 e 1.2 com os sistemas de águas residuais 

de Nelas III, Canas de Senhorim, Santar I, Santar II, Vilar Seco, Moreira, Aguieira e Lapa do Lobo, bem 

como a reformulação e operação/ manutenção das fossas sépticas. Após a realização destas obras o 

concelho terá 91.7% de alojamentos com a garantia de recolha, drenagem e tratamento satisfatório de 

águas residuais.  

 

O Concelho de Nelas cumprirá ainda o objetivo operacional 3.1 através do projeto de abastecimento 

em curso uma vez que este permitirá garantir níveis elevados de fiabilidade e qualidade no serviço de 

abastecimento de águia em todo o território, o aumento da capacidade de regularização e de reserva 

de emergência de todo o sistema, o fecho de capações devolutas, a otimização da capacidade instalada 

no subsistema de abastecimento de Fagilde (Nelas)”. 

 

(Diagnostico Social do Concelho de Nelas, 2017) 
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3.7.10.1. Síntese 

Pretende-se neste ponto, proceder a uma seleção das principais ideias resultantes da análise relativa 

ao ambiente e energia, sendo que as principais ilações retiradas foram:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE E 

ENERGIA

Os indicadores revelam que a qualidade do ar do concelho encontra-se no

nível “Bom”;

Existiu uma melhoria da qualidade da água em relação à situação verificada à

data da 1ª revisão do PDM;

Está previsto investimento financiado por fundos comunitários no âmbito do

POSEUR 2020, destinado a reforçar e melhorar a rede de abastecimento de

água e saneamento do concelho;

Verifica-se um aumento do consumo de energia elétrica, sendo que o setor

industrial e agricola é o principal responsável por esse aumento;

A nível dos resíduos urbanos recolhidos no concelho, existiu um aumento da

quantidade, situação que poderá estar relacionada com uma maior eficiência

na recolha, bem como devido ao esforço desenvolvido pelo município na

promoção de campanhas de sensibilização de sustentabilidade ambiental

direcionadas à população;

Na área do ruído, os indicadores Lden e Ln obtidos, a partir do modelo, para 

o concelho de Nelas, mostra que o concelho não apresenta, de um modo 

geral, níveis de ruído elevados
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4. PLANOS E PROGRAMAS DE HIERARQUIA SUPERIOR 

COM INCIDÊNCIA TERRITORIAL 

Os planos municipais de ordenamento do território visam, entre outros objetivos, a tradução, no âmbito 

local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido nos instrumentos de natureza estratégica 

de âmbito nacional e regional [alínea a) do Artigo 75.º / RJIGT] e a definição de outros indicadores 

relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial [alínea l) do Artigo 75.º / 

RJIGT]. 

 

A própria elaboração de planos municipais de ordenamento do território obriga a identificar e a 

ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos com incidência na área em causa, 

considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, de forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações [n.º 4 do Artigo 76.º / RJIGT]. 

 

De acordo com a Lei de Bases do Ordenamento do território, o ordenamento do território organiza-se 

num quadro de interação coordenada dos âmbitos nacional, regional e local e é concretizado através 

de instrumentos de Gestão Territorial. Nesse sentido é determinante para a elaboração deste 

documento, a necessidade de integração dos instrumentos de gestão territorial. 

 

Na sequência da recente publicação da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, a qual estabeleceu as bases 

gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei de Bases) os 

Planos Especiais passam a Programas Especiais de Ordenamento do Território, perdendo a natureza 

regulamentar e a sua vinculação direta aos particulares, ainda que mantendo o vínculo para a 

administração. 

 

Nos termos do n.º4 do artigo 40.º da Lei de Bases “Os programas especiais constituem um meio 

supletivo de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos considerados indispensáveis 

à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância nacional com repercussão territorial, 

estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, através de 

medidas que estabeleçam ações permitidas, condicionadas ou interditas em função dos objetivos de 

cada programa, prevalecendo sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal”, 

cabendo aos planos territoriais, de âmbito municipal e intermunicipal, estabelecer o regime de uso do 

solo e respetiva execução. 

 

Concentrar nos planos municipais ou intermunicipais as regras diretamente vinculativas dos 

particulares foi um desígnio daquela lei. O PDM deverá compatibilizar-se com os principais 

instrumentos de gestão (de Desenvolvimento Territorial, de Política Sectorial e Especial), com 

expressão no concelho de Nelas, a saber:  
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 O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);  

 O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C);  

 O Plano Regional de Ordenamento Florestal Dão-Lafões (PROF-DL); 

 O Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica – RH4 – PGRH do Vouga, Mondego e Lis; 

 O Plano Rodoviário Nacional (PRN2000); 

 O Plano Nacional da Água (PNA). 
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4.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro constitui o quadro 

de referência para o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos de gestão territorial que intervêm 

nos domínios temáticos e gerais que vêm desenvolver e concretizar as suas orientações gerais, e 

âmbitos de intervenção. Apresenta um modelo territorial articulado com a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS) que estabelece a visão estratégica do território nacional com 

objetivo de desenvolvimento económico, coesão social e proteção ambiental. 

 

O PNPOT é o quadro de referência nacional para a implementação de um conjunto de estratégias e 

planos sectoriais associados, devendo orientar os modelos territoriais que vierem a ser definidos no 

âmbito regional, sub-regional e local, segundo a seguinte hierarquia: 

▪ Planos Setoriais 

▪ Planos Especiais de Ordenamento do Território 

▪ Planos Regionais de Ordenamento do Território 

▪ Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

▪ Planos Municipais de Ordenamento do Território, subdivididos em: 

- Plano Diretores Municipais 

- Planos de Urbanização 

- Planos de Pormenor 

▪ Programas de Ação Territorial 

 

Sendo que as orientações e medidas que serão vertidas para estes instrumentos de gestão territorial 

desenvolvem-se segundo os princípios definidos na LBPPSOTU e no RJIGT. 

 

O plano procede à articulação e compatibilização do ordenamento do território com as políticas de 

desenvolvimento económico e social e com as políticas sectoriais com incidência na organização do 

território, em resultado de uma adequada ponderação dos interesses públicos e privados envolvidos.  

 

São definidos os seguintes objetivos estratégicos que constituem o quadro referencial de 

compromissos das políticas com incidência territorial: 

a) “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e 

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e 

minimizar os riscos;  

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17301/0000200058.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
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b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, 

europeu, atlântico e global; 

c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra -estruturas de 

suporte à integração e à coesão territoriais;  

d) Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos 

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

e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração Pública; 

f)  Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

ativa e responsável dos cidadãos e das instituições”. 

(PNPOT,2007) 

 

O PNPOT define um Modelo Territorial2 que representa a inscrição espacial da “visão, ambição, 

desígnios e opções estratégicas que sintetizam o rumo a imprimir às políticas de ordenamento e 

desenvolvimento territorial no horizonte 2025. Um novo mapa de Portugal que se pretende mais 

sustentável e melhor ordenado, com uma economia mais competitiva e um território mais equitativo em 

termos de desenvolvimento e bem-estar”. 

 

Neste sentido, o modelo territorial estrutura-se em quatro principais vetores de organização espacial 

dos recursos territoriais. São eles: riscos (preservação e redução de riscos), recursos naturais e 

ordenamento agrícola e florestal, sistema urbano e povoamento e acessibilidade e conectividade 

internacional. 

A inclusão do vetor riscos no modelo territorial do PNPOT procura a gestão preventiva e redução dos 

mesmos em Portugal continental, considerada “condicionante fundamental da organização das várias 

componentes do modelo territorial e, ainda, um elemento obrigatório dos outros instrumentos de 

planeamento e gestão territorial” (PNPOT, 2007). 

Por sua vez, o vetor recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal, segundo o relatório do 

PNPOT, 2007, advém da convicção de que a conservação e gestão sustentável dos recursos naturais 

exige a conjugação estreita de gestão integrada da água, de ordenamento agrícola e florestal, e de 

conservação da natureza e da biodiversidade na perspetiva lúcida de desenvolvimento sustentável. 

 

O terceiro e quarto vetor do modelo territorial, sistema urbano, acessibilidade e conetividade 

internacional, constitui, no seu conjunto, a “espinha vertebral e uma estrutura determinante da 

                                                      

2 “O modelo territorial do PNPOT é o quadro de referência nacional para a implementação de um conjunto de estratégias 

nacionais e de planos sectoriais associados, devendo orientar os modelos territoriais que vierem a ser definidos no âmbito 

regional, sub-regional e local, bem como as decisões de localização de atividades, equipamentos e infraestruturas com maior 

impacte territorial” (Programa de Ação do PNPOT, 2007, p. 60). 
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organização do território e da sua projeção e competitividade internacional” (PNPOT, 2007). 

 

Neste contexto afirma o PNPOT que os principais motores de competitividade do País situar-se-ão no 

litoral e estruturar-se-ão em torno de polos urbanos articulados em sistemas policêntricos:  

▪ Arco Metropolitano do Noroeste, em que o Porto emerge como capital do Noroeste e como 

núcleo de um novo modelo de ordenamento da conurbação do Norte Litoral;  

▪ Sistema Metropolitano do Centro Litoral, polígono policêntrico, em que se destacam 

Aveiro, Viseu, Coimbra e Leiria, que importa estruturar e reforçar como polo de 

internacionalização;  

▪ Arco Metropolitano de Lisboa, centrado na capital e respetiva área metropolitana, mas com 

uma estrutura complementar crescentemente policêntrica, da Nazaré a Sines, com quatro 

sistemas urbanos sub-regionais em consolidação (Oeste, Médio Tejo, Lezíria e Alentejo Litoral) 

e prolongando a sua influência direta em direção a Évora, e o; 

▪ Arco Metropolitano do Algarve, polinucleado e tendencialmente linear, projetando o seu 

dinamismo, segundo modelos de desenvolvimento diferenciados, para o interior e ao longo da 

Costa Vicentina e do rio Guadiana.  

(PNPOT,2007) 

 

As opções para o Desenvolvimento do Território Dão-Lafões onde o concelho de insere, expressas do 

PNPOT, passam por: 

 Sustentar o dinamismo de Viseu, reforçando a sua articulação com as cidades do Centro 

Litoral, e valorizar o seu papel estratégico para a estruturação de um eixo de desenvolvimento 

que se prolongue para o interior até à Guarda; 

 Reforçar a dinâmica industrial do sistema urbano sub-regional, de forma a suportar a base 

económica do “território de Viseu”; 

 Assegurar que a aposta de Viseu no ensino superior conduz à exploração de sinergias entre 

as suas várias componentes (universitário, politécnico, público e privado) para estimular um 

ambiente favorável à investigação e ao empreendedorismo e para desenvolver infraestruturas de 

suporte a atividades intensivas em conhecimento e tecnologia, em articulação com as 

Universidades do litoral e das regiões fronteiriças de Espanha; 

 Explorar a posição estratégica de Viseu na rede de transportes nacional e transeuropeia; 

 Preservar as condições de genuinidade dos produtos regionais de qualidade e reforçar a sua 

projeção e imagem nos mercados nacionais e internacionais; 

 Fomentar o turismo através da criação de um produto turístico sub-regional que combine o 

potencial existente nas múltiplas vertentes: cultura e património, natureza e paisagem, turismo 

ativo, termalismo e turismo de saúde, enoturismo, gastronomia; 
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 Estruturar o sistema urbano sub-regional, apostando na especialização e complementaridade 

de equipamentos, infraestruturas e funções urbanas, suportadas por soluções eficientes e 

inovadoras em matéria de mobilidade. 

 

Observa-se pela figura seguinte que o concelho de Nelas se situa na área de influência do Sistema 

Metropolitano do Centro Litoral polígono policêntrico, em que se destacam Aveiro, Viseu, Coimbra e 

Leiria, que importa estruturar e reforçar como polo de internacionalização. O concelho de Nelas, terá 

de fortalecer as suas relações principalmente com Viseu, de forma a conseguir acompanhar e 

aproveitar as opções de Desenvolvimento traçadas para este Território. 

 
Figura 11. Sistema Urbano e Acessibilidade 

FONTE: PNPOT, 2007 

 

 

Nesta matéria importa referir que, de acordo com a Direção Geral do Território (DGT), “na sequência 

da Avaliação do Programa de Ação 2007-2013 do PNPOT , terminado o seu período de vigência e 

assinado o Acordo de Parceria - Portugal 2020, o Governo determina o início dos trabalhos para a 

http://www.dgterritorio.pt/d_g_territorio/portal_d_g_territorio/menu/ordenamento_e_cidades/ordenamento_do_territorio/pnpot/avaliacao_do_programa_de_acao_2007_2013_do_pnpot
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preparação de um novo Programa de Ação 2014-2020. Este permitirá consubstanciar a definição e 

programação de uma Estratégia de Desenvolvimento Territorial para a aplicação dos fundos 

comunitários e nacionais, numa ótica de integração e territorialização das políticas públicas, 

constituindo o suporte estratégico e institucional para a implementação das novas Abordagens 

Integradas de Desenvolvimento Territorial previstas no Portugal 2020”. 

 

“O novo Programa de Ação do PNPOT quer-se mais operativo, com uma identificação clara do modelo 

de governança e da estrutura de acompanhamento e monitorização, assegurando a adequada 

cooperação institucional entre os atores responsáveis pela implementação das medidas de política e 

dando resposta às fragilidades e constrangimentos identificados que, no passado, se traduziram em 

claros obstáculos a uma plena execução do instrumento que é a cúpula do sistema de gestão territorial 

português”. 
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4.2. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO 

CENTRO 

Os PROT definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de 

desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos 

planos intermunicipais e dos planos municipais [n.º 1 do Artigo 52.º / Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio]. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março determinou a elaboração do PROT 

– Centro. O Plano Regional de Ordenamento do Território, em procedimento de elaboração e 

aprovação, como instrumento fundamental de articulação entre o PNPOT e os diversos instrumentos 

de política sectorial com expressão territorial, e os instrumentos de planeamento municipal, constitui a 

oportunidade de criar uma nova perspetiva sobre a inclusão da Região Centro no espaço nacional, de 

definir modelos de desenvolvimento que reforcem o potencial dos sistemas urbanos, científico e 

tecnológico e explorem a vantagem das novas acessibilidades e promovam a proteção e valorização 

dos seus recursos naturais e culturais. 

 

O PROT-C constitui um quadro orientador que, vinculando entidades públicas, assume uma natureza 

indicativa e estratégica, propondo um modelo de organização e estruturação do território, não se 

substituindo às decisões que, a jusante da sua aplicação, tenderão a incidir nesse mesmo território. 

 

No âmbito da visão estratégica do PROT-C, constituem-se as seguintes opções estratégicas: 

 Reforçar os fatores de internacionalização da economia regional; 

 Promover o carácter policêntrico do sistema urbano, consolidando os sistemas sub-regionais; 

 Reforçar o potencial estruturante dos grandes eixos de comunicação; 

 Promover Redes Urbanas de proximidade que potenciem dinâmicas de Inovação e suportem 

novos polos regionais de competitividade; 

 Promover a Coesão; 

 Promover o potencial Turístico dando projeção Internacional ao Património Natural, cultural 

e Paisagístico; 

 Explorar o potencial para a produção de Energias Renováveis; 

 Ordenar os territórios Urbanos. 

 
Ao nível das opções estratégicas, e integradas no modelo de desenvolvimento que o PROT-C pretende 

criar, perspetivam-se algumas indicações para a unidade territorial na qual o concelho de Nelas se 

insere: 

https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1591&Itemid=91&lang=pt
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 Posição estratégica face ao eixo do IP5 / A25 (Aveiro - Vilar Formoso) e na ligação a Coimbra 

e Vila Real/Chaves (IP3); 

 Reforço da massa crítica da constelação urbana polarizada por Viseu (Mangualde, Nelas, 

Tondela, S. Pedro do Sul); associar uma “segunda coroa” (Oliveira do Hospital, Seia, Gouveia, 

sobre o IC7), aproveitando o reforço de acessibilidade permitido pelo IP3, IC12 (Santa 

Comba/Nelas), IC37 (Viseu/Seia) e pela linha da Beira Alta; posição de polaridade partilhada, no 

Corredor do Lafões (com Aveiro) e na zona da albufeira da Aguieira (com Coimbra); 

 Reforço da centralidade de Viseu (ensino especializado, saúde, administração pública/nível 

sub-regional, instituições culturais, serviços ao consumo final; serviços às empresas);  

 Rarefação/envelhecimento demográfico e importância da rede de pequenos aglomerados 

(vilas e cidades de pequena dimensão); 

 Atratividade industrial (fileiras automóvel e madeiras); 

 Importância do Mondego e do Alva; Barragens da Aguieira; Planos de Bacia e fecho dos 

sistemas em alta de água e saneamento; 

 Produtos agrícolas de qualidade e diferenciação. 

 

No capítulo relativo ao Sistema Urbano o PROT-C refere que a materialização das apostas estratégicas 

e a construção do modelo territorial baseiam-se num conjunto de fundamentos que deverão constituir-

se como referencial para o desenvolvimento do sistema urbano da Região Centro. 

 

Assim, o sistema urbano regional enquadra-se num território extenso, entre um espaço litoral dinâmico 

e fragmentado, e um território rural pouco denso e regressivo (em perda). A estruturação do sistema 

urbano regional assenta numa forte articulação entre centros urbanos de 1º nível (centros urbanos 

regionais), enquanto fatores de amarração e organização territorial. A construção de um compromisso 

entre os objetivos de competitividade e coesão regional está ancorada nestes centros da rede urbana. 

O sistema é complementado pelos centros urbanos estruturantes (2º nível) e os centros urbanos 

complementares (3º nível). Os centros urbanos regionais são fundamentais nos processos de inovação 

e reforço da coesão e competitividade regional, dinamizando os processos de concertação com as 

centralidades urbanas das regiões adjacentes. Os centros urbanos estruturantes têm funções de 

articulação urbana e são fundamentais no reforço da conectividade urbana e, por isso, dinamizadores 

do policentrismo regional nomeadamente na estruturação dos subsistemas urbanos. Os centros 

urbanos complementares têm uma função dominantemente municipal, garantindo uma oferta urbana 

essencial para a coesão territorial. São as cidades de Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Covilhã 

e Castelo Branco os centros urbanos regionais e os pilares do policentrismo regional. 

 

A Região Centro apresenta assim um esquema de sistema urbano que pode constituir-se como um 

território alternativo às duas Metrópoles, onde as cidades médias e os pequenos centros proporcionam 

uma oferta de emprego e um quadro de vida de qualidade claramente diferenciadores. 
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Figura 12. Unidades Territoriais – Centro Litoral, Dão Lafões e Planalto Beirão, Beira Interior e Pinhal Interior 

FONTE: PROTC, 2011 

 

No âmbito do Modelo Territorial e na perspetiva do PNPOT, a Região Centro é apresentada como um 

território de charneira entre o Norte e o Sul, e entre o Litoral e o Interior. Para esse estatuto muito 

contribui a posição relevante do corredor litoral entre as aglomerações metropolitanas de Lisboa e do 

Porto, onde a par de níveis elevados de densidade de povoamento e de infraestruturação se localizam 

importantes plataformas nacionais de relacionamento. 

 

Sendo um PROT um plano de natureza estratégica, cabe-lhe a este a definição de uma “visão” 

prospetiva e de linhas gerais de estruturação de Modelo Tendencial /Unidades Territoriais. 

 

Neste âmbito definem-se quatro unidades territoriais de que se destacam as unidades funcionalmente 

relevantes:  

 Centro Litoral; 

 Dão-Lafões e Planalto Beirão; 

 Beira Interior; 

 Pinhal Interior e Serra da Estrela.  

 

Sendo que a múltipla pertença de alguns territórios de fronteira, em termos das políticas públicas que 

mobilizam, como é o caso dos territórios polarizados pelo eixo urbano Oliveira do Hospital, Seia e 

Gouveia, a poente da Serra da Estrela, implica que estes sejam referenciados em várias unidades 

territoriais. 

Neste âmbito, referem-se os Subsistemas urbanos de Viseu/Dão-Lafões e Planalto Beirão e 

Coimbra/Baixo Mondego, uma vez que são os subsistemas dos quais o concelho de Nelas está mais 

próximo.  
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O subsistema urbano de Viseu/Dão-Lafões e Planalto Beirão é fortemente polarizado por Viseu (Centro 

Urbano Regional), embora à sua volta gravitem outras aglomerações urbanas, bem como pequenos 

centros de cariz rural, cujos habitantes estão diariamente ligados por diversos motivos (trabalho, 

consumo e uso de serviços coletivos). Viseu é uma cidade média com uma dimensão relevante no 

contexto nacional, com uma localização privilegiada e com um forte dinamismo comercial e industrial. 

Neste subsistema gravitam núcleos como Mangualde, Tondela, Nelas e Sátão, com uma forte presença 

da atividade industrial e São Pedro do Sul onde sobressai o termalismo. A influência deste aglomerado 

urbano dilata-se para Norte, em direção a Lamego, e para Sul, em direção a Oliveira do Hospital-Seia-

Gouveia.  

 

O eixo, Oliveira do Hospital - Seia - Gouveia, situado a poente da Serra da Estrela aparece como um 

eixo urbano em consolidação, baseado no segmento da estrada da Beira, suportado num 

relacionamento económico que estrutura uma área interior da região. Tem um importante papel de 

consolidação de um espaço intersticial, onde na ausência de um núcleo polarizador, emergem estes 

três centros urbanos que se complementam. Este eixo urbano sustenta-se economicamente na 

atividade industrial tradicional, e na oferta de produtos e de turismo local. Em termos de redes, 

desenvolve relacionamentos quotidianos (movimentos casa-trabalho e casa-escola) sobretudo com 

Viseu, e relacionamentos funcionais de nível hierárquico superior preferencialmente com Coimbra. Este 

eixo urbano caracteriza-se, assim, pelas suas múltiplas pertenças funcionais, biofísicas e paisagísticas, 

etc, que se traduzem em relacionamentos territoriais de geometria variável. 

 

 

Figura 13. Sub-sistema urbano de Viseu/Dão-Lafões e Planalto Beirão 

FONTE: PROT-C, 2011 
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Tendo em conta a pressão da rarefação e dos processos de esvaziamento demográfico e dificuldade 

em fixar investimentos e emprego, é importante o reforço funcional de Viseu e do seu sistema urbano 

de proximidade, incluindo os municípios da “Estrada da Beira”, consolidando a polaridade intermédia 

que representa, vital para a coesão territorial da Região. As prioridades para organizar a consolidação 

qualificada do sistema são as seguintes: 

 O reforço funcional de Viseu e da constelação urbana/funcional envolvente; 

 A definição das prioridades para a conclusão do Plano Rodoviário Nacional (IC12, IC6/IC7 e 

IC37), com ligação a Coimbra, Viseu, Guarda e Covilhã, salienta-se que face à atual situação 

financeira que o pais atravessa a concretização destes itinerários encontra-se comprometida no 

curto prazo; 

  Uma maior articulação em matéria de investimentos em funções/equipamentos de natureza 

supralocal nas cidades de Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia, que estão muito próximas e em 

níveis hierárquicos equivalentes; 

  Uma clarificação maior no âmbito das associações intermunicipais, evitando a rigidez (“o 

mesmo mapa para todos os temas e estratégias”) e favorecendo cartografias pertinentes para as 

diferentes políticas/projetos: o turismo, potenciando a relação com a unidade paisagística e 

geográfica da Serra da Estrela; a gestão da água e saneamento em alta será no âmbito do Plano 

de Bacia do Mondego, etc.; 

  A necessidade de dar maior visibilidade e competitividade dos “produtos” específicos da 

região, do Vinho do Dão, ao Queijo da Serra, carnes, enchidos, fruta, etc., o que também exige 

uma boa articulação entre políticas sectoriais da agricultura, do desenvolvimento rural e turismo 

e conservação da natureza; 

  A articulação entre valores biofísicos e paisagísticos e a promoção turística. Para além de 

temas óbvios como a Serra da Estrela, ou os produtos com denominação de origem, existem 

outros potenciais cuja comunicação ainda é confusa ou demasiado espartilhada ao nível 

local/concelhio. A Serra do Caramulo, o termalismo, ou as albufeiras e os rios, onde a barragem 

da Aguieira assume especial relevo, com Plano de Ordenamento. 

 

O subsistema urbano de Coimbra/Baixo Mondego por seu lado deriva de dois princípios 

complementares de organização: um quadro biofísico e uma relação entre a rede viária arterial e os 

principais núcleos urbanos. No quadro biofísico pontuam o Campo do Mondego e planície aluvial e 

respetivos afluentes de ambas as margens; o cordão litoral arenoso e suas lagoas e pinhais; a linha de 

relevo que se estende do Buçaco a Sicó. Em relação aos principais núcleos urbanos destacam-se 

Coimbra, com uma indiscutível capitalidade regional e, em menor dimensão a Figueira da Foz. Assim, 

o eixo Coimbra-Figueira da Foz afirma-se como o principal deste sub-sistema urbano. Outros eixos 

importantes são, para norte, Mealhada e Anadia, para sul, Condeixa.  
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Figura 14. Sub-sistema urbano de Coimbra /Baixo Mondego 

FONTE: PROT-C, 2011 
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4.3. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DÃO 

LAFÕES 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal revestem a natureza de planos sectoriais que 

desenvolvem regionalmente as orientações preconizadas no sistema de planeamento florestal 

português. O município de Nelas encontra-se abrangido pelo PROF Dão-Lafões (Decreto 

Regulamentar n.º 7/2006 de 18 de julho). 

 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão – Lafões está inserido no núcleo central norte da 

Região Centro de Portugal Continental, enquadrando-se na região NUTS do nível II Centro, do território 

NUTS III do Dão e Lafões. É constituído por 15 municípios pertencentes aos distritos da Guarda e 

Viseu. 

 

O PROF Dão-Lafões caracteriza a sub-região como uma região que apresenta um elevado potencial 

produtivo lenhoso, para o qual contribui um conjunto de espécies como o pinheiro-bravo, o eucalipto, o 

carvalho-alvarinho, o carvalho-negral, o carvalho-cerquinho, e o castanheiro. A silvopastorícia caça e 

pesca desempenham igualmente um papel importante na economia desta região. As características 

orográficas e edafo-climáticas que a caracterizam, fazem com que a proteção seja um fator importante 

a considerar, devendo articular-se com as demais funções que ocupam este espaço numa perspetiva 

multifuncional. 

 

O PROF Dão-Lafões estabelece os seguintes objetivos estratégicos para esta sub-região: 

 Aproveitamento de matos e resíduos florestais para energia com consequente redução dos 

custos de exploração e manutenção. 

 Promover uma silvicultura que não crie restrições para a pesca, caça e o recreio associado 

a estas atividades. 

 Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo. 

 Executar planos de gestão para terrenos públicos tornando-os modelos a seguir pelos 

particulares (criação de matas modelo). 

 Promover a certificação tanto da gestão florestal como dos produtos florestais lenhosos e 

não lenhosos. 

 Promover o potencial da pesca e da caça na dinamização turística (gestão cinegética que 

vise compatibilizar a exploração da caça com as necessidades de recreio). 

 Promover a criação de áreas com dimensão que permita a viabilidade da gestão florestal. 

 Promover uma visão empresarial florestal através da certificação de gestão florestal 

sustentável e dos Fundos Imobiliários Florestais. 
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 Aumentar o conhecimento técnico na gestão florestal. 

 Diversificar as espécies florestais e multifuncionalidade dos espaços florestais. 

 Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras desemprego. 

 Promover descontinuidades no coberto arbóreo. 

 Apostar, no longo prazo, em espécies e modelos silvícolas mais adaptados às condicionantes 

criadas pelas alterações climáticas. 

 Promover a criação de áreas de exploração florestal com dimensão que garantam a 

viabilidade do investimento. 

 Melhorar a eficácia da deteção de fogos e da primeira intervenção. 

 Elaborar uma rede local multidisciplinar de saber. 

 

A Região Dão-Lafões compreende oito sub-regiões homogéneas. O concelho de Nelas insere-se nas 

sub-regiões homogéneas denominadas por Floresta da Beira Alta e Terras do Dão, para as quais o 

PROF Dão-Lafões estabelece objetivos específicos os quais o PDM não poderá ignorar. 

 

Figura 15. Sub-região Homogéneas 

FONTE: PROF-DL, 2006 

 

Sub-região homogénea Terras do Dão 

 

Os espaços florestais da sub-região homogénea Floresta da Beira Alta apresentam um elevado 

potencial produtivo lenhoso revelando igualmente potencialidades para o desenvolvimento de 

atividades de recreio, enquadramento e estética da paisagem, com uma crescente procura por parte 

das populações dos centros urbanos mais próximos.  
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O desenvolvimento destas potencialidades deve ser realizado de forma integrada tendo em conta 

questões como a proteção das margens, fixação de vertentes e cabeceiras de bacias. 

 

A importância destas potencialidades e condicionantes reflete-se na hierarquização das funções desta 

sub-região, apresentando-se na seguinte sequência: 

▪ 1ª função: Produção 

▪ 2ª função: Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

▪ 3ª função: Proteção 

 

Sub-região homogénea Terras do Dão 

 

Segundo a proposta de plano do PROF-DL, os espaços florestais desta sub-região apresentam um 

elevado potencial produtivo lenhoso cuja exploração deve ser integrada com as atividades da 

silvopastorícia, caça e pesca. As atividades de recreio e lazer associados à paisagem como exemplo 

os vales do Dão e Mondego constitui outro potencial a explorar na região. 

 

O desenvolvimento destas atividades deve ser feito de forma integrada tendo em conta questões 

importantes como a componente de proteção com mais relevância nos vales do Dão e Mondego, 

nomeadamente nas zonas de maior declive. Do mesmo modo, deve ter-se em conta o alto risco de 

incêndio, com a particularidade desta sub-região apresentar uma densidade de ocorrências muito 

elevada. 

 

O desenvolvimento destas potencialidades tendo em conta as condicionantes reflete-se na 

hierarquização das funções desta sub-região, apresentando-se na seguinte sequência:  

▪ 1.ª Função: Produção; 

▪ 2.ª Função: Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 

▪ 3.ª Função: Recreio e estética da paisagem. 
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4.4. PLANO NACIONAL DA ÁGUA 

O Plano Nacional da Água (PNA) define a estratégia nacional para a gestão integrada da água. 

Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de orientação 

dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de 

planeamento das águas. 

 

O primeiro PNA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril. Este plano, elaborado no 

quadro legal definido pelo Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro, visava a implementação de uma 

gestão equilibrada e racional dos recursos hídricos. 

 

Nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho foi elaborada a versão provisória do PNA, onde são definidas as grandes 

opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e programas de medidas que lhes estão associados. 

Aponta também as grandes linhas prospetivas daquela política para o período 2022-2027 que 

corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da Diretiva Quadro da Água (DQA). 

 

O PNA é um instrumento de política sectorial de âmbito nacional, de acordo com a tipologia dos 

instrumentos de gestão do território definida na legislação. A Lei da Água por isso, no seu artigo 17.º, 

que o PNA seja coordenado e articulado com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão do território, desenvolve as 

bases da política de ordenamento do território e de urbanismo e define o regime de coordenação dos 

âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial. 

 

A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais: 

1. A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos 

ecossistemas terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita 

às suas necessidades de água; 

2. A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, 

com a sua afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, 

baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

3. A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 

 
“As águas a que se refere o PNA são as águas superficiais naturais, fortemente modificadas e artificiais, 

designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e as águas subterrâneas, cujas 

definições mais precisas podem ver-se no artigo 4.º da LA.  
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Subsidiariamente o PNA visa ainda proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais, e contribuir 

para o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se destinam 

à prevenção e eliminação da poluição do ambiente marinho. 

 

As principais causas de impactos negativos sobre o estado das massas de águas (MA) estão 

interligadas e incluem, a par das atividades económicas, como a produção de energia, a indústria, a 

agricultura e o turismo, as alterações climáticas e os usos dos solos, com destaque para o 

desenvolvimento urbano em certas zonas do território. As pressões daí decorrentes assumem a forma 

de descargas de poluentes, de utilização excessiva da água, de alterações físicas das MA e do seu 

regime hidrológico e de alterações dos ecossistemas.” 

(Plano Nacional da Água, junho 2015) 

 

Neste âmbito o PNA de 2015 considera cinco objetivos estratégicos: 

1. Garantir bom estado / bom potencial de todas as massas de água, superficiais, 

subterrâneas costeiras e de transição, evitando qualquer degradação adicional; 

2. Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as populações, as 

atividades económicas e os ecossistemas; 

3. Aumentar a eficiência da utilização da água reduzindo a pegada hídrica das atividades 

de produção e consumo e aumentando a produtividade física e económica da água; 

4. Proteger e restaurar os ecossistemas naturais, por forma a garantir a conservação do 

capital natural e assegurar a provisão dos serviços dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres deles dependentes; 

5. Promover a resiliência e adaptabilidade dos sistemas hídricos, naturais e 

humanizados, para minimizar as consequências de riscos associados a alterações 

climáticas, fenómenos meteorológicos extremos e outros eventos. 
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4.5. PLANO DE GESTÃO DAS BACIA HIDROGRAFICAS QUE 

INTEGRAM A REGIÃO HIDROGRAFICA 4 

O Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa a 

gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas da bacia hidrográfica a 

que respeita, e assegura a aplicação da Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro de 2000 (Diretiva Quadro da Água). 

 

O concelho de Nelas é compreendido pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, 

Mondego e Lis (RH4), doravante designado por PGRH do Vouga, Mondego e Lis. Este PGRH foi 

aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, entretanto 

retificado de acordo com a Declaração de Retificação n.º 22-B/2016 de 18 de novembro.  

 

O PGRH abrange sessenta e quatro concelhos (trinta e nove na sua totalidade e vinte cinco 

parcialmente) numa área total de 12 144 km2 e compreende uma população residente estimada em 

cerca 1,5 milhões de pessoas. 

 

Este plano pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de planeamento, 

para orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as 

respetivas disponibilidades de forma a (n.º 1 do artigo 24.º da Lei da Água):  

▪ Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas 

próprias necessidades;  

▪ Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor 

económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com 

o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses 

locais;  

▪ Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

 

Objetivos estratégicos para a região hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis – RH4 

• Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

• Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

• Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

• Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

• Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

• Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 
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• Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

• Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais. 

 

Neste sentido o PDM de Nelas deverá evidenciar uma preocupação de antepor uma política de 

desenvolvimento e crescimento do concelho que assente numa estrutura harmoniosa, capaz de 

garantir a concretização, a coerência e a consistência da aplicação dos objetivos indicados no PGRH 

– do Vouga, Mondego e Lis. 
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4.6. PLANO RODOVIARIO NACIONAL 2000 

Um dos elementos estruturantes de qualquer território é a sua rede de vias de comunicação que, se 

constitui como um fator indispensável a ter em consideração na definição das políticas e estratégias ao 

nível do ordenamento do território. Esta constatação justifica a relevância do Plano Rodoviário Nacional, 

bem como a importância de englobar as suas opções no presente estudo. 

 

Em Portugal, e até 1985, as grandes diretrizes da política rodoviária estavam definidas no Plano 

Rodoviário Nacional de 1945. Entretanto, com uma melhoria das condições económicas deu-se um 

rápido desenvolvimento do tráfego automóvel, tanto a nível de características, como em volumes de 

tráfego que, apesar das inúmeras alterações avulsas àquele diploma legal, o tornou obsoleto, sobretudo 

a partir dos anos setenta. 

 

Assim, em 1985, foi aprovado um novo Plano Rodoviário Nacional (PRN’85), definido através do 

Decreto-Lei n.º 380 / 85 de 26 de setembro, que se transformou num instrumento estruturante da rede 

viária, nas duas últimas décadas, quer a nível nacional quer a nível concelhio. A Rede Nacional definida 

então integrava apenas duas categorias de estradas, que constituíam a Rede Nacional Fundamental 

(os Itinerários Principais), e a Rede Nacional Complementar (os Itinerários Complementares e as 

Estradas Nacionais), e procedia a uma ‘desclassificação‘ de inúmeras vias cuja gestão se transpunha 

para as Autarquias Locais. 

 

Mais recentemente, deu-se a atualização do PRN‘85, consubstanciada no Plano Rodoviário Nacional 

2000 (PRN ’2000), publicado no Decreto-Lei n.º 222 / 98 de 17 de julho, e alterado pela Lei n.º 98 / 99 

de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182 / 2003 de 16 de agosto. A novidade pauta-se pela 

consideração de uma Rede Nacional de autoestradas, transversal às restantes classificações, e das 

Estradas Regionais, um novo nível no âmbito das Outras Estradas da Rede Nacional Complementar. 

 

O presente diploma tem como objetivos assumidos, potenciar o correto e articulado funcionamento do 

sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução do 

custo global daqueles transportes, o aumento da segurança da circulação, a satisfação do tráfego 

internacional e a adequação da gestão da rede. 

 

Com o intuito de corrigir muitas das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento 

socioeconómico do País, situação que o concelho de Nelas não está imune, o PRN2000 advoga ser 

necessário aumentar a densidade da rede viária nas zonas fronteiriças, promover o fecho de malhas 

viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns Municípios. Preconiza também a melhoria 

qualitativa da rede rodoviária, com especial relevo para a defesa ambiental em meio urbano, para os 

dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos planos e para os instrumentos de informação 

necessários à boa gestão e utilização das infraestruturas em causa. 
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Todas estas intenções devem ser ponderadas e articuladas com os instrumentos de ordenamento do 

território, nomeadamente com o PDM, que deve assumir uma visão estratégica da rede viária concelhia 

através da concertação com a sua envolvente supra municipal, de forma a se conseguir, localmente, 

melhorar as condições de circulação, comodidade e segurança do tráfego. 

 

Na figura abaixo encontra-se representada a hierarquia viária, estabelecida pelo PRN2000, no concelho 

de Nelas e envolvente, tornando-se percetíveis as principais ligações viárias e os eixos estruturantes 

previstos por este Instrumento de Gestão Territorial. 

 

 

Figura 16. PRN 2000 – Rede rodoviária do concelho e envolvente a Nelas 

FONTE: www.infraestruturasdeportugal.pt, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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4.7. OUTRAS ESTRATÉGIAS NACIONAIS, REGIONAIS E 

SETORIAIS 

Neste ponto pretende-se o enquadramento noutros planos e programas de desenvolvimento territorial, 

estabelecidas para o território nacional, constituído um quadro de referência para a elaboração de 

estratégias de desenvolvimento por parte dos municípios. 

 

4.7.1. Portugal 2020 – Programa Operacional Regional do Centro 

(2014-2020) 

O Programa Operacional Regional do Centro (2014-2020) é um instrumento financeiro de apoio ao 

desenvolvimento regional do Centro de Portugal, integrado no Acordo de Parceria PORTUGAL 2020 e 

no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia (UE). 

 

“A Região Centro terá, assim, como prioridades, até 2020, sustentar e reforçar a criação de valor e a 

transferência de conhecimento, promover um tecido económico responsável, industrializado e 

exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a coesão territorial, estruturar uma 

rede policêntrica de cidades de média dimensão, dar vida e sustentabilidade a infraestruturas existentes 

e consolidar a capacitação institucional”. (Centro 2020,2017) 

 

O Centro 2020 organiza-se em nove Eixos Prioritários, a que se junta um eixo para a assistência técnica 

à implementação do programa: 

Eixo 1:  Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS) 

Eixo 2: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR) 

Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER) 

Eixo 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR) 

Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR) 

Eixo 6: Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR) 

Eixo 7: Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR) 

Eixo 8: Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR) 

Eixo 9: Reforçar a rede urbana (CIDADES) 

Eixo 10: Assistência técnica 

 

Importa referir que o Programa Centro 2020 tem aplicação na NUTTS II Centro, sendo que o concelho 

de Nelas aparece integrado em Viseu Dão-Lafões. A estratégia deste programa operacional pretende 
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contribuir para a estratégia da UE para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a 

coesão económica, social e territorial. 

 

4.7.2. Estratégia para o Turismo 2027 

O PENT, consignado na RCM n.º 24/2013, de 16 de abril, terminou o seu horizonte temporal e deixou 

de vigorar em 2016 encontrando-se a nova estratégia para o setor do turismo vertida num novo 

documento estratégico com a designação “Estratégia para o Turismo 2027”. 

 

A Estratégia para o Turismo 2027 (ET 27), visa dar sentido estratégico às opções de investimento, 

promover a integração das políticas setoriais e assegurar uma estabilidade nas políticas públicas do 

turismo na próxima década.  

 

Apesar do turismo estar a crescer no País, o rendimento médio anual das pessoas que trabalham neste 

setor é baixo, a atividade mantém-se centrada no litoral, e mantém-se uma forte sazonalidade. 

 

Desta forma, os 10 Desafios Globais para a estratégia nesta área são: 

1- Pessoas: Promover o emprego, a qualificação e valorização das pessoas e o aumento dos 

rendimentos do Turismo 

2- Coesão: Mitigar as assimetrias regionais 

3- Crescimento em Valor: Crescer mais do que a concorrência em receitas turísticas 

4- Sazonalidade: Reduzir a sazonalidade 

5- Acessibilidade: Reforçar a acessibilidade ao destino Portugal e promover a mobilidade dentro 

do território 

6- Procura: Conhecer os mercados e adaptar as estratégias públicas e empresariais às 

tendências e alterações da procura  

7- Inovação: Estimular a inovação e empreendedorismo 

8- Sustentabilidade: Assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do 

património cultural e natural 

9- Simplificação: Simplificar a legislação e tornar mais ágil a administração 

10- Investimento: Garantir recursos financeiros e assegurar a sua adequada aplicação de fundos 

comunitários e outros financiamentos. 
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Relativamente aos Desafios de Natureza Especifica, temos: 

Alojamento 

1- Privilegiar projetos de alojamento que valorizem e regenerem os centros urbanos e que 

requalifiquem a oferta; 

2- Incrementar o RevPar e a permanência média. 

 

Alojamento Local 

3- Assegurar a plena integração do alojamento local no contexto “do bairro” e da autenticidade 

dos destinos, potenciando o seu contributo para a regeneração urbana e vitalização dos centros 

históricos; 

4- Melhorar o quadro legal; 

 

Animação Turística 

5- Incrementar a qualidade, diversidade e inovação das atividades de animação turística enquanto 

ativo chave na diferenciação dos destinos; 

6- Estimular o desenvolvimento de redes de serviços de modo a ganhar escala para captação de 

mercados internacionais; 

 

Recursos Turísticos 

7- Projetar a “cultura” como um ativo de excecional valor da oferta turística; 

8- Valorizar o património natural através de ações de turismo sustentado; 

9- Potenciar o “Mar” como suporte de atividades turísticas; 

10- Criar conteúdos que melhorem a experiência turística e imagem do destino 

 
A Estratégia para o Turismo 2027, apresenta-se focada em ativos estratégicos, que se encontram 

divididos em: Ativos diferenciadores; Ativos qualificadores e Ativos Emergentes. 

 

Ativos Diferenciadores 

Atributos âncora que constituem a base e a substância da oferta turística nacional, reunindo uma ou 

mais das seguintes características: 

1- Endógenos: que refletem características intrínsecas e distintivas do destino/território, que 

possuem reconhecimento turístico internacional e/ou elevado potencial de desenvolvimento no 

futuro; 

2- Não transacionáveis: que são parte de um destino/território concreto, não transferíveis para 

outro local e não imitáveis; 

3- Geradores de fluxos: que estimulam a procura; 
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Ativos Qualificadores 

Ativos que que enriquecem a experiência turística e/ou acrescentam valor à oferta dos territórios, 

alavancados pelos ativos diferenciadores do destino. 

 

Ativos Emergentes 

Ativos que começam a ser reconhecidos internacionalmente e que apresentam elevado potencial de 

crescimento, podendo no futuro gerar movimentos de elevado valor acrescentado e potenciar o efeito 

multiplicador do turismo na economia. 

 

Figura 17. Ativos para uma Estratégia a 10 anos 

FONTE: ET27 – Documento para Discussão Publica, maio 2016 

 

A ET 27, define um conjunto de ativos estratégicos para o desenvolvimento do Turismo, verificando-se 

correspondência com os recursos turísticos potenciados nos produtos turísticos identificados para o 

concelho de Nelas. 
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4.8. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO 

INTERMUNICIPAL 

Os programas Intermunicipais, estão definidos pela Lei de Bases, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, artigo 

42.º, como estabelecendo “as opções estratégicas de organização do território intermunicipal e de 

investimento público, suas prioridades e programação, em articulação com as estratégias definidas nos 

programas territoriais de âmbito nacional, sectorial e regional, definindo orientações para os planos 

territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal”.  

 

4.8.1. Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes Viseu Dão 

Lafões 

Com incidência no concelho destaca-se o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes Viseu Dão 

Lafões (PIMT Viseu Dão Lafões), elaborado pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão- Lafões. 

 
“O Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes de Viseu Dão Lafões (PIMT), é um instrumento 

de Planeamento e Gestão do Sistema de Transportes materializado num documento estratégico com 

fortes bases operacionais que servirá como ferramenta de ação, de sensibilização da população e dos 

stakeholders, de articulação entre os diferentes modos de transporte e a eficiência crescente dos 

modos de transporte alternativos numa lógica de descarbonização progressiva da mobilidade da região. 

 

Este Plano visa a implementação, de uma forma racional e eficaz, de um sistema integrado de 

mobilidade, com o mínimo custo de investimento e de exploração possível, e que leve a uma diminuição 

do uso do transporte individual (TI), garantindo simultaneamente a adequada mobilidade das 

populações, a equidade social, a qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico e 

cultural da região. 

 

Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes de Viseu Dão Lafões está enquadrado nas 

orientações nacionais, nomeadamente no “Pacote da Mobilidade” e nas “Diretrizes Nacionais para a 

Mobilidade”, e internacionais no domínio da mobilidade, transportes e eficiência energética. Este Plano 

servirá como documento de referência para as decisões a tomar pelos 14 municípios da CIM Viseu Dão 

Lafões, no âmbito das suas competências reguladoras e operacionais em relação aos transportes, 

mobilidade, sustentabilidade e acessibilidades. Considera-se também que este Plano poderá ser a 

base de trabalho para a CIM Viseu Dão Lafões se constituir com Autoridade de Transportes à escala 

de NUTSIII. 

 

A abordagem adotada no PIMT é abrangente e multimodal à escala intermunicipal, tendo presente a 

interdependência entre o sistema territorial em estudo e os sistemas com que este está relacionado, 

do funcionamento dos vários modos de transporte e a sua interação com o ordenamento do território, 
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as suas implicações na qualidade do meio ambiente e na vivência do espaço público por parte de todos 

os cidadãos”. 

 

O Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes de Viseu Dão Lafões, apresenta os seguintes 

objetivos gerais: 

 

 

Figura 18. Objetivos gerais do PIMT 

FONTE: PIMT da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Relatório da Fase 3 - Propostas, novembro 2016 

 

 

O documento apresenta um Plano/Programa de Ação, sintetizado em fichas individuais por ação, onde 

se apresenta as intervenções a realizar em cada território, contendo a identificação da proposta de 

intervenção, o objetivo operacional que se pretende atingir, a caracterização detalhada da ação e as 

respetivas sinergias e resultados expectáveis. Na mesma ficha estão ainda indicados os agentes 

promotores, a estimativa de custos e benefícios da implementação da medida, as fontes de 

financiamento possíveis, o faseamento e respetivo alcance (curto, médio ou longo prazo). 

 

Assim para o concelho de Nelas, identificam-se as seguintes ações e objetivos tendo em consideração 

os Planos Operacionais por área temática: 
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Plano Operacional de Transportes Públicos 

 

1- Ação: Reorganização do carregamento SGGESC 

➢ Objetivos: 

- Promover a integração física e tarifária do transporte coletivo 

- Disponibilizar informação percetível sobre a rede, serviços, e tarifários de 

transporte coletivo  

 

2- Ação: Reorganização da rede e serviços 

➢ Objetivos: 

- Garantir acesso generalizado aos serviços de transporte coletivo (regular e/ou a 

pedido) 

- Promover a integração física e tarifaria do transporte coletivo 

- Hierarquizar a rede de interfaces de transporte coletivo  

 

3- Ação: Definição de níveis de serviço publico 

➢ Objetivos: 

- Garantir acesso generalizado aos serviços de transporte coletivo (regular e/ou a 

pedido) 

- Disponibilizar informação percetível sobre a rede, serviços, e tarifários de 

transporte coletivo  

 

4- Ação: Articulação do transporte escolar 

➢ Objetivos: 

- Garantir acesso generalizado aos serviços de transporte coletivo (regular e/ou a 

pedido) 

- Disponibilizar informação percetível sobre a rede, serviços, e tarifários de 

transporte coletivo  

 

5- Ação: Ofertas em zonas de baixa densidade 

➢ Objetivos: 

- Garantir acesso generalizado aos serviços de transporte coletivo (regular e/ou a 

pedido) 

- Disponibilizar informação percetível sobre a rede, serviços, e tarifários de 

transporte coletivo 

- Hierarquizar a rede de interfaces de transporte coletivo 
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6- Ação: Melhoria das condições de espera e transbordo (interfaces) 

➢ Objetivos: 

- Garantir acesso generalizado aos serviços de transporte coletivo (regular e/ou a 

pedido) 

- Promover a integração física e tarifaria do transporte coletivo 

- Disponibilizar informação percetível sobre a rede, serviços, e tarifários de 

transporte coletivo 

- Hierarquizar a rede de interfaces de transporte coletivo 

 

Plano Operacional de Modos Suaves 

 

1- Ação: Eixos prioritários para os modos suaves 

➢ Objetivos: 

- Estruturar redes cicláveis urbanas de ligação aos principais polos geradores de 

mobilidade 

- Utilizar com eficiência o espaço publico incentivando a opção pelo modo pedonal 

 

2- Ação: Beneficiação da rede pedonal em meio urbano 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço publico incentivando a opção pelo modo pedonal 

 

3- Ação: Beneficiação da rede pedonal em aglomerados rurais 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço publico incentivando a opção pelo modo pedonal 

 

4- Ação: Estruturação de redes cicláveis municipais 

➢ Objetivos: 

- Estruturar redes cicláveis urbanas de ligação aos principais polos geradores de 

mobilidade 

 

5- Ação: Mitigação de pontos de atravessamento para peões e ciclistas 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço público incentivando a opção pelo modo pedonal 

 

6- Ação: Rede de estacionamento de bicicletas 

➢ Objetivos: 

- Estruturar redes cicláveis urbanas de ligação aos principais polos geradores de 

mobilidade 
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Plano Operacional de Circulação e Estacionamento 

 

1- Ação: Hierarquização e compatibilização da rede viária municipal 

➢ Objetivos: 

- Sensibilizar para a necessidade de concretização célere da rede viária estruturante 

- Diminuir o impacto do tráfego de veículos pesados em meio urbano 

- Reduzir a sinistralidade 

 

2- Ação: Hierarquização e compatibilização da rede viária dentro do perímetro urbano 

➢ Objetivos: 

- Sensibilizar para a necessidade de concretização célere da rede viária estruturante 

- Diminuir o impacto do tráfego de veículos pesados em meio urbano 

- Reduzir a sinistralidade 

 

3- Ação: Concretização da rede viária estruturante – IC12 entre Canas de Senhorim e o Nó 

da A25 em Mangualde 

➢ Objetivos: 

- Sensibilizar para a necessidade de concretização célere da rede viária estruturante 

- Diminuir o impacto do tráfego de veículos pesados em meio urbano 

- Reduzir a sinistralidade 

- Melhorar o desempenho ambiental e económico do sistema de transportes 

 

4- Ação: Concretização da rede viária estruturante – IC37 entre Viseu e Nelas 

➢ Objetivos: 

- Sensibilizar para a necessidade de concretização célere da rede viária estruturante 

- Reduzir a sinistralidade 

- Melhorar o desempenho ambiental e económico do sistema de transportes 

 

5- Ação: Implementação de zonas de estacionamento limitada 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço publico incentivando a opção pelo modo pedonal 

 

6- Ação: Implementação de parques de estacionamento dissuasores / bolsas periféricas 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço publico incentivando a opção pelo modo pedonal 

- Incentivar a mobilidade partilhada (Carpollig, bike sharing e Bike & Ride) 
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7- Ação: Fiscalização do estacionamento (complementada com informação sobre 

alternativas existentes) 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço público incentivando a opção pelo modo pedonal 

 

8- Ação: Ordenamento da oferta de estacionamento e do espaço de circulação rodoviária 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço público incentivando a opção pelo modo pedonal 

- Melhorar o desempenho ambiental e económico do sistema de transportes 

 

9- Ação: Inclusão de índices mínimos e máximos de estacionamento 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço público incentivando a opção pelo modo pedonal 

- Assegurar um planeamento urbanístico promotor da mobilidade sustentável 

 

10- Ação: Implementação do regulamento de trânsito 

➢ Objetivos: 

- Utilizar com eficiência o espaço público incentivando a opção pelo modo pedonal 

- Diminuir o impacto do tráfego de veículos pesados em meio urbano 

- Melhorar o desempenho ambiental e económico do sistema de transportes 

 

11- Ação: Levantamento, verificação e retificação da sinalização de encaminhamento e 

restrição do tráfego em meio urbano 

➢ Objetivos: 

- Diminuir o impacto do tráfego de veículos pesados em meio urbano 

- Melhorar o desempenho ambiental e económico do sistema de transportes 

 

Plano Operacional de Eficiência Energética 

 

1- Ação: Ajustar e aumentar as redes de bicicletas partilhadas - Bikesharing 

➢ Objetivos: 

- Incentivar a mobilidade partilhada (Carpollig, bike sharing e Bike & Ride) 

- Melhorar o desempenho ambiental e económico do sistema de transportes 

 

Ordenamento do Território 

 

1- Ação: Contenção e preenchimento dos centros urbanos 

➢ Objetivos: 

-Assegurar um planeamento urbanístico promotor da mobilidade sustentável 
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2- Ação: Definição de critérios de localização de polos geradores de viagens 

➢ Objetivos: 

-Assegurar um planeamento urbanístico promotor da mobilidade sustentável 

 

3- Ação: Parâmetros de dimensionamento para a qualificação do espaço publico nos 

centros urbanos 

➢ Objetivos: 

-Assegurar um planeamento urbanístico promotor da mobilidade sustentável 

 

4- Ação: Reserva de espaço canal para modos suaves (viagens recreativas) 

➢ Objetivos: 

-Assegurar um planeamento urbanístico promotor da mobilidade sustentável 

 

5- Ação: Definição de critérios para garantir condições de coexistência entre pessoas e 

veiculos 

➢ Objetivos: 

-Assegurar um planeamento urbanístico promotor da mobilidade sustentável 

 

4.8.2. Plano de Adaptação às Alterações Climáticas de Viseu e Dão 

Lafões 

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Viseu Dão-Lafões (PIAAC-VDL) 

abrange os 14 concelhos da sub-região de Viseu Dão-Lafões, e tem como objetivo promover a 

integração da adaptação às alterações climáticas no planeamento intermunicipal e municipal e, dessa 

forma, criar uma cultura de adaptação transversal aos vários setores e atores sub-regionais, reforçando 

a resiliência territorial. 

 

Através do PIAAC-VDL, “a Comunidade Intermunicipal pretende abranger todo o território de Viseu Dão 

Lafões de uma estratégia de adaptação às alterações climáticas impulsionando e facilitando a 

adaptação à escala local, promovida pelos municípios e gerando condições para o estabelecimento de 

Sinergias entre as varias autarquias na implementação das suas abordagens adaptativas.” (Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas – Relatório Final, dezembro 2017) 

 

“Paralelemente, o Plano está estruturado em coerência com a ENAAC 2020, estabelecendo um 

caminho adaptativo para todas as áreas temáticas e tdos os setores estratégicos pertinentes, 

nomeadamente: agricultura, florestas, biodiversidade, economia (indústria, turismo e serviços), energia, 

saúde humana, segurança de pessoas e bens, e transportes e comunicações”.  

 

“Neste contexto, o PIAAC-VDL tem como objetivo conhecer melhor o fenómeno das alterações 

climáticas ao nível local e sub-regional e, ao mesmo tempo, identificar as ações necessárias para a 
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adaptação das populações, entidade e serviços públicos. Visa ainda a promoção da integração da 

adaptação no planeamento intermunicipal e municipal e a criação de uma cultura de cooperação na 

adaptação, transversal aos vários setores e atores, reforçando a resiliência territorial”. (Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas – Relatório Final, dezembro 2017) 

 

O PIAAC-VDL apresenta ainda os seguintes objetivos específicos: 

➢ Identificar os impactes climáticos, avaliar as vulnerabilidades atuais e futuras e 

identificar a capacidade adaptativa sub-regional, de modo a criar um leque de opções 

de adaptação setorial relevantes; 

➢ Desenvolver investigação sobre as alterações climáticas na sub-região e promover a 

inovação na adaptação, recolhendo, produzindo, sistematizando e analisando 

informação relevante que possibilite análises setoriais e espacializadas, contribuindo 

para uma avaliação abrangente e sistemática das vulnerabilidades atuais e futuras; 

➢ Criar condições técnicas para a integração da adaptação no ordenamento do território 

e na gestão de recursos hídricos ao nível intermunicipal e municipal; 

➢ Elaborar um instrumento de planeamento intermunicipal, consubstanciado num 

programa de medidas e ações a desenvolver pela CIMVDL e pelos municípios de Viseu 

Dão Lafões; 

➢ Capacitar técnicos dos municípios para a elaboração de EMAAC, dotando-os das 

ferramentas metodológicas e dos conhecimentos técnicos e científicos necessários 

para o desenvolvimento e implementação desses instrumentos; 

➢ Dotar a CIMVDL de um plano de comunicação e divulgação do PIAAC-VDL, que 

contribua para a sensibilizar os atores para as vulnerabilidades e impactes das 

alterações climáticas e para necessidade de adotar medidas adaptativas. 

 

As Ações de Adaptação Municipal, identificadas pelas 14 autarquias da área de intervenção do Plano 

constituem o quadro de intervenção local de resposta aos desafios das alterações climaticas neste 

territorio. Na tabela seguinte encontram-se elencadas as ações identificadas para o concelho de Nelas, 

a saber: 
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Tabela 16. Ações de adaptação para o concelho de Nelas  

Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

Agricultura e Florestas 

M3. Promover a 
conservação e 
valorização do 
património genético 
animal e vegetal 

Apoio direto à criação, gestão e divulgação de eventos 
agroalimentares - feiras de produtores, concursos gastronómicos, 
visitas promocionais, etc., destinado à venda e confeção, em fresco 
e/ou transformados, dos produtos autóctones locais (ex: agregando 
num mesmo evento fileiras locais das carnes, queijos, frutas, vinho, 
azeite, entre outros 

x       

M4. Aumentar a 
capacidade de 
armazenamento de 
água destinado ao 
uso agrícola 

Inscrever dotações financeiras no orçamento municipal para projetos 
e execução de novas barragens e açudes de pequena e média 
dimensão, destinados a uso agrícola e/ou utilização mista 
(abastecimento de água para consumo humano e utilização agrícola) 

  x     

Implantar um sistema de avaliação do consumo de água local ao 
nível do aprovisionamento e fornecimento das redes primarias e 
secundarias de distribuição de água para rega, medindo 
regularmente os caudais e avaliando e localizando eventuais perdas 
na(s) rede(s). Tal deverá ser enquadrado ao nível do "Plano de 
Adaptação da Gestão dos Recursos Hídricos às Adaptações 
Climáticas", onde se prevê um modelo de acompanhamento e um 
protótipo de gestão das disponibilidades vs. necessidades aplicado a 
uma bacia hidrográfica. 

x       

M7. Reforçar a 
capacidade de 
planeamento e 
gestão ativa dos 
espaços florestais 

Premiar localmente - ex. financeiramente e/ou através da divulgação 
de notícias na comunicação social - os proprietários florestais que, 
comprovadamente, invistam na plantação e manutenção de espécies 
de folhosas autóctones 

x       

Promoção de ações de divulgação técnica de boas praticas ao longo 
de toda a cadeia de produção de mel, alertando especialmente para 
as questões locais relacionadas com a higiossanidade e segurança 
alimentar dos produtos apícolas dai provenientes e potencialmente 
comercializáveis 

x       

M8. Dinamizar 
práticas florestais 
menos intensivas e 
com maior 
integração dos 
sistemas 
agroflorestais 

Articulação com as empresas da sub-região a promoção interna da 
ATP como forma complementar de enriquecimento pessoal e 
financeiro da atividade profissional principal, garantindo, junto destas 
apoios diretos (ex: através da aquisição de produções para consumo 
interno e da atribuição de prémios aos melhores produtores de cada 
empresa) e/ou indiretos (ex: na flexibilidade dos horários de trabalho 
quando necessário) para a concretização deste objetivo 

x       

M10. Promover a 
erradicação de 
espécies invasoras 
lenhosas 

Em articulação com as associações de produtores e administração 
central (DRAPC e ICNF), promover apoio técnico par a identificação 
de áreas afetadas e desenvolvimento de operações de erradicação e 
recuperação das mesmas com espécies autóctones, resilientes às 
alterações climáticas 

x       

  
Atribuição de apoio financeiro a operações de reconversão cultural 
ou de plantio das áreas afetadas 

x       

M11. Reforçar o 
papel da agricultura 
e floresta na 
proteção do solo 
rústico 

Realização da limpeza e manutenção das matas ripícolas e da 
vegetação ribeirinha em articulação com os proprietários privados e 
com a gestão do domínio publico hídrico, assegurando condições 
operacionais 

x       
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Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

M13. Avaliar e 
promover a 
viabilidade da 
introdução e 
vulgarização de 
novas espécies 
e/ou sistemas 
produtivos de 
hortícolas, 
frutícolas, olival e 
vinha 

Idealizar, localizar e operacionalizar em determinadas zonas-piloto da 
sub-região uma serie de ensaios de campo que - com os devidos 
recursos de instalação, monitorização e avaliação - possam ser teste 
de novas especeis e variedades de hortícolas, olival e vinha a 
condições de diminuição das ocorrências de geada, neve e granizo, 
em articulação com as associações de produtores, cooperativas 
agrícolas, produtores individuais, órgãos da administração central 
(GPP e DRAPC) e instituições de investigação e ensino 

  x     

Biodiversidade e Paisagem 

M1. Aumentar o 
conhecimento 
sobre a 
biodiversidade e 
sua dinâmica 

Elaboração de cartografia de risco de espécies invasoras, endémicas 
e ameaçadas 

x       

Dinamização de atividades de cariz educacional junto das escolas e 
associações de jovens com vista à sensibilização de crianças e 
jovens para a biodiversidade local e para a necessidade da sua 
proteção 

x       

Dinamização de seminários e palestras sobre as implicações das 
Alterações Climáticas na biodiversidade e as suas implicações nas 
funções do ecossistema 

  x     

Divulgação e dinamização de trilhos existentes com vista ao maior 
conhecimento da biodiversidade local e sua valorização 

  x     

M2. Reduzir as 
fontes externas de 
poluição que 
possam agravar a 
vulnerabilidade das 
espécies 

Caracterização das fontes de poluição externas com potencial 
impacte na biodiversidade, quer em sistemas terrestres quer 
aquáticos 

  x     

Promoção de medidas da agricultura mais sustentáveis com vista à 
educação de fontes de poluição difusa por fertilizantes e pesticidas 

x       

M3. Manter e 
conservar habitats 

Criação de plano intermunicipal de ações de limpeza e conservação 
das linhas de água, e requalificação das galerias ripícolas 

  x     

M4. Promover a 
diversidade 
genética de 
espécies florísticas 
autóctones 

Criação de banco de sementes e de arvores autóctones   x     

Repovoamentos florestais com espécies autóctones adaptadas ao 
clima mediterrânico 

x       

Utilização de viveiros municipais como polos de interpretação e 
educação ambiental a alunos 

  x     

Ações de sensibilização e de apoio financeiro aos agentes locais 
para a diversificação florestal, com repovoamentos de espécies 
arbóreas e arbustivas autóctones 

  x     

M5. Promover a 
paisagem e a 
resiliência da rede 
ecológica 

Criação de mosaico paisagísticos promotores de uma maior 
resiliência 

x       

Implementação de corredores verdes em áreas ripícolas   x     

M6. Reordenar as 
áreas verdes 
urbanas 

Ações de inspeção e manutenção do estado das arvores, com 
especial destaque para as áreas verdes urbanas e infraestruturas 
rodoviárias 

x       

Substituição de arvores em potencial risco de queda por arvores com 
caraterísticas que lhe conferem maior resistência a eventos externos 

x       
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Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

M7. Monitorizar 
espécies invasoras, 
pragas e doenças 

Desenvolvimento de cartografia de risco atualizada com dispersão 
das espécies invasoras, pragas e doenças. Esta Informação deve 
estar em plataforma intermunicipal 

x       

M9. Avaliar os 
impactes das 
alterações 
climáticas na 
estrutura e 
composição 
paisagística 

Ações que visem a cobertura dos solos com vegetação mais 
resiliente a condições de seca e que promovam o aumento da 
matéria orgânica e humidade dos solos 

x       

Economia 

M1. Aumentar a 
resiliência das 
áreas indústrias, 
comerciais e de 
serviços 

Colocação de reservatórios de água independentes do sistema 
publico de abastecimento em cada uma das áreas industriais, 
comerciais e de serviços 

  x     

Saúde Humana 

M1. Reduzir a 
exposição ao calor 
em ambiente 
exterior 

Arborização de logradouros e vias publicas, assim como a criação de 
incentivos para a arborização do espaço privado 

  x     

Identificação de tarefas/funções realizadas no exterior nos momentos 
com maior exposição solar 

  x     

Reorganização dos horários de trabalho de modo a reduzir a 
exposição aos picos de calor estival 

x       

M2. Reforçar a 
eficiência da 
monitorização e dos 
sistemas de alerta 
atuais 

Criação de uma rede de partilha de dados sobre população 
vulnerável, disponível para as diversas entidades com 
responsabilidade na segurança e bem-estar das populações (ex: 
GNR,PSP,IPSS,ACeS) 

x       

Implementação de intervenções (visitas ao domicílio) com as 
entidades em conjunto 

x       

Criação de uma rede de parque imobiliário sinalizado   x     

Identificação da população idosa com pouco recurso/autonomia e 
criação de campanhas de comunicação direcionada 

x       

Implementação de comunicação direcionada para as escolas (alunos 
e professores) 

x       

M3. Reforçar a 
vigilância de 
doenças 
transmitidas por 
vetores 

Reforço do número de colheitas de vetores realizadas em cada 
município, aumentando a frequência mensal de recolha, assim como 
o alargamento da época de recolha 

x       

Reforço do número de armadilhas disponíveis na sub-região, 
garantindo que cada município dispõe de diversas armadilhas 

x       

M6. Reforçar a 
monitorização da 

qualidade da água e 
da sensibilização da 

população 

Reforço da afixação de informação sobre ausência de controlo da 
água nos fontanários e/ou nos locais de captação alternativa 

x       

Criação de campanhas de sensibilização generalizadas para os 
cuidados de consumo de água não controlada 

x       

Segurança de Pessoas e Bens 

M1. Reduzir a 
exposição territorial 
a ocorrências de 
cheias e 
inundações 

Construção de infraestruturas de retenção, tais como barragens, 
reservatórios, dique e bacias de retenção que reduzam a velocidade 
de escoamento 

x       

Incrementação das áreas de floresta e prado ao longo dos cursos de 
água de modo a aumentar a capacidade de infiltração do solo e 
diminuir a velocidade de escoamento 

  x     
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Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

Limpeza, desobstrução e otimização de sistemas e estruturas de 
escoamento de modo a garantir a drenagem de águas pluviais, 
diminuindo as possibilidades de inundações 

  x     

M2. Aumentar a 
resiliência passiva 
do espaço público e 
das infraestruturas 
publicas 

Reordenamento do espaço publico que otimize a adaptação a 
fenómenos meteorológicos extremos (tempestades e precipitação 
excessiva) no Regulamento Municipal de Ocupação da Via 
Publica/Espaço Público 

  x     

Adaptação de estruturas ligeiras, mobiliário urbano e sinalética a 
episódios de vento forte, utilizando, nas estruturas existentes na via 
publica, de novas soluções mais resilientes 

  x     

Intervenções de redimensionamento de sistemas de esgoto e de 
escoamento de águas pluviais projetadas para volumes de 
precipitação em cenários de Alterações Climáticas 

  x     

M3. Desenvolver 
uma cultura de 
planeamento 
preventivo no 
âmbito dos efeitos 
diretos e indiretos 
das alterações 
climáticas 

Instalação de sistemas de monitorização e de apoio à tomada de 
decisão que permitam um planeamento atempado e que aumentem o 
conhecimento sobre o fenómeno das cheias e inundações 

  x     

Monitorização da cartografia de risco existente, com o objetivo de 
aferir a sua validade e harmonia face aos cenários e projeções 
climáticas atuais. Nos casos em que tal não se verifique, é 
necessária a atualização e consequente harmonização dos PMOT 

  x     

Estímulo para as JF para criarem ULPC, beneficiando do 
conhecimento que estas têm do território a nível local, disseminando 
informação e sensibilização à população para vulnerabilidades ao 
nível local e num registo de maior informalidade 

x       

M4. Incrementar a 
capacidade de 
prevenção de 
ocorrências e 
ignições 

Estabelecimento de regras de construção de novas edificações que 
incentivem o uso de materiais resistentes ao fogo e não combustíveis 
(zonas de risco - proximidade a área florestal ou matérias 
combustíveis) 

x       

Qualificação e atualização das competências dos técnicos que 
compõem o serviço municipal de proteção civil 

x       

M5. Incrementar a 
capacidade de 
resposta às 
ocorrências de 
incêndios florestais 
e rurais 

Criação de uma bolsa regional de máquinas de rasto em prontidão 
para apoio no combate a incêndios florestais, nomeadamente em 
trabalhos de retaguarda na criação de corta-fogos 

x       

M6. Aumentar a 
sensibilização da 
população para 
uma cultura de 
preocupação aos 
fogos florestais 

Sensibilização dos pequenos proprietários para a importância do 
associativismo e das ZIF, promovendo uma gestão florestal integrada 

x       

Sensibilização para a perigosidade da realização de queimadas 
durante o verão ou períodos de seca 

x       

Mobilização dos meios informativos municipais (painéis digitais, sítios 
online, mupis) para prestar informações relevantes durante o período 
de maior risco de incendio nomeadamente em matéria de 
sensibilização e prevenção 

x       

Sensibilização para a importância das faixas de gestão de 
combustíveis em áreas confinantes (edificação-floresta) de modo a 
implementar um modelo de ocupação florestal descontinuada na 
proximidade de povoamentos 

x       
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Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

Instituição de pontos de referência e de encontro em todas as aldeias 
e povoamentos rurais de modo a facilitar as operações de socorro e 
evacuação 

x       

Promoção de uma estratégia de recuperação sustentada e integrada 
das áreas florestais afetadas por incêndios, gerando um novo ciclo 
de ordenamento e exploração florestal 

x       

Energia e Segurança Energética 

M1. Assegurar 
segurança no 
fornecimento de 
energia elétrica 

Elaboração de planos de emergência para melhorar o tempo de 
resposta a falhas no fornecimento de energia elétrica 

x       

M2. Monitorizar o 
sistema de 
distribuição de 
energia 

Criação de plataformas para reportar falhas ou danos na distribuição 
da energia elétrica 

x       

Verificação dos consumos do município, histórico de falhas e 
intervenções do fornecedor de energia na plataforma referida na 
ação anterior 

x       

M3. Aumentar a 
eficiência 
energética 

Verificação do local onde o município pode colocar equipamentos 
mais eficientes para diminuir o consumo e custos de energia com a 
ajuda da plataforma sugerida anteriormente 

  x     

M4. Aumentar o uso 
de energias 
renováveis 

Instalação de iluminação apoiada com painéis solares   x     

Transportes e Comunicações 

M1. Aumentar a 
resiliência passiva 
das infraestruturas 
de transportes 

Ações de substituição da camada de betuminoso asfáltico por outra 
que seja mais resistente e segura, nas vias que estejam mais 
expostas a situações de fenómenos extremos 

  x     

M2. Aumentar a 
resiliência passiva 
das infraestruturas 
de comunicações 

Ações para enterrar os cabos (em condutas) que suportam as redes 
de comunicações (abertura ao longo das vias) 

  x     

M3. Adaptar as 
infraestruturas de 
transporte 

Levantamento dos pontos negros e críticos sujeitos a cheias em 
zonas nas imediações das vias consideradas mais expostas ao risco 

  x     

Elaboração de programas de ação específicos para situações de 
emergência, consistentes com os Planos Civil aplicáveis 

  x     

M4. Adaptar as vias 
às alterações 
climáticas 

Construção de bacia de retenção para a canalização das águas 
pluviais 

  x     

Recursos Hídricos 

M1. Conservar os 
valores ambientais 
e ecológicos 
futuros 

Avaliação dos consumos e capitações de utilização de água dos 
sistemas públicos de abastecimento e sistemas de saneamento 

x       

Contratação de sapadores florestais x       

Infraestruturação e requalificação de locais habitualmente utilizados 
para a prática de atividades de recreio e lazer, nomeadamente zonas 
de repouso, parque de merendas 

x       

Recuperação de caminhos e percurso ribeirinhas e instalação de 
sinalização e infraestruturas de apoio ao longo dos mesmos 

x       
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Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

M2. Atingir e manter 
o bom estado das 
massas de água 
reduzindo os 
impactes através de 
uma gestão 
adequada das 
pressões  

Incentivos económicos para a construção, remodelação ou melhoria 
das estações de tratamento de águas, residuais, industriais (ETA, 
ETAR e ETARI), alargamento ou melhoria da rede coletora 

x       

Reabilitação/ampliação dos sistemas de drenagem natural e artificial 
em meio rural e urbano 

x       

M3. Prevenir e/ou 
controlar a entrada 
de poluição 
proveniente de 
áreas urbanas, 
transportes e 
infraestruturas 

Prática de agricultura integrada ou cultivo biológico x       

Desenvolvimento de unidades de valorização de efluentes, resíduos 
e lamas provenientes de agroindústrias e explorações agropecuárias, 
de forma a proteger e simultaneamente valorizar os solos 

x       

Definição de condições e perímetros de proteção de águas 
superficiais e subterrâneas classificadas como de boa e muito boa 
qualidade, evitando a sua degradação 

x       

Minimização da aplicação de pesticidas e fertilizantes x       

Promoção da sustentabilidade económica e financeira, visando a 
aplicação dos princípios do utilizador-pagador, permitindo suportar 
uma política de gestão da procura com base em critérios de 
racionalidade e equidade e assegurando que a gestão do recurso é 
sustentável em termos económicos e financeiros 

x       

M4. Promover a 
sensibilização e 
aumento do 
conhecimento 
sobre os recursos 
hídricos 

Elaboração de um programa de educação, sensibilização e 
informação sobre os AC extensível a todos os setores 

x       

Ações de comunicação e divulgação sobre a água e as suas 
potencialidades 

x       

Realização de campanhas de sensibilização para a racionalização e 
poupança do consumo de água 

x       

M6. Proteger as 
origens de água 
potável e reduzir o 
nível de tratamento 
primário 

Implementação de sistemas de telegestão e telemetria nos sistemas 
de alta e baixa distribuição 

x 
      

Implementação de contadores de caudal nos subsistemas de 
distribuição de água 

x 
      

Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a 
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais 
abandonadas, incluídas zonas de reconversão 

x 

      

Reciclagem de águas cinzentas, por exemplo, através da utilização 
de águas de lavatórios e banhos, para recarga de autoclismos 

x 

      

Proteção das águas subterrâneas enquanto reservas estratégicas em 
situações hídricas extremas (cheias e secas) 

x 

      

Utilização preferencial de águas superfícies como fonte de 
abastecimento para fins múltiplos, nomeadamente assegurando o 
fornecimento em quantidade suficiente de água de boa qualidade, 
contribuindo para a utilização sustentável, equilibrada e equitativa 

x 

      

Avaliação das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas 
através de uma metodologia harmonizada 

x 
      

M8. Mitigar os 
riscos hidrológicos 

Reutilização de águas cinzentas para regas de espaços públicos 
(jardins, parques urbanos, rotundas, espaços ajardinados) 

x 
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Medida de 
Adaptação  

Ação de Adaptação 

Período de Implementação 

Até 
2022 

2023-
2030 

2031-
2040 

Após 
2040 

Implementação de um sistema regional de avisos de rega, com 
especial incidência nos perímetros de rega em exploração, de forma 
a garantir a gestão racional da água para rega 

x 

      

Reflorestação de áreas ardidas num curto período de tempo após 
incendio 

x 
      

Correções torrenciais em caminhos florestais, nomeadamente após 
mobilização de solos bem como operações de corte e extração de 
madeira a grande escala 

x 

      

Aplicação de "biochar" em terrenos florestais e agrícolas por forma a 
aumentar a infiltração e consequentemente, diminuir o escoamento 
superficial e o transporte associado de sedimentos 

x 

      

FONTE: Adaptado do PIAAC-VDL, Relatório – dezembro 2017 

 

Em forte coerência com os impactes e vulnerabilidades atuais, a maioria das ações concentra-se nos 

setores dos Recursos Hidricos, da Agricultura e Florestas e da Biodiversidade e Paisagem. 
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4.9. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO 

MUNICIPAL 

O concelho de Nelas em termos de planos municipais de ordenamento do território (PMOT) em vigor, 

remete apenas para o Plano o Diretor Municipal.  

 

▪ Plano Diretor Municipal de Nelas 

⎯ Revisão: Aviso 33/2014; D.R, 2ª Serie – N. º1 de 2 de janeiro de 2014 

⎯ 1ª Alteração por adaptação: Aviso 11124/2018; D.R, 2ª Serie – N.º 155 de 13 de agosto 

de2018 

 

Em 2018 ocorreu a 1.ª Alteração por Adaptação da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas, 

para incorporar as alterações decorrentes da Revisão do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios do concelho de Nelas. 

 

Na sequência da aprovação da revisão do PMDFCI do concelho de Nelas pelo ICNF a 23-06-2017, foi 

alterada a Carta de Risco de Incêndio, pelo que se tornou necessário proceder à atualização do PDM, 

de forma a incorporar as alterações decorrentes do PMDFCI, concretamente a Planta de 

condicionantes - Risco de Incêndio - conforme o n.º 3 e o n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio, que veio estabelecer o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT). 
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4.10. OUTROS INSTRUMENTOS DE INCIDÊNCIA TERRITORIAL 

No âmbito do Portugal 2020, os municípios foram desafiados a apresentarem candidaturas, integradas 

nos Planos de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), para a Reabilitação Urbana 

(PARU) e para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), integrados no caso dos centros urbanos de 

nível superior nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 

 

Neste âmbito o concelho de Nelas, realizou um PARU e apresentou várias ações a integrar no PAMUS, 

conforme se desenvolve seguidamente 

 

4.10.1. Reabilitação Urbana  

 

A reabilitação urbana assume-se atualmente como uma componente importante da política das cidades 

e da política da habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação e 

revitalização das cidades, em particular do edificado e as áreas mais degradadas, procurando o 

funcionamento mais harmonioso, a revitalização das atividades económicas e a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) uma Área de Reabilitação 

Urbana (ARU), é “a área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou 

obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços 

urbanos e verdes de utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, 

solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma  

operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de 

reabilitação urbana”. Podendo abranger os centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas industriais 

abandonadas. 

 

O Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Nelas foi aprovado em reunião extraordinária de 

Câmara a 23 de julho de 2016, e demonstra a vontade explicita de integrar a estratégia de 

desenvolvimento municipal exposta no PDM de Nelas, e princípios inerentes à delimitação das quatro 

ARU no concelho de Nelas. 

 

O PARU rege-se pelas seguintes medidas:  

• Medida 1 - Consolidação de uma rede de espaços públicos qualificados e modernos; 

• Medida 2 - Valorização do edificado criando focos de ativação socioeconómica e urbanística; 

• Medida 3 - Valorização de novas dinâmicas socioeconómicas e culturais. 
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O PARU, propõem realizar um conjunto de projetos/ações que permitam consubstanciar os objetivos 

estratégicos do PDM de Nelas, conforme exposto na tabela seguinte.  

 

Tabela 1. Projetos / Ações candidatáveis no âmbito do Paru 

FONTE: Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Nelas – Relatório, junho 2016 
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Numa perspetiva integrada da regeneração urbana, delimitaram-se quatro ARU no concelho conforme 

referido anteriormente, todas coincidentes com zonas urbanas consolidadas e degradadas, 

nomeadamente: Nelas, Canas de Senhorim/Urgeiriça, Santar/Casal de Sancho e Caldas da Felgueira 

e Nelas.  

 

O PARU de Nelas engloba as quatro ARU do concelho, cujos territórios de intervenção perfazem uma 

área total de 422,9 ha, que engloba 2 234 edifícios clássicos, um total de 3 346 alojamentos e onde 

residem 5 425 indivíduos. 

 

De seguida apresentam-se as plantas de delimitação territorial de cada ARU bem como as plantas com 

a delimitação das áreas de intervenção especifica, de acordo com as categorias de espaço definidas 

na Portaria nº 57-B/2015 de 27 de fevereiro.  

 

A ARU de Nelas abrange uma área total de 132,95 ha e insere-se integralmente no perímetro urbano 

definido no PDM (ver figura seguinte). A zona de intervenção integra o principal património arquitetónico 

classificado e de interesse municipal existente na vila, parte do qual com necessidades de reabilitação. 

Abarca a globalidade do centro histórico e, a norte e leste, integra os eixos de expansão da vila. A sul 

inclui a zona da estação de caminho de ferro e uma faixa de terrenos a sul da linha ferroviária, 

predominantemente industrial e de armazenagem, sendo que em parte se encontra devoluta. 

 

Figura 19. Planta de delimitação territorial e das áreas de intervenção especifica da ARU de Nelas 

FONTE: Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Nelas – Relatório, junho 2016 

 

A delimitação desta ARU tem como objetivo central o reforço da centralidade da vila de Nelas, 

aglomerado sede do concelho, no contexto regional, através de uma efetiva valorização do ambiente 

urbano e do espaço público e da consolidação da multifuncionalidade, criando condições para a fixação 

de novos usos e atividades. 
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A ARU de Canas de Senhorim/Urgeiriça abrange uma área total de 174,47 ha que se insere 

integralmente em perímetro urbano (ver figura seguinte). A ARU integra o centro histórico da vila de 

Canas de Senhorim e a sua envolvente mais próxima, a estação ferroviária e as áreas industriais 

abandonadas contíguas (minas da Urgeiriça, antigas instalações da Companhia Portuguesa dos 

Fornos Elétricos e Fábrica de Adubos). 

 

Figura 20. Planta de delimitação territorial e das áreas de intervenção especifica da ARU de Canas de 

Senhorim/Urgeiriça 

FONTE: Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Nelas – Relatório, junho 2016 

 

A Vila de Canas de Senhorim é o segundo maior aglomerado de Nelas, apresentando alguma dinâmica 

residencial e comercial extensível ao seu centro histórico, onde se encontra um património arquitetónico 

digno de relevo, herança de uma história com vários séculos de existência. O núcleo habitacional e 

industrial da Urgeiriça é um núcleo perfeitamente delimitado, que integra, para além do complexo 

mineiro onde era desenvolvida a atividade extrativa e processamento de minério, o núcleo habitacional 

que emerge associado à exploração mineira. 

 

A ARU de Santar/Casal Sancho abrange uma área de 78,53 ha, inserida completamente em perímetro 

urbano. A área de intervenção integra, a nascente, o núcleo histórico de Casal Sancho, estendendo-se 

pela via que o une ao centro histórico de Santar onde se encontra edificado devoluto e degradado (ver 

figura seguinte). 
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Figura 21. Planta de delimitação territorial e das áreas de intervenção especifica da ARU de Santar/Casal 

Sancho 

FONTE: Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Nelas – Relatório, junho 2016 

 

A delimitação desta ARU tem como objetivo central a valorização, segundo uma estratégia coletiva que 

envolva, acompanhe e potencie o investimento privado dos centros históricos da vila de Santar a da 

aldeia vizinha de Casal Sancho, aliando a reabilitação física e funcional do edificado e do espaço 

público à valorização e promoção do património cultural e arquitetónico aqui presente, numa ótica de 

potencialização cultural e turística da vocação vinhateira, patrimonial e paisagística deste local singular 

da região vinícola do Dão. 

 

A ARU de Caldas da Felgueira abrange uma área total de 38,95 ha inserida completamente em 

perímetro urbano. Este território, localizado a norte do rio Mondego e atravessado pela Ribeira da 

Pantanha, um dos seus afluentes, estende-se ao longo da avenida Aurélio Gonçalves, com 

prolongamentos aos núcleos construídos e ao parque aquático. Assim, esta ARU engloba uma área 

correspondente ao centro histórico do aglomerado, bem como zona ribeirinha (ver figura seguinte). 

 

Figura 22. Planta de delimitação territorial e das áreas de intervenção especifica da ARU de Caldas da 

Felgueira 

FONTE: Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Nelas – Relatório, junho 2016 
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A delimitação da ARU da Caldas da Felgueira visa enquadrar a realização de uma operação de 

reabilitação urbana (ORU) de natureza sistemática, que permita promover, a curto-médio prazo, a 

reabilitação física e funcional das componentes urbanas básicas, e, consequentemente estimular um 

processo de revitalização socioeconómica do território. 

 

Esta delimitação despoleta o desenvolvimento de uma estratégia de reabilitação urbana capaz de gerar 

o necessário impulso para a revitalização das localidades abrangidas, devolvendo-lhe a sua natural 

função configurante das dinâmicas urbanas, e propiciando condições promotoras de uma maior coesão 

urbana, quer na articulação entre o centro e as novas áreas de expansão, quer na futura ocupação dos 

espaços intersticiais desqualificados. 

 

As ARU permitem ainda a possibilidade aos privados que possuem edifícios nas áreas delimitadas que 

os recuperem através da atribuição de benefícios fiscais, nomeadamente IMI, IMT, IRS, mais-valias e 

rendimentos prediais. Nesta matéria importa referir que já foram aprovados alguns projetos, com a 

obtenção de benefícios fiscais por parte dos particulares. 

 

Relativamente à concretização do PARU de Nelas, dos seis projetos previstos para a primeira fase 

foram executados quatro. Esses projetos incidiram na reabilitação de vários arruamentos na vila de 

Nelas, arruamentos esses contíguos ao Largo Francisco Gonçalves Costa (vulgarmente Chamada 4 

Esquinas, Rua Abel Pais Cabral, Largo dos Bombeiros, Rua António Joaquim Henriques, Rua Evaristo 

Faure e Largo da Estação. 

 

4.10.2. Mobilidade Urbana Sustentável 

O Acordo de Parceria (Portugal 2020) e os Programas Operacionais definem que as CIM têm a 

responsabilidade de desenvolver os Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), de 

modo a enquadrar as operações a que se venham a candidatar no PO Regional, nomeadamente 

aquelas que se enquadrem na tipologia “4.5 - Promoção das estratégias de baixo teor de carbono para 

todos os tipos de territórios, zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação”. 

 

Seguidamente são elencadas de forma sintética as ações propostas no âmbito do PAMUS pelo 

município de Nelas: 

▪ Ação 1 – Requalificação da Praça do Município – Centro Urbano de Nelas – Nota: ação 

prevista no PARU; 

▪ Ação 2 – Requalificação de Largos – Centro Urbano de Nelas - Nota: ação prevista no PARU; 

▪ Ação 3 – Criação de Praças – Centro Urbano de Nelas - Nota: ação prevista no PARU; 

▪ Ação 4 – Quatro Esquinas de Nelas - Centro Urbano de Nelas - Nota: ação prevista no PARU; 
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▪ Ação 5 – Requalificação de Ruas - Centro Urbano de Canas de Senhorim - Nota: ação prevista 

no PARU; 

▪ Ação 6 – Percursos Pedestres – Centro Urbano de Caldas da Felgueira, Santar e Canas de 

Senhorim; 

▪ Ação 7 – Quatro Esquinas em Canas de Senhorim – Centro Urbano de Canas de Senhorim - 

Nota: ação prevista no PARU; 

▪ Ação 8 – Bike Sharing – Centro Urbano de Nelas, Canas de Senhorim, Santar e Caldas da 

Felgueira; 

▪ Ação 9 – Postos de Carregamento (Veículos elétricos) – Centro Urbano de Nelas, Canas de 

Senhorim, Santar e Caldas da Felgueira; 

▪ Ação 10 – Sistema de Informação (Mupis) – Concelho de Nelas; 

▪ Ação 11 – Alteração de Tráfego – Centro Urbano de Santar; 

▪ Ação 12 – Regulação de Trânsito – Centro Urbano de Nelas; 

▪ Ação 13 – Interface Ferroviário – Centro Urbano de Nelas; 

▪ Ação 14 – Largo do Mineiro – Centro Urbano de Canas de Senhorim - Nota: ação prevista no 

PARU; 

▪ Ação 15 – Rede Ciclável – Centro Urbano de Nelas, Canas de Senhorim, Santar e Caldas da 

Felgueira; 

▪ Ação 16 – Largo da Estação – Centro Urbano de Nelas - Nota: ação prevista no PARU 

▪ Ação 17 – Requalificação do Espaço Público em Santar – Centro Urbano de Santar - Nota: 

ação prevista no PARU; 

▪ Ação 18 – Requalificação do Espaço Público em Caldas da Felgueira – Centro Urbano de 

Caldas da Felgueira - Nota: ação prevista no PARU; 

▪ Ação 19 – Corredor Verde – Centro Urbano de Caldas da Felgueira - Nota: ação prevista no 

PARU; 

▪ Ação 20 – Ecopista do Mondego – Concelho de Nelas; 

▪ Ação 21 – Requalificação do Eixo – Rua Abel Pais Cabral / Rua Gago Coutinho – Centro 

Urbano de Nelas. 

 

De entre as ações propostas pelo município destacam-se as relacionadas com os modos suaves (a pé 

e bicicleta), ações de sistemas de gestão de tráfego, ações ao nível de interfaces (transportes 

rodoviários e ferroviários) e de sistemas de informação aos utilizadores. 
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5.  O PMOT EM VIGOR 

5.1.1. Introdução 

Este ponto pretende fazer uma abordagem à estrutura do ordenamento resultante da 1ª revisão do 

PDM de Nelas, seguido da análise à dinâmica urbanística em termos de edifícios licenciados e 

concluídos, passando pela avaliação das pretensões relativas a operações urbanísticas (informações 

prévias, licenciamentos, obras isentas, informações e comunicações) e por fim uma análise do nível de 

execução das intervenções previstas no PDM em vigor. 

 

A revisão do PDM de Nelas foi publicada através do Aviso 33/2014 de 2 de janeiro de 2014, e surge 

num contexto marcado por uma conjuntura económica internacional e nacional desfavorável. O PDM 

mais do que um instrumento de gestão territorial, assume-se como um instrumento de vertente 

estratégica. Nesse sentido neste instrumento foram preconizados os seguintes objetivos estratégicos: 

a)  Aumentar a competitividade económica do concelho, através do reforço dos espaços destinados 

às atividades económicas;  

b)  Reforçar as centralidades das vilas de Nelas e de Canas de Senhorim; 

c)  Reforçar a rede de complementaridades dos aglomerados urbanos, em particular das vilas de 

Nelas, Canas de Senhorim, Santar e Caldas da Felgueira, e destas com os restantes 

aglomerados; 

d)  Promover a consolidação e ordenamento dos sistemas de aglomerados através do 

estabelecimento de complementaridades do solo urbano com o solo rural; 

e)  Contrariar o isolamento de alguns dos aglomerados rurais, promovendo a equidade territorial, 

com níveis de serviço às populações e acessibilidades qualificadas; 

f)  Promover a qualificação e contrariar o despovoamento do solo rural; 

g)  Manter e requalificar espaços com vocação privilegiada para a estadia, o recreio e lazer 

associado à valorização do património arquitetónico, arqueológico e natural, com o intuito de 

potenciar, a nível económico e turístico a individualidade do concelho, preservando a sua 

memória coletiva; 

h)  Promover a requalificação do aglomerado urbano que integra a estância turística das Termas 

das Caldas da Felgueira; 

i)  Aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal, através da promoção da 

sustentabilidade do solo rural, contribuindo para a sua revitalização económica e social; 

j)  Prevenir e minimizar riscos ambientais; 

k)  Melhorar a qualidade de vida da população e a qualidade ambiental; 

l)  Requalificação ambiental das Minas da Urgeiriça; 
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m)  Reforço das acessibilidades internas e com o município vizinhos. 

 

O PDM assumiu-se como um instrumento urbanístico, definindo objetivos no domínio do 

desenvolvimento socioeconómico nunca descurando a componente natural e no estabelecimento de 

bases programáticas de investimentos municipais.  
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5.2. ESTRUTURA DO ORDENAMENTO 

O PDM de Nelas foi revisto à luz, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 46/2009, de 19 de setembro, que, entretanto, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio.  

 

A estrutura do ordenamento para o concelho de Nelas teve por base o modelo definido na legislação 

em vigo à data, enquadrando a realidade do território em cada uma das classes e subclasses, 

determinadas de acordo com as especificidades territoriais encontradas ou as definições estratégicas 

de futuro das mesmas. Neste quadro o solo foi classificado em: Rural e Urbano; tendo em consideração 

todas as condicionantes legais que incidem sobre este território e em particular sobre cada classe e 

categoria de espaço, como a seguir se descreve. 
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Figura 23. Planta de Ordenamento 

FONTE: DGT, 2018 

 

 

Na estrutura de ordenamento de Nelas, o Solo Rural contempla as seguintes categorias e 

subcategorias de espaços: 

 

 Espaços Agrícola de Produção 

 Espaços Florestais de Produção 

 Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 

 Espaço de Reposição Ambiental 

 Aglomerado Rural 

 Áreas de Edificação Dispersa 

  

 

 

 

 

 



Plano Diretor Municipal REOT – Relatório do Estado do Ordenamento do Território  

Nelas   

Município de Nelas | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda  143 

Relativamente ao Solo Urbano a estrutura contempla as seguintes categorias e subcategorias de 

espaços: 

 

 Solo Urbanizado 

▪ Espaços Centrais 

Alta Densidade 

Média Densidade 

Reduzida Densidade 

Centro Histórico 

Área de Equipamentos Centrais 

▪ Espaços Residenciais 

Alta Densidade 

Média Densidade 

▪ Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

▪ Espaços de Atividades Económicas 

▪ Espaços de Uso Especial 

▪ Espaços Verdes 

 

 Solo Urbanizável 

▪ Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

▪ Espaços de Atividades Económicas 

▪ Espaços de Uso Especial 

 

De forma geral, a Estrutura do Ordenamento contempla cerca de 82% de categorias em solo rural, 

sendo os mais relevantes os Espaços Florestais de Produção (47%) e os Espaços Agrícolas de 

Produção (33%). O Perímetro Rural Proposto, isto é, as Áreas de Edificação Dispersa e de 

Aglomerados Rurais, em conjunto representam apenas 0.35% da área do concelho de Nelas. 

 

O solo urbano representa cerca de 16%, sendo os mais relevantes os Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade e os Espaços de Atividades Económicas. 

 

A classificação e reclassificação do solo cumprem os critérios estabelecidos na legislação em vigor e 

os desenvolvidos no PROT Centro, tendo em conta a contenção e coesão do solo urbano, evitando 

novas expansões, só mesmo quando a força da procura o justifique. 
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Tabela 17. Números do Ordenamento 

Solo Categorias de espaço Área ( ha ) (%) 

R
u

ra
l 

  

Espaços Agrícolas de Produção 4168,73 33,17% 

Espaços Florestais de Produção 5865,87 46,67% 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 60,49 0,48% 

Espaços de Reposição Ambiental 38,18 0,30% 

Aglomerados Rurais 15,57 0,12% 

Áreas de Edificação Dispersa 29,49 0,23% 

  

    TOTAL SOLO RURAL 10274,01 81,74% 

U
rb

a
n

o
 

Solo Urbanizado 

E
s
p
a
ç
o
s
 C

e
n
tr

a
is

 
Alta Densidade 1,44 0,01% 

Média Densidade 9,45 0,08% 

Reduzida Densidade 11,38 0,09% 

Centro Histórico 28,74 0,23% 

Área de Equipamentos Centrais 6,92 0,06% 

Espaços 
Residenciais 

Alta Densidade 11,10 0,09% 

Média Densidade 43,00 0,34% 

Espaços de Atividades Económicas 199,49 1,59% 

Espaços Verdes 48,47 0,39% 

Espaços de Uso Especial 44,61 0,35% 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 1256,35 10,00% 

Solo Urbanizável 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 52,27 0,42% 

Espaços de Atividades Económicas 267,03 2,12% 

Espaços de Uso Especial 23,02 0,18% 

  

    TOTAL SOLO URBANO 2003,27 15,94% 

E
s
p

a
ç
o

s
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a
n

a
is

 e
 d

e
 I
n

fr
a
e
s
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u
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s

 

Espaços Canais 

Itinerário Complementar- IC12 Existente 

292,23 2,32% 

Itinerário Complementar- IC12Prevista 

Itinerários Complementares- IC37 Prevista 

Estradas Nacionais Desclassificadas - EN231 
Desclassificada, EN234 Desclassificada 

Estradas Municipais - Ex- ER 231-2, Ex-EN 231-2, Ex-EN 
329-2, Variante EN 234, EM 594, EM 595, EM 640, EM 
641, EM 642, EM 642-1, EM 643 e EM 644 

Caminhos Municipais: CM 1437, CM 1470, CM 1471, CM 
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TOTAL 12571,48 100,00% 

 



Plano Diretor Municipal REOT – Relatório do Estado do Ordenamento do Território  

Nelas   

Município de Nelas | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda  145 

A Estrutura Ecológica Municipal revela-se fundamental para a concretização dos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida das populações 

Apesar de na Planta de Ordenamento esta ser representada por uma mancha homogénea, a Estrutura 

Ecológica Municipal totaliza a determinação de quatro sistemas, que se distinguem e hierarquizam-se em 

termos de recursos e funções, que se relacionam através de corredores ecológicos. 

Os sistemas distinguidos são: 

 Sistema Natural  

 Sistema Agrolorestal  

 Sistema de Conexão  

 Sistema Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Estrutura Ecológica Municipal 
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A componente ecológica e natural assume um papel estruturante e determinante no ordenamento do 

território. O entendimento e compreensão do sistema biofísico, e das questões ambientais, integrando 

os sistemas naturais, com as suas áreas e valores específicos, é indiscutivelmente essencial para o 

ordenamento, apesar de se assistir, frequentemente, a um efetivo desprezo pelas características 

físicas, biológicas e humanas do território. 

 

No território compreendido são observadas as disposições legais e regulamentares referentes a 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor, demarcadas na Planta de 

Condicionantes. Importa referir que neste documento mais propriamente nos pontos, 3.7.2, 3.7.3 e 3.7.4, já 

tinha sido abordada a temática ligada às condicionantes, contudo na figura seguinte estão identificadas as 

“outras condicionantes”. 

 

 

 

Figura 25. Outras Condicionantes 

FONTE: DGT, 2018 
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5.3. DINÂMICA URBANÍSTICA 

5.3.1. Introdução 

Para aferir a dinâmica urbanística do concelho de Nelas nos últimos anos recorreu-se à informação do 

Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas (SIOU) do Instituto Nacional de Estatística (INE), 

utilizando-se para o efeito, os indicadores referentes aos edifícios licenciados por tipo e destino de obra 

e edifícios concluídos no período 2011 a 2016. 

 

No segundo momento recorremos à informação relativa aos processos que deram entrada nos serviços 

municipais nomeadamente, os pedidos de informação prévia, licenciamento, informações e 

comunicações, no período de 2014 a maio de 2018, aferindo ainda a sua expressão territorial. 

 

5.3.2. Obras de edificação 

No período compreendido entre 2011 e 2016, segundo os dados do INE, foram alvo de licenciamento 

um total de 341 edifícios, o que corresponde a uma média de cerca de 57 edifícios licenciados/ano. Da 

análise do gráfico seguinte, é possível verificar uma redução do número de edifícios licenciados no 

período entre 2011 e 2012. Entre 2012 e 2013 existiu um aumento do número de edifícios licenciados, 

sendo que até 2014 registou-se uma nova diminuição, voltando a aumentar em 2015 e 2016. Salienta-

se que desde 2014, data do PDM em vigor foram licenciados cerca de 120 edifícios. 

 

Em termos de distribuição geográfica, esses edifícios licenciados distribuem-se um pouco por todo o 

território concelhio, contudo com mais incidência na freguesia de Nelas e na freguesia de Canas de 

Senhorim, sendo que concentram um maior número de população e serviços tornam-se áreas mais 

atrativas e de maior procura. 

 

Gráfico 23. Evolução do n.º de edifícios licenciados, no concelho de Nelas, 2011-2016 

 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 
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Na tabela seguinte é possível observar a evolução dos edifícios licenciados, por destino de obra no 

concelho de Nelas entre 2011 e 2016. Desta forma, constata-se que a maioria dos licenciamentos 

correspondem a obras de edificação (90%) e apenas uma pequena parte a obras de demolição (10%).  

 

Tabela 18. Evolução do n.º de edifícios licenciados, por tipo de obra, no concelho de Nelas, 2011-2016 

Tipo de Obra 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

O
b
ra

s
 e

d
if
ic

a
ç
ã
o
 

Construção 
Nova 

62 43 32 12 28 30 207 

Ampliação 10 4 8 10 10 9 51 

Alteração 1 0 0 2 2 4 9 

Reconstrução 2 0 10 7 9 9 37 

Obras demolição 1 0 10 7 9 10 37 

Total 76 47 60 38 58 62 341 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011- 2016 

 

Foi ainda possível apurar (ver gráfico seguinte), que no período de análise a maioria das obras de 

edificação, destina-se a construções novas (68%), as ampliações representam 17%, as reconstruções 

(12%) e as alterações apenas 3%. 

 

Gráfico 24. Distribuição dos edifícios licenciados por tipo de obra, no concelho de Nelas, 2011-2016 

 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

 

Pela tabela seguinte é possível constatar que, as construções novas destinaram-se maioritariamente 

(56%) a outros usos (ex. agricultura, comércio, equipamentos, turismo, indústria, serviços), a habitação 

familiar corresponde e cerca de 44 %. Por outro lado, no que se refere às ampliações, alterações e 

reconstruções, verifica-se que a maioria ocorreu na habitação familiar (63%) e 36% em outros usos. 

Podemos salientar que depois da aprovação do PDM (2014) até 2014, foram licenciados 34 edifícios 
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novos para habitação familiar e 50 edifícios para outros usos. No que concerne às ampliações, 

alterações e reconstruções no mesmo período, 28 licenciamentos corresponderam a obras em 

habitação familiar e 17 em outros usos. 

 

Tabela 19. Evolução do n.º de edifícios licenciados, por tipo e destino de obra, no concelho de Nelas, 2011-

2016 

Tipo de Obra Destino de Obra 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

C
o
n
s
tr

u
ç
õ

e
s
 N

o
v
a
s
 

Habitação Familiar 39 27 9 18 21 13 127 

Outros 23 23 18 38 33 17 152 

A
m

p
lia

ç
õ
e
s
, 

a
lt
e
ra

ç
õ
e
s
 e

 

re
c
o
n
s
tr

u
ç
õ
e
s
 

Habitação Familiar 20 18 23 18 14 14 107 

Outros 10 16 17 14 9 8 74 

Total 92 84 67 88 77 52 460 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

 

Relativamente ao número de edifícios concluídos, pelo gráfico seguinte é possível constatar uma 

redução no período entre 2011 e 2016. Contudo nesse período, foram concluídos 315 edifícios, o que 

dá uma média de cerca de 53 edifícios/ano. Importa referir que depois da aprovação do atual PDM 

(2014) e o ano de 2016, foram concluídos 84 edifícios. 

 

Gráfico 25. Evolução do n.º de edifícios concluídos, no concelho de Nelas, 2011-2016 

 

 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

 

Na tabela seguinte é possível observar a evolução dos edifícios concluídos, por destino de obra no 

concelho de Nelas entre 2011 e 2016. Desta forma, constata-se que a maioria dos edifícios concluídos, 

correspondem a obras de edificação (95%) e apenas 5% a obras de demolição.  
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Tabela 20. Evolução do n.º de edifícios concluídos, por tipo de obra, no concelho de Nelas, 2011-2016 

Tipo de Obra 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

O
b
ra

s
 e

d
if
ic

a
ç
ã
o
 Construção 

Nova 
67 59 30 33 14 29 232 

Ampliação 5 6 4 7 10 6 38 

Alteração 0 0 1 0 0 5 6 

Reconstrução 1 2 0 5 11 6 25 

Obras demolição 1 2 0 4 8 0 15 

Total 74 69 35 49 43 46 316 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

 

No que concerne à distribuição dos edifícios concluídos, pelo gráfico seguinte é possível observar, que 

no período de análise a maioria das obras de edificação, destina-se a construções novas (79,6%), as 

ampliações representam 12,5%, as reconstruções 7,5% e as alterações apenas 0,4%. 

 

Gráfico 26. Distribuição dos edifícios concluídos por tipo de obra, 2011-2016 

 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

 

Pela análise da tabela seguinte, é possível constatar que existe um equilíbrio entre as construções 

novas concluídas para habitação familiar (50%) e os outros usos (ex. agricultura, comércio, 

equipamentos, turismo, indústria, serviços) também 50%. Importa referir que desde 2014 (PDM em 

vigor) até 2016, foram concluídos 22 edifícios novos para habitação familiar e 18 edifícios para outros 

usos. Relativamente à conclusão de ampliações, alterações e reconstruções no mesmo período, 19 

corresponderam a obras em habitação familiar e 17 em outros usos. 
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Tabela 21. Evolução do n.º de edifícios concluídos, por tipo e destino de obra, no concelho de Nelas, 2011-

2016 

Tipo de Obra 
Destino 
de Obra 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
C

o
n
s
tr

u
ç
õ
e
s
 

N
o
v
a
s
 Habitação 

Familiar 
39 29 16 9 6 16 115 

Outros 28 30 15 24 5 13 115 

A
m

p
lia

ç
õ
e
s
, 

a
lt
e
ra

ç
õ
e
s
 e

 

re
c
o
n
s
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u
ç
õ
e
s
 

Habitação 
Familiar 

3 2 3 7 10 9 34 

Outros 3 6 2 8 9 8 36 

Total 73 67 36 48 30 46 300 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

 

Importa ainda considerar uma transformação essencial na intervenção e apropriação do território que 

se verifica na evolução da melhoria das condições de habitabilidade, e das novas necessidades 

contemporâneas de qualidade de vida, traduzidas em intervenções que são tipologicamente mais 

variadas e apetrechadas quer em termos de divisões, quer em termos de áreas adstritas à superfície 

habitacional. 

 

A partir da análise do gráfico seguinte, é possível verificar um aumento da superfície habitável média 

das divisões licenciadas das construções novas de habitação familiar, em 2011 rondava os 18 m2, 

sendo que em 2016 era de cerca de 21,2 m2. Relativamente a nível das divisões em edifícios 

concluídos, verifica-se que apesar de algumas oscilações o valor registado em 2011 era de 20,1 m2, 

enquanto que em 2016 subiu para 21,1 m2.  

 

Gráfico 27. Evolução da superfície habitável media das divisões das construções novas de habitação familiar, 

2011-2016 

 

FONTE: INE, SIOU, Obras Licenciadas, 2011 - 2016 

Estas transformações e formas de construção e apropriação do espaço não se revelam apenas ao nível 
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se que se verifica um ligeiro aumento na área adjacente aos edifícios, referentes quer a espaço público, 

quer a espaço de logradouro privado. 

 

Estes fatores alteram substancialmente as formas de apropriação dos aglomerados existentes, bem 

como alteram as formas de construção dos espaços urbanos, e as relações construído / não construído, 

espaço público / espaço privado, espaço edificado / espaço natural. 

 

Revelam de igual modo ruturas com as formas tradicionais que muitos dos aglomerados revelam, 

acontecendo sobretudo nas suas franjas, com tipologias diferenciadas. Estas novas intervenções são 

assim mais extensas em termos de ocupação física do território, ainda que em termos de 

impermeabilização sejam reduzidas em virtude dos seus baixos índices de impermeabilização. 

Necessitam assim de uma maior extensão territorial para acomodar o mesmo número de habitantes 

que outrora. 

 

5.3.3. Avaliação das Pretensões Relativas a Operações Urbanísticas 

Este ponto, têm como objetivo a análise às pretensões apresentadas ao município relativas a processos 

de operações urbanísticas entre 2014 e 2018, nomeadamente: 

a) Informações prévias; 

b) Licenciamento; 

c) Informações e Comunicações. 

 

O município tem organizado em base de dados de apoio à gestão urbanística materializada por 

intermédio de tabelas anuais onde se explicita a operação urbanística, os diferentes atos 

administrativos, a identificação do número do processo, a data, a identificação do requerente, a 

localização da pretensão e todo um conjunto de informações necessárias ao acompanhamento dos 

processos que dão entrada nos serviços camarários.  

 

Esta aferição reveste-se de uma grande importância para a compreensão dos processos edificatórios 

no concelho de Nelas, já que identifica os principais polos territoriais onde a dinâmica urbanística mais 

se expressou e estabelece ao mesmo tempo os blocos territoriais de dinâmica socioeconómica e de 

atratividade do concelho.  

 

O gráfico seguinte reflete os Pedidos de Informação Prévia (PIP) que os serviços da Câmara Municipal 

de Nelas receberam no período de 2014 a 2018. Da sua análise, podemos constar um crescente 

número de pedidos entre 2014 (data de aprovação do PDM) e o ano de 2015. Em 2016 existiu uma 

ligeira diminuição do número de pedidos, voltado a aumentar em 2017.Em 2018, até ao momento ainda 

só deram entrada dois pedidos, conforme ilustrado no gráfico. Importa referir que a maioria dos PIP´s 

têm como finalidade a construção. 
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Gráfico 28. Pedidos de informação prévia (PIP), no concelho de Nelas, 2014-2018 

 

FONTE: CMN, 2018 

 

Da análise do gráfico seguinte, é possível verificar que a freguesia de Nelas (42%) e a união de 

freguesias de Santar e Moreira (29%), são aquelas que concentram o maior número de pedidos no 

período de análise.  A freguesia de Canas de Senhorim aparece em terceiro com 13%, seguido da 

freguesia de Vilar Seco e a união de freguesias de Santar e Moreira com 8% cada respetivamente. 

 

Gráfico 29. Distribuição dos pedidos de informação prévia (PIP), por freguesia, 2013-2017 

 

FONTE: CMN, 2018 

 

Relativamente aos processos de licenciamento, verifica-se que desde a aprovação do PDM em 2014, 

existiu um aumento exponencial dos mesmos, conforme expresso no gráfico seguidamente 

apresentado. Salienta-se que a maioria da natureza dos licenciamentos são relativos a construções, 

ampliações, reconstruções e legalizações.  
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Gráfico 30. Processos de licenciamento, no concelho de Nelas, 2014-2018 

 

FONTE: CMN, 2018 

 

No que concerne aos processos de licenciamento por freguesia no período de 2014 a 2018, pelo gráfico 

seguinte é possível observar que a freguesia de Nelas concentra o maior número de processos (34%), 

com larga vantagem relativamente às outras freguesias. Em segundo aparece a freguesia de Canas 

de Senhorim (17%), seguido da união de freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, da união de 

freguesias de Santar e Moreira (16%), da freguesia de Lapa do Lobo (10%), da freguesia de Senhorim 

(7%) e Vilar seco com 6%.  

 

Gráfico 31. Distribuição dos processos de licenciamento por freguesia, 2014-2018 

 

FONTE: CMN, 2018 

Relativamente às comunicações apenas existem duas intenções que deram entrada nos serviços 

municipais, uma na freguesia de Nelas e outra na união de freguesias de Santar e Moreira, ambas para 

a finalidade de hotelaria. 
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5.4. NÍVEL DE EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES PREVISTAS NO 

PDM 

No processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas foram elencadas um conjunto de 

propostas e de medidas de intervenção, estruturadas segundo eixos de atuação de acordo com a 

análise prospetiva e tendo por base a estratégia preconizada pelo município para o seu 

desenvolvimento e que assenta na valorização, através da promoção da qualificação das pessoas, das 

organizações e dos espaços territoriais, da vertente rural, urbana e ribeirinha, estimular maior coesão 

e solidariedade social, aumentar a competitividade e a confiança dos agentes económicos, são algumas 

das linhas mestras de intervenção que se pretende para o desenvolvimento sustentável do concelho 

 

Assim, os eixos de intervenção definidos no PDM de 2014 eram: 

▪ Inovação e Competitividade; 

▪ Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural; 

▪ Turismo, Cultura e Lazer; 

▪ Energia; 

▪ Sistema Urbano; 

▪ Sistema de Acessibilidade e Transportes; 

▪ Sistema Ambiental; 

▪ Intervenções Extensivas. 

 

No Relatório do Plano e no Programa de execução e Plano de Financiamento é referido um conjunto 

de iniciativas a desenvolver, quer em termos de construção e requalificação das infraestruturas (ex: 

rede viária, rede de aguas, saneamento e estruturas associadas, energia etc.) quer no que diz respeito 

à construção e beneficiação de equipamentos (ex: desportivos, culturais e sociais), bem como ações 

ligadas à valorização dos recursos naturais, produtos endógenos e promoção turística. As iniciativas 

passam ainda pela promoção de condições específicas o desenvolvimento das atividades económicas 

(ex: expansão e novas zonas indústrias) assim como ações relacionadas com o sistema urbano, seja 

o desenvolvimento de novas áreas de expansão enquadradas em planos de pormenor, planos de 

urbanização ou operações de loteamento e por fim ainda ações de requalificação e reabilitação 

urbanística  

 

Pretende-se assim, neste ponto proceder a uma avaliação do grau de implementação das ações 

prevista no plano.  
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Eixo 1 - Inovação e Competitividade 

A Inovação e a Competitividade são fundamentais para o desenvolvimento de um território, o município 

tem procurado promover ações especificas que tenham a capacidade de gerar a fixação de pessoas, 

atrair mais emprego, mais empresas e ao mesmo tempo criar condições para que os empresários e 

comerciantes locais possam desenvolver as suas atividades económicas em toda a sua plenitude.  

 

O concelho de Nelas conheceu nos últimos anos um acelerado desenvolvimento que o colocou na 

vanguarda do inegável progresso do Distrito de Viseu, apresentando os bons indicadores 

socioeconómicos. Na base deste desenvolvimento, esteve um processo de industrialização iniciado 

nos últimos anos da década de 70, assente na oferta de terreno a preço simbólico e num conjunto de 

incentivos, que trouxe até Nelas algumas das mais importantes empresas do distrito e um conjunto de 

pequenas empresas de grande dinamismo. 

 

Atualmente o concelho detém quatro espaços de atividades económicas onde estão sedeadas 

empresas de grande potencial económico. Neste sentido, tem vindo a ser uma aposta do Município, o 

fortalecimento do parque industrial existente e a deslocalização de unidades que se encontram 

espalhadas pelo território e que não tem possibilidade de expansão, através da dotação de novos 

espaços e/ou expansão destinados à instalação de unidades industriais, de armazenagem, de serviços, 

sem embargo da possibilidade de instalação de outros usos nomeadamente comerciais e de 

equipamento. 

 

Neste âmbito o PDM´94, as seguintes ações a implementar no concelho de Nelas, conforme elencado 

na tabela seguinte. 

 

Tabela 22. Inovação e Competitividade 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções 
Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Inovação e 
Competitividade 

 Zona Industrial de Nelas 
(Expansão) ✓ 

A empresa Movecho aumentou a área do seu terreno em cerca 
de 6ha em que 5ha encontram-se em solo urbanizável tendo 
aumentado as suas instalações em cerca de 6700m2 (está em 
fase de licenciamento um novo aumento com cerca de 
4.000m2). A empresa Luso Finsa adquiriu cerca de 12ha, 
estando a maior parte em solo urbanizável, tendo aumentado 
as suas instalações em cerca de 7.000m2, (está em curso o 
licenciamento de mais 10.000m2 de área de construção). 
Existiu a instalação de uma nova firma - Transportes Garcia e 
Valentim - a quem foi vendido um terreno com 1ha tendo 
licenciado e executado um pavilhão com 500m2. A Câmara 
adquiriu cerca de 15ha. Está aprovada um Estudo Prévio de 
uma área de Acolhimento Empresarial no âmbito do Centro 
2020 com cerca de 106ha 

 Zona Industrial de Canas 
de Senhorim (Expansão) ✓ 

Instalou-se a empresa Covercar num terreno de 1,2ha com 
uma área de construção de 4700m2. Está prevista a cedência 
a uma nova empresa de 1ha em solo urbanizável. 

 Zona Industrial do Sul de 
Nelas (Proposto) ✓ 

A empresa Borgestena adquiriu 4 ha tendo aumentado as suas 
instalações em cerca de 4700m2. Também ocorreu a venda de 
uma parcela com 2.700m2  
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Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções 
Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Polo de Integração 
Tecnológica Cultural e 
Valorização Recursos 

Endógenos de S. Miguel - 

Nelas 

 
Está prevista a execução na Zona Industrial no Âmbito do 
Estudo Prévio da Área de Acolhimento Empresarial 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Das intervenções previstas neste eixo, no PDM, verifica-se que a grande maioria se encontra em 

execução com exceção do Polo de Integração Tecnológica, contudo o mesmo ainda está previsto ser 

implementado a curto prazo. 

 

O investimento realizado tem vindo a ocorrer de uma forma mais significativa na expansão da zona 

industrial de Nelas sendo a maior e a mais importante encontrava-se praticamente ocupada. Assim a, 

autarquia têm vindo a enveredar esforços no sentido de dotação de mais solo urbanizado e na melhoria 

das condições de circulação e acessibilidade como o quadro seguinte atesta. 

 

Quadro 2. Síntese da área de ampliação da zona industrial de Nelas 

 

FONTE: CMN, 2018 
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Salienta-se que ao longo da vigência do plano, as empresas existentes têm vido a aumentar a área das 

as suas unidades de laboração com novas expansões, por outro lado, também tem existido uma 

procura de solo urbanizado para a implantação de novas unidades empresarias. Esta realidade é um 

sinal claramente positivo para o futuro deste território, com um papel primordial na economia do 

concelho de Nelas, a indústria, é considerada desde sempre um símbolo importante no 

desenvolvimento e crescimento económico, em Nelas. 

 

Eixo 2 – Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural 

Inserido no planalto beirão entre a Serra da Estrela, e no lado oposto à Serra do Caramulo, este território 

apresenta uma grande área florestal e uma diversidade de terrenos agrícolas associados a uma 

tradição agrícola ligada à produção de vinho. 

 

Para além do aumento da competitividade dos setores agrícolas e florestal, a promoção da 

sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos rurais e naturais, apresenta-se como um objetivo 

estratégico para este território com um carater rural ainda forte. Assim, o plano proponha intervenções 

nos seguintes níveis: 

 

Tabela 23. Atividades agroflorestais e desenvolvimento rural 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções 
Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Atividades 
Agroflorestais e 

Desenvolvimento 
Rural 

Valorização dos Territórios 
de Baixa Densidade ✓ 

Oportunidade de aplicação do Programa Nacional para 
a Coesão Territorial (PNCT), aprovado pela RCM N.º 
72/2016, entretanto revisto e doravante denominado por 
Programa de Valorização do Interior (PVI), aprovado 
pela RCM N.º 116/2018. Aplicação do PIAAC-VDL 

Floresta dos Territórios de 
Baixa Densidade: Ambiente 
e Valorização Económica 

✓ 

Nas áreas de Alto e de Muito Alto risco de incêndio e 
nas áreas florestais percorridas por incêndios nos 
últimos 10 anos, os pareceres do Município relativos a 
pedidos de (re) florestação com espécies novas 
(nomeadamente eucalipto) têm sido desfavoráveis, de 
forma a ir ao encontro do previsto no PROF. Aplicação 
do PIAAC-VDL 

Aumento da Resiliência do 
Território aos Incêndios e 
da Zonagem do Território 

✓ 

Execução de faixas de gestão de combustível nos 
polígonos industriais. Execução da Rede Secundária 
com abertura e manutenção dos caminhos agrícolas e 
industriais. Desenvolvimento de varias ações de 
reflorestação com espécies autóctones, assim como 
ações de sensibilização junto da população de forma a 
promover a proteção do ambiente e da floresta. Foi 
efetuada a revisão do PMFCI (2017) estando a 
implementar as medidas previstas nesse plano. 
Aplicação do PIAAC-VDL 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Atualmente vivemos numa sociedade em que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais a retomar 

as atividades relacionadas com o mundo rural. O município tem procurado fomentar a questão da 

identidade e da valorização dos recursos endógenos, com o objetivo de povoar e atrair pessoas, criando 
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mais riqueza para mercados e procuras mais abrangentes em diversos níveis (local, regional, nacional 

e internacional).  

 

Neste âmbito revisão do PNCT, reitera o objetivo de concretizar medidas territorializadas de 

discriminação positiva e de incentivo ao desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, visando a 

fixação da população, a diminuição das assimetrias regionais, a coesão e a competitividade territorial 

 

Sendo a floresta um ativo muito importante já bem identificado, nesta matéria para além das medidas  

previstas no PMDFCI que o município tem implementado, tem ainda procurado impedir as ações de  

reflorestação em áreas ardidas e de alto risco de incendio especialmente com espécies de crescimento 

rápido como por exemplo o eucalipto. Bem como tem promovido ações de reflorestação com espécies 

mais resistentes e menos suscetíveis ao fogo.  

 

De uma forma geral podemos aferir que os objetivos de valorização do território rural e das atividades 

inerentes, previstas no PDM estão a ser seguidas, contudo trata-se de um processo contínuo. 

 

Eixo 3 – Turismo, Cultura e Lazer 

O concelho de Nelas apresenta-se como um território com elevado potencial turístico, pela excelência, 

diferenciação e dinamismo o turismo é considerado um dos pilares de desenvolvimento do concelho. 

Em fraco desenvolvimento, o concelho possui um conjunto de recursos e equipamentos, na área da 

cultura, do desporto e do lazer, reforçando as suas potencialidades para o turismo de habitação, turismo 

de natureza, para os circuitos turísticos, para a gastronomia e vinhos, para o termalismo, entre outros, 

tornando nelas um destino atrativo para visitantes nacionais e estrangeiros. 

 

O município tem-se empenhado em divulgar as potencialidades deste território, nas mostras turísticas 

e nos eventos mediáticos, por forma a alavancar a captação e promoção turística. Das ações destacam-

se: 

→ Carnaval 

→ Santos Populares 

→ Feira do Vinho do Dão 

→ Rally Vinho do Dão 

→ Mercado de Natal 

→ Viagem Medieval 

→ Semana Santa 
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No PDM´14 definiu-se uma serie de ações neste âmbito, sendo que a sua execução se apresenta na 

tabela seguinte. 

 

Tabela 24. Turismo, cultura e lazer 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções 
Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Turismo 
Cultura e 

Lazer 

Gastronomia e Vinhos ✓ 
Feira do Vinho - festa anual com várias iniciativas tais como 
visitas pelos diversos produtores de vinho 

Requalificação Patrimonial-
Aldeias ✓ 

Relativamente à aldeia de Santar foi delimitada a ARU; Está 
em curso o projeto Santar Garden Village sendo da iniciativa 
de um promotor privado 

Termas de Caldas de 
Felgueiras ✓ PROVERE Termas Centro 

Espaços de Recreio e 
Lazer ✓ 

O município tem efetuado obras de requalificação em vários 
espaços de recreio e lazer do concelho 

Quinta Pedagógica ✓ 
Está aprovado um projeto que contempla a execução de um 
centro BTT localizado neste espaço 

Rotas de Interesse 
Turístico - Existentes 

(manutenção e 
dinamização) 

✓ Aplicação do PIAAC-VDL  

Rotas de Interesse 
Turístico - Novas Rotas ✓ 

Circuito Pré-histórico, contribui para a valorização do 
património megalítico; Percursos pedestres – Moinhos do 
Castelo  

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Pela excelência, diferenciação e dinamismo, o turismo é considerado um dos pilares de 

desenvolvimento do concelho de Nelas, tendo uma importância verdadeiramente estratégica para a 

economia regional e local. Em franco desenvolvimento, o concelho de Nelas desfruta de recursos e 

equipamentos excelentes, na área da cultura, do desporto e do lazer, reforçando as suas 

potencialidades. 

 

Tendo a concetualização da importância do Turismo, o município de uma forma geral tem vindo a dar 

cumprimento aos desígnios previsto no PDM nesta matéria. 

 

Eixo 4 – Energia 

O concelho de Nelas possui condições naturais que lhe permitem produzir energias com base em 

recursos renováveis, podendo contribuir positivamente para a economia, ambiente e proteção da 

floresta contra incêndios, indo também de encontro aos objetivos energéticos de diminuição da energia 

proveniente de combustíveis fósseis. 

 

No âmbito do PDM estavam previstas as seguintes ações: 
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Tabela 25. Energia 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e 
Intervenções 

Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Energia 

Energia Solar ✓ 
Foram instalados painéis solares em edifícios públicos. Aplicação 
do PIAAC-VDL 

Aproveitamento 
Hidroelétrico de 

Girabolhos e Bogueira 
(Previsto) 

 
Era um projeto do Governo, o qual foi cancelado depois de 
reavaliado o PNB 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Nesta matéria, foram instalados painéis solares edifícios públicos nomeadamente em 4 escolas e existe 

uma candidatura no âmbito do Centro 2020 para a instalação no edifício dos Paços do Concelho. 

Relativamente à construção do Aproveitamento hidroelétrico de Girabolhos este fazia parte do Plano  

Nacional de Barragens (PNB) com Elevado Potencial Hidroelétrico, contudo o projeto foi cancelado 

depois da reavaliação do PNB.  

 

Eixo 5 – Sistema Urbano 

O território do concelho de Nelas é distinguido em duas áreas diferenciadas quanto à existência de 

uma estrutura de suporte à ocupação do solo, nomeadamente: 

▪ Solo Urbanizado - a execução do Plano faz-se sobretudo através do recurso a operações 

urbanísticas previstas no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE); 

▪ Solo Urbanizável - a sua ocupação só é possível no âmbito de ações previstas em Planos de 

Urbanização, Planos de Pormenor, unidades de execução, loteamentos e operações 

urbanísticas avulsas. 

 

Assim face às dinâmicas e tendências de ocupação o PDM definia os seguintes espaços, conforme o 

sistematizado na tabela seguinte. 

 

Tabela 26. Sistema urbano 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções Propostas no PDM 
Nível de 

Execução  
Justificação 

Sistema 
Urbano 

Unidades de Intervenção 

Centro Histórico 
de Santar ✓ 

PARU - Delimitada Área de Reabilitação 
Urbana 

Caldas da 
Felgueira ✓ 

PARU-Delimitada Área de Reabilitação 
Urbana 

Espaços Urbanizáveis 

Nelas 1  
Não houve qualquer intervenção nestes 
espaços 

Nelas 2  
Não houve qualquer intervenção nestes 
espaços 

Canas de 
Senhorim  

Não houve qualquer intervenção nestes 
espaços 



Plano Diretor Municipal REOT – Relatório do Estado do Ordenamento do Território  

Nelas   

Município de Nelas | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda  162 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções Propostas no PDM 
Nível de 

Execução  
Justificação 

Moreira  
Não houve qualquer intervenção nestes 
espaços 

Espaços de Equipamentos 

Casa da Cultura 
de Canas de 

Senhorim 
✓ 

Casa do Frazão o projeto de execução foi 
submetido à candidatura do programa 
BEM; aguarda-se decisão 

Museu do Vinho 
do Dão - Santar ✓ 

O projeto do Museu do Vinho de Santar 
foi "substituído" por o projeto CAVE - 
Centro de Arte, Vinho e Espaço de 
Santar. 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Neste âmbito salienta-se a que a grande aposta do município passa pelo do PARU que engloba as 

quatro ARU delimitadas como já referido neste documento, e assenta nas premissas de revitalização e 

dinamização da rede urbana principal, sustentadas por intervenções de qualificação e 

refuncionalização de espaços públicos e edifícios com idade superior a 30 anos ou elevado estado de 

degradação, tendo como visão “Regenerar física e funcionalmente os diferentes polos urbanos de 

Nelas, criando uma rede urbana qualificada e sustentável, capaz de alavancar a competitividade e 

atratividade do Concelho de Nelas”, e assenta nas seguintes medidas, Consolidação de uma rede de 

espaços públicos qualificados e modernos; Valorização do edificado criando focos de ativação 

socioeconómica e urbanística e Valorização de novas dinâmicas socioeconómicas e culturais 

 

Eixo 6 – Sistema de Acessibilidade e Transportes 

O concelho de Nelas apresenta uma importante localização geoestratégica, potenciada por uma boa 

rede de acessibilidade (A25, IP3, IC12, EN231, EN234 e a linha de aminho de ferro da Beira Alta) que 

asseguram a ligação a importantes centros urbanos regionais, como Viseu, Aveiro, Coimbra, Porto e à 

fronteira com Espanha, bem como às principais infraestruturas de transporte e logística.  

 

Relativamente à rede de infraestruturas rodoviárias o PDM proponha as seguintes intervenções na rede 

viária com o objetivo de reforçar a acessibilidade numa perspetiva de potenciação funcional do território 

concelhio. 

 

Tabela 27. Sistema de acessibilidade e transportes 

Eixos de Intervenção 
Medidas e Intervenções Propostas 

no PDM 
Nível de 

Execução  
Justificação 

Sistema de 
Acessibilidade e 

Transportes 

Corredor de Ligação Externa: IC 12 e 
IC 37 e Nós de Ligação (Previsto)  Não executado é um projeto do Governo 

Via de Ligação Variante Moreira – 
Nelas (Previsto) ✓ Executado cerca de 400m  

Construção, Reparação e 
Conservação da Rede Viária ✓ 

Intervenção em 12 Vias requalificadas e 
4 Vias projetadas; um total de 15 Km 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 
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Importa referir que o município apresentou um conjunto de ações à CIM Viseu Dão Lafões no âmbito 

do PAMUS, conforme já abordado neste documento anteriormente. Essas ações constituem uma 

abordagem integrada às diversas dimensões do planeamento urbano, de modo a conciliar o 

crescimento económico, a mobilidade e acessibilidade, a melhoria da qualidade de vida e a proteção 

do ambiente deste território. 

 

Ainda nesta matéria, importa referir que a nível da intervenção na rede viária as obras realizadas têm 

sido da competência do município, seja a ações de reparação e conservação da rede viária como novas 

vias. 

 

Eixo 7 – Sistema Ambiental 

Este eixo contempla, não só a questão da infraestruturação no que respeita ao abastecimento de água 

e à drenagem de resíduos, mas abrange ainda a construção de espaços de fruição urbana aptificáveis 

às atividades humanas, sejam de trabalho como de recreio e lazer. 

 

Tabela 28. Sistema ambiental 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções 
Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Sistema 
Ambiental 

Infraestruturas 
Ambientais 

Abastecimento 
de Água  ✓ 

Previsto um novo reservatório de armazenamento de água 
em Nelas. Houve várias extensões de rede. Aplicação do 
PIAAC-VDL 

Drenagem e 
Tratamento de 

Águas 
Residuais 

✓ 

Sistema Intercetor na freguesia de Nelas e 8 novas ETARs 
(2 em Santar  uma em Aguieira, Moreira, Lapa do Lobo, 
Vilar Seco, Nelas e Canas de Senhorim). Aplicação do 
PIAAC-VDL 

Componentes 
Ambientais 

Estrutura 
Ecológica 
Municipal 

✓ 

Promoção de medidas de proteção do ambiente, através da 
sensibilização ambiental, da valorização e manutenção dos 
espaços verdes e da gestão das infraestruturas ambientais. 
Aplicação do PIAAC-VDL 

Área de 
Reposição 
Ambiental 

✓ 

A empreitada da construção dos sistemas de tratamentos 
passivo e ativo das exsurgências e caudais afluentes à 
Barragem Nova está concluída. 

Estão em curso as obras de descontaminação química e 
radiológica e a requalificação ambiental nas áreas das 
antigas oficinas de tratamento químico e edifícios do antigo 
perímetro mineiro, estando prevista a conclusão em 
setembro de 2019. 

A empreitada das obras da estrutura de confinamento 
técnico e o sistema de captação e drenagem de 
exsurgências na área da Barragem Nova também está em 
curso, prevendo-se a conclusão em julho de 2019. 

A remediação do parque habitacional da Urgeiriça, 
nomeadamente 130 habitações e 10 edifícios da Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro, está em curso. 
 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Nesta matéria importa salientar que, o município viu aprovado o acesso ao financiamento no âmbito do 

POSEUR, permitindo assim resolver problemas relacionados com o tratamento de águas residuais, 
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melhoria do abastecimento de água, modernização de infraestruturas, permitindo assim uma maior 

eficiência e sustentabilidade.  

 

Eixo 7 – Intervenções Extensivas 

Este ponto conjuga um leque de intervenções extensivas, que interpenetram no território concelhio, nas 

suas diversas configurações, que são fundamentais para uma melhor qualidade de vida e imagem do 

concelho de Nelas. 

 

Tabela 29. Intervenções Extensivas 

Eixos de 
Intervenção 

Medidas e Intervenções 
Propostas no PDM 

Nível de 
Execução  

Justificação 

Intervenções 
Extensivas 

Melhoria da Qualidade 
de Vida e Imagem do 
Município de Nelas 

✓ 

Um novo website da Camara Municipal, maior presença nas 
redes sociais e desenvolvimento de novas tecnologias de 
informação e comunicação (ex: aplicação mobile “Descubra 
Nelas”). Aplicação do PIAAC-VDL 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 

 

Neste âmbito o município tem vindo a desenvolver diversas ações como a criação de um novo website 

(www.cm-nelas.pt)  que obedece às diretivas do Índice de Transparência Municipal. Esta nova presença 

do município de Nelas na internet é a forma mais direta de acesso dos utilizadores, onde se encontra 

arquivada toda a informação municipal que, a par da página de Facebook oficial e da aplicação mobile 

“Descubra Nelas”, são o meio de comunicação transversal da Câmara Municipal de Nelas, sendo cartão 

de visita para mostrar de forma prática, eficiente e rápida as principais informações concelhias. A par 

dos suportes digitais foi preocupação constante do Município a criação e impressão de imagens para 

todos os eventos, o que resulta, ao longo dos anos, em cartazes individuais para os mesmos, bem 

como em publicações, brochuras, flyers, outdoors, MUPIs e merchandising. 
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5.4.1. Síntese 

Relativamente à avaliação geral do nível de concretização das ações proposta na revisão do PDM, 

verifica-se que a maioria das intervenções se encontra em fase de execução (ver tabela seguinte). 

Considerando que o Plano previa um total de 32 medidas e intervenções e que 8 não foram executadas, 

podemos aferir que o nível de execução do plano atual é superior a 70%. Assim considera-se 

importante continuar o desenvolvimento destas medidas e intervenções com vista a atingir todos 

objetivos estratégicos do plano. 

 

Tabela 30. Síntese das ações propostas no PDM 

Eixos de Intervenção Medidas e Intervenções Propostas no PDM 
Nível de 

Execução  

Inovação e Competitividade 

 Zona Industrial de Nelas (Expansão) ✓ 

 Zona Industrial de Canas de Senhorim (Expansão) ✓ 

 Zona Industrial do Sul de Nelas (Proposto) ✓ 

Polo de Integração Tecnológica Cultural e Valorização Recursos 
Endógenos de S. Miguel - Nelas  

Atividades Agroflorestais e 
Desenvolvimento Rural 

Valorização dos Territórios de Baixa Densidade ✓ 

Floresta dos Territórios de Baixa Densidade: Ambiente e 
Valorização Económica ✓ 

Aumento da Resiliência do Território aos Incêndios e da Zonagem 
do Território ✓ 

Turismo Cultura e Lazer 

Gastronomia e Vinhos ✓ 

Requalificação Patrimonial-Aldeias ✓ 

Termas de Caldas de Felgueiras ✓ 

Espaços de Recreio e Lazer ✓ 

Quinta Pedagógica ✓ 

Rotas de Interesse Turístico - Existentes (manutenção e 
dinamização) ✓ 

Rotas de Interesse Turístico - Novas Rotas ✓ 

Energia 

Energia Solar ✓ 

Aproveitamento Hidroelétrico de Girabolhos e Bogueira (Previsto)  

Sistema Urbano 

Unidades de Intervenção 

Centro Histórico de Santar ✓ 

Caldas da Felgueira ✓ 

Espaços Urbanizáveis Nelas 1  
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Eixos de Intervenção Medidas e Intervenções Propostas no PDM 
Nível de 

Execução  

Nelas 2  

Canas de Senhorim  

Moreira  

Espaços de 
Equipamentos 

Casa da Cultura de Canas de 
Senhorim ✓ 

Museu do Vinho do Dão - Santar ✓ 

Sistema de Acessibilidade e 
Transportes 

Corredor de Ligação Externa: IC 12 e IC 37 e Nós de Ligação 
(Previsto)  

Via de Ligação Variante Moreira – Nelas (Previsto) ✓ 

Construção, Reparação e Conservação da Rede Viária ✓ 

Sistema Ambiental 

Infraestruturas 
Ambientais 

Abastecimento de Água  ✓ 

Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais ✓ 

Componentes Ambientais 

Estrutura Ecológica Municipal ✓ 

Área de Reposição Ambiental ✓ 

Intervenções Extensivas Melhoria da Qualidade de Vida e Imagem do Município de Nelas ✓ 

 Não executado;  ✓ Executado;  ✓ Em execução 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira revisão do PDM de Nelas publicado em Diário da República, 2ª série – N.º 1 — 2 de janeiro 

de 2014, sob o Aviso n.º 33/2014, constituí um importante instrumento de gestão do territorial deste 

concelho, cuja elaboração teve como objetivo a definição das regras de uso, ocupação e transformação 

do solo, estabelecendo, simultaneamente, orientações para uma correta e eficaz gestão do território, 

bem como, para as ações de planeamento a desenvolver a nível concelhio. 

 

Decorridos 4 anos sobre a entrada em vigor do PDM, verifica-se que este tem correspondido às 

expectativas de desenvolvimento e de ordenamento do território, particularmente pela oportunidade da 

revisão das delimitações da Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional por passarem a 

considerar situações existentes de incompatibilidade cujas consequências eram nefastas ao 

equilibrado desenvolvimento do território. 

 

A possibilidade de legalização de construções introduzidas pelo regulamento resultou também num 

acréscimo de procedimentos para este fim, terminando assim situações de regularização que 

perduravam há anos, e que se imponha considerar num instrumento desta natureza. 

 

Resultou também na oportunidade da maior sensibilização e aproximação do cidadão aos instrumentos 

de ordenamento do território, e de consciencialização de aspetos estruturantes de enquadramento legal 

que reconhecem ter de cumprir, quer no desenvolvimento das suas atividades económicas, quer a nível 

da sua residência e atividades complementares ao meio ambiente em que habitam e trabalham.  

 

Seguidamente pretende-se sintetizar a análise desenvolvida ao longo deste relatório, de forma a 

compreender os problemas e as potencialidades deste território: 

▪ O concelho de Nelas Tem fortes relações de dependência e complementaridade com o 

concelho de Viseu, decorrentes, em grande medida, de uma vantagem oferecida pela posição 

geoestratégica de centralidade na região e de um enquadramento paisagístico e natural de 

relevo; 

▪ Com uma superfície de cerca de 126 km2, detinha em 2011 uma população de 14 037 

habitantes (Censos 2011) sendo que em 2016, segundo as estimativas da população do INE, 

a população diminuiu para 13 354 habitantes. Apesar da diminuição registada da população 

tem-se verificado um aumento do número de famílias; 

▪ A distribuição da população residente por grandes grupos etários, revela uma diminuição em 

todos os grupos com exceção dos residentes com 65 anos ou mais, o que revela um 

envelhecimento da população, fenómeno que se tem vindo a acentuar nos últimos anos; 
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▪ No campo habitacional, o concelho regista uma dinâmica positiva, com o aumento do número 

de edifícios e alojamentos, particularmente ao nível do regime de ocupação secundária ou 

sazonal; 

▪ Alteração da base económica e emprego, salienta-se a diminuição do setor da Construção nos 

últimos anos, relacionado certamente com a crise nacional e internacional e a dificuldade de 

obtenção de créditos na banca, em contraponto com o papel crescente do comércio e dos 

serviços; 

▪ Predominam empresas de pequena e média dimensão, havendo, contudo, algumas empresas 

com dimensão; 

▪ Reforço da capacidade empregadora, comprovado pela diminuição da taxa de desemprego e 

pelo aumento do número de pessoal ao serviço nas empresas com sede no concelho;  

▪ Regista-se uma manutenção do número de empresas da Indústria transformadora no concelho, 

tendo o peso importante no emprego que gera; 

▪ O turismo é um setor em pleno crescimento. Os diversos produtos endógenos de reconhecida 

qualidade do concelho, bem como, o seu património arquitetónico de valor, e ainda, o seu 

enquadramento natural de excelência, potenciam o desenvolvimento de vários produtos como 

os circuitos turísticos, o turismo de natureza, a gastronomia e vinhos e o termalismo. Nos 

últimos anos o concelho tem visto aumentar o número de hóspedes assim como o número de 

dormidas nas unidades de alojamento existentes; 

▪ Embora o concelho se encontre bem servido ao nível de infraestruturas rodoviárias e 

ferroviárias, destaque para a importância que o PDM e o PRN 2000, apontam na concretização 

do IC12 e do IC37 como dinamizadores do desenvolvimento económico e da região, contudo 

ainda não foram concretizados; 

▪ Alteração das condições de mobilidade suave priorizando sobretudo o modo pedonal, mas 

também o ciclável; 

▪ Implementação de políticas setoriais a nível da dotação de habitação social, na educação com 

a reorganização da rede escolar, na saúde com o agrupamento dos centros de saúde e na 

ação social pela dotação de equipamentos com o alargamento de respostas viradas para os 

idosos e para as crianças; 

▪ O município tem realizado diversas ações de qualificação do espaço publico, reabilitação do 

património, dotação de espaços verdes e de equipamentos, com impacte na melhoria da 

qualidade de vida da população; 

▪ Execução de ações a nível da infraestruturação do território, em particular a melhoria da 

cobertura da rede de drenagem e tratamento de águas residuais, mas também a nível da 

melhoria da rede de abastecimento de água; 
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▪ Desenvolvimento de políticas de eficiência, nomeadamente aplicação de novas políticas 

ambientais centradas em soluções energéticas mais eficientes e amigas do ambiente; 

▪ As operações urbanísticas, nomeadamente as pretensões dos particulares apresentadas nos 

serviços camarários, evidenciam uma dinâmica interessante. Têm ocorrido essencialmente 

processos de licenciamento (construções, ampliações, reconstruções e legalizações), 

localizando-se na sua maioria na sede do concelho e na freguesia de Canas de Senhorim. 

▪ Tem candidatadas diversas ações enquadradas no PARU e no POSEUR, ao abrigo do 

Programa Portugal 2020, que engloba financiamentos previstos para o território nacional no 

âmbito do Quadro Estratégico Comunitário 2014-2020. 

▪ Desenvolvimento de Planos Intermunicipais pela CIM – Viseu Dão Lafões: Plano Intermunicipal 

de Mobilidade e Transportes; Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

 

Pese embora, a evolução ocorrida ao longo de pouco mais de 4 anos de vigência do PDM revelar níveis 

de concretização satisfatórios do programa definido no Plano, uma  futura revisão do PDM deverá 

identificar as estratégias de desenvolvimento urbano sustentável, alicerçado no crescimento e 

diversificação das atividades económicas, na valorização dos produtos endógenos, na fixação e 

qualificação das pessoas, sem descurar o domínio da responsabilidade social e ambiental a longo 

prazo, como elementos distintivos de competitividade territorial. 

 

Cumpridos os objetivos da primeira revisão do Plano Diretor Municipal, importa agora estudar o 

ordenamento urbano e dos aglomerados a outra escala, incorporar medidas regulamentares 

consentâneas com os desafios contemporâneos da reabilitação, mas também da fixação e atração de 

pessoas para aqui habitarem e residirem.  
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7. RECOMENDAÇÕES 

Considerando as ultimas alterações do quadro legislativo em matéria do ordenamento do território, com 

a publicação da nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território 

e de Urbanismo (LBGPPSOTU - Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e do novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), torna-se 

necessário proceder à alteração do PDM de Nelas, por forma a compatibiliza-lo de acordo com o novo 

quadro legal, conforme o artigo 121.º, n.º1, alínea a) do RJIGT. 

 
De acordo com o artigo 50.º, n.º 2 da LBGPPSOTU, a “atualização de planos territoriais decorrentes da 

entrada em vigor de normas legais e regulamentares, que não implique uma decisão autónoma de 

planeamento, é obrigatória e depende de declaração da entidade responsável pela elaboração do 

plano”, devendo ser feita considerando o artigo 199.º, n.º2 do RJIGT, “… os planos municipais ou 

intermunicipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor do presente decreto 

lei, incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, sob pena de 

suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na área 

abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que  

impliquem a ocupação, uso e transformação do solo”. Assim desta forma, o prazo para o fazer termina 

em junho de 2020. 

 

Importa salientar que na sequência dos grandes incêndios de junho e outubro de 2017 que assolaram 

o território nacional e em virtude das reformas legislativas que se estão a preparar, particularmente em 

matéria de ordenamento florestal, impõe-se encarar os desafios associados às alterações climáticas 

como aspetos estruturantes a ter em consideração no futuro do ordenamento do território. 

 

Para além das alterações legislativas e entrada em vigor de novos planos, importa ainda refletir sobre 

a possibilidade de iniciar um procedimento de revisão do PDM, em vez da sua alteração por adaptação, 

considerando que atualmente o nosso país vive um momento de estabilidade e recuperação 

económico-financeira, que no passado, à data da revisão do PDM de Nelas não existia, mas sim fortes 

restrições financeiras aplicadas à intervenção pública e mesmo particular, e que condicionou em parte 

a definição da estratégia de desenvolvimento territorial traçada pelo município de Nelas e 

consubstanciada no Plano.  Assim a futura revisão do PDM de Nelas deverá atender à nova conjuntura 

económica, social e ambiental em que o município de encontra, a qual foi analisada no presente 

relatório. 
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