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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO E OBJECTIVOS 

Introdução 

O presente relatório enquadra-se na elaboração da Proposta de Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Mondim de Basto. Esta fase de elaboração do presente relatório 

de fundamentação da Proposta de Ordenamento decorre da entrega anterior, em que 

foi apresentada a Planta de Ordenamento, a Planta de Condicionantes, a proposta de 

Regulamento, assim como a proposta de exclusões da REN. Anteriormente foram já 

elaboradas e aprovadas a proposta de delimitação da reserva Agrícola Nacional (RAN) 

e a proposta de Reserva Ecológica Nacional (REN), sob a forma de REN bruta, 

apresentando-se assim a proposta de exclusões da REN com a Planta de 

Ordenamento. 

Esta fase de elaboração do Proposta de Ordenamento encontra-se em curso desde o 

ano de 2005 e tem, desde essa altura sido realizadas tarefas sectoriais, tais como a 

proposta de delimitação da RAN, da REN, de articulação com a Rede Natura 2000, 

com o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão e com o Regime Florestal, 

tarefa nem sempre facilmente executável, devido às inúmeras alterações legislativas 

ou de orientação que têm ocorrido precisamente nesses sectores. Efetivamente, 

atingimos o objectivo traçado e, por esse motivo, reestruturámos a proposta de 

ordenamento anterior tendo em vista a sua formalização próxima como Versão Final.  

Fundamentação para a revisão do PDM 

A deliberação de determinação da revisão do Plano Diretor Municipal de Mondim de 

Basto foi aprovada pela Câmara Municipal em 27 de Junho de 2001 e divulgada 

através de Aviso publicado no Apêndice nº 85, II série, nº 152, de 4 de Julho de 2002.  

A necessidade da Câmara Municipal em proceder à revisão do Plano Diretor Municipal, 

ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 36/95, de 9 de Março é 

fundamentada no documento elaborado pela Câmara Municipal e intitulado 

“Fundamentação para a revisão do Plano Diretor Municipal”, de Junho de 2001. De 

acordo com a legislação então em vigor, o documento sustenta a deliberação que 

determina a abertura do processo de Revisão. 
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As disposições gerais da Fundamentação, radicam nos seguintes pressupostos: 

“Decorridos seis anos sobre a sua entrada em vigor, naturalmente que se sente já a 

necessidade da sua revisão, de modo a precisamente o adequar à evolução das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais do concelho, entretanto 

registados. 

Sem prejuízo desta necessidade há que reconhecer a validade não apenas jurídica do 

Plano vigente, uma vez que através dele foi possível: 

a) formar uma consciência global do que é, e como se deve organizar o 

território concelhio; 

b) ensaiar um planeamento concelhio integrado;  

c) levantar questões inerentes à da informação e participação das pessoas 

e instituições na gestão autárquica;  

d) consolidar uma experiência de gestão urbanística, que nos permite agora 

uma reflexão crítica assente no conhecimento, e avançar para um PDM 

de segunda geração.” 

A fundamentação então apresentada baseia-se nos seguintes aspectos, da qual se 

retiram as principais conclusões: 

a) Situação socioeconómica e Dinâmica Urbanística 

- Grande dinâmica na construção de novos fogos na Vila e freguesias envolventes; 

- Construção de Equipamentos de Utilização Colectiva e requalificação de Espaços 

Públicos; 

- A dinâmica construtiva nas freguesias esgotou praticamente a capacidade 

aedificandi das respectivas áreas de expansão, até porque o Plano adoptou 

nesta matéria, uma atitude relativamente restritiva; 

- Conclusão das principais redes infraestruturas públicas. 

Pode afirmar-se, em conclusão, que as ações empreendidas visaram, em qualquer 

dos casos, desenvolver e estabilizar a transformação do território, potenciando a 

identidade dos aglomerados urbanos num contexto ambiental de raro valor 

patrimonial. 
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b) Cartografia de referência  

Outro fundamento importante para a necessidade de uma urgente revisão do PDM de 

Mondim de Basto, decorre da deficiente cartografia que serviu de base à elaboração 

da primeira versão: cartografia dos censos de 1981, na Esc. 1:10.000. Facilmente se 

compreenderá que em tal suporte são frequentes as imprecisões quanto à delimitação 

de restrições, em particular relativamente às Reservas Ecológica e Agrícola Nacional, 

em muito dependentes de uma correta interpretação das linhas fundamentais de 

relevo do território. 

1.1 - Objectivos da revisão do PDM 

Objectivos genéricos 

Ao longo dos anos que decorreram entre a ratificação e o momento atual do PDM, 

verificaram-se um conjunto de situações de ordem diversa relacionadas com 

transformações económicas, sociais, culturais e ambientais, que tentaremos 

sistematizar  seguidamente. 

Assim, a Câmara Municipal de Mondim de Basto tem como objectivo global que a 

revisão do PDM promova uma atitude estratégica de planeamento como meio de 

concretização das aspirações das comunidades locais, num processo sustentável e 

mobilizador de desenvolvimento local, integrado em toda uma região. Por esse motivo, 

as estratégias de desenvolvimento do concelho e o seu ordenamento urbanístico, 

devem: 

- tornar o plano mais adaptado e sensível à evolução e variação das realidades, 

sem perca de rigor; 

- reforçar o plano como elemento chave para conformar decisões, constituindo um 

quadro de referência para a articulação de competências das iniciativas públicas e 

privadas; 

- dotar o plano de ferramentas próprias de gestão empresarial e municipal, 

nomeadamente a gestão do conhecimento como factor de dinamização do 

concelho; 

- renovar os valores sociais, refletindo um interesse publico associado aos sistemas 

de valores das comunidades, ancorado no tempo e no espaço, fomentando a 

participação como forma de legitimar a governabilidade local. 
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Aspecto igualmente importante é a desarticulação atualmente existente entre Planos e 

Projetos de carácter regional e concelhio em curso, não contemplados no PDM 

ratificado e, que traduzem a estratégia municipal de desenvolvimento económico e 

social, bem como a sustentabilidade e a solidariedade inter-geracionais na ocupação e 

utilização do território.  

Objectivos específicos 

No que se refere aos objectivos específicos, tendo por base a realidade local e a 

experiência de gestão urbanística efectuada nos últimos anos, destacamos os 

seguintes:  

- Efetuar ajustamentos dos perímetros urbanos de alguns aglomerados, fazendo 

nomeadamente a programação de solos urbanizáveis; 

- Articulação da rede viária municipal com as novas acessibilidades regionais; 

- Necessidade de reorganizar a atividade de extração de rochas ornamentais; 

- Expandir/criar novas áreas industriais; 

- Efetuar alterações à Reserva Ecológica Nacional , de acordo com a escala  

1/10.000 e com o rigor da cartografia digital; 

- Efetuar desafectações pontuais Reserva Agrícola Nacional; 

- Adequar os parâmetros de uso do solo a questões específicas decorrentes da 

prática da gestão urbanística; 

- Articular as estratégias de planeamento municipal tendo em vista um reforço da 

entidade das Terras de Basto; 

- Potenciar as estratégias de conservação da natureza, articulando-as com o 

desenvolvimento endógeno; 

- Propor desafectações quer em áreas da Reserva Agrícola quer em áreas da 

Reserva Ecológica, ajustadas ao rigor da cartografia digital;  

- Efetuar ajustamentos nos perímetros urbanos, fazendo nomeadamente a 

programação de solos urbanizáveis; 

- Desafectar áreas urbanizáveis, do regime legal específico (Baldios), de acordo 

com o interesse local; 
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- Reequacionar os parâmetros de uso do solo; 

- Reorganizar a indústria extractiva local e expandir/criar novas áreas industriais. 

 
Desta forma, a presente revisão do PDM procura colmatar as lacunas identificadas ao 

longo da sua implementação e gestão, procurando a adequação do plano à evolução 

da realidade socioeconómica, cultural e ambiental que ocorreu no território nos últimos 

anos, lida a partir de vários indicadores expressos no Relatório de Caracterização da 

revisão do PDM1, e que permita formular um modelo de desenvolvimento territorial 

mais adequado a essa nova realidade, procurando uma maior sustentabilidade do 

concelho e uma maior capacidade de adaptação aos novos desafios que os territórios 

enfrentam. 

 

A revisão do PDM de Mondim de Basto, irá permitir ainda, correções às situações 

deficitárias em termos técnicos, verificadas na classificação do solo, nas plantas de 

ordenamento e de condicionantes, nas normas regulamentares versadas no PDM em 

vigor, mas também atualizar toda a informação cartográfica digital entretanto 

disponibilizada por diversas entidades, procurando ainda adequar-se as novas 

disposições legais e regulamentares que foram publicadas, articulando-se com as 

disposições decorrentes do PROT-Norte, cuja entrada em vigor induzirá a 

necessidade de alteração do PDM.  

 
1.2 - Metodologia 

Importa referir que a metodologia seguida na elaboração da presente revisão de Plano 

Diretor Municipal, considerou nas suas diversas fases, os seguintes aspectos: 

- Objectivos definidos pela Câmara Municipal; 

- Linhas de Orientação estabelecidas no quadro do Diagnóstico realizado na 1ª Fase, 

através do estabelecimento das Linhas de Orientação; 

- Pareceres, opiniões e sugestões das diversas entidades da tutela; 

- Participação pública. 

                                                 
1 Vastus, Ldª, Revisão do PDM de Mondim de Basto, “Caracterização, e Diagnóstico”, Agosto de 2002. 
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A metodologia seguida integra ainda a participação e a discussão que se tem 

realizado ao longo do processo e das várias fases de elaboração do PDM, 

nomeadamente, através de reuniões com as Juntas de Freguesia, com a Assembleia 

Municipal, com os Serviços da Autarquia e com o Executivo. Assim, a realização da 

presente revisão do Plano Diretor Municipal desenvolveu-se em três fases, e foi 

elaborada com o objectivo de recolher os elementos necessários à definição do 

conteúdo material e documental das fases subsequentes, a saber: 

- 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico do Território; 

- 2ª Fase – Proposta de Plano; 

- 3ª Fase – Versão Final de Plano. 

Complementarmente, foram ainda incorporadas as seguintes normas, regulamentos 

os diretrizes de ordem superior, assim como os instrumentos que definem o quadro de 

referência estratégico: 

- Conceitos definidos na legislação em vigor, nomeadamente o Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, os 

Decretos –regulamentares nº 9, 10 11 de 29 de Maio de 2009; 

- Plano Regional de Ordenamento Territorial do Norte (proposta); 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal  do Tâmega; 

- Plano da Bacia Hidrográfica do Douro; 

- Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

- Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão. 

Assim, no decurso deste processo e da realização dos diversos elementos escritos e 

desenhados, ou seja, através de um crescente conhecimento técnico e científico do 

território, a equipa equacionou uma série de questões estratégicas que considerou 

como essenciais a ter em consideração na estratégia de desenvolvimento 

preconizada. 
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A metodologia adoptada para a realização da presente revisão do Plano Diretor 

Municipal consistiu, ao nível do desenvolvimento da 1ª Fase de trabalho - 

Caracterização e Diagnóstico (Física, Social, Económica e Urbanística), na 

atualização dos elementos necessários ao conhecimento global do território por parte 

da equipa. 

Para o efeito considerámos, por uma questão de organização dos elementos que 

consubstanciam a 1ª - Fase, o Volume 1- Caracterização e Diagnóstico e o Volume 2 - 

Linhas Orientação Estratégica. Por forma a sistematizar a informação, apresentamos 

de seguida a estrutura de desenvolvimento do Volume I -  Caracterização e 

Diagnóstico. 

No que se refere à cartografia, utilizámos como base a escala 1/25.000  e elaborámos 

as plantas temáticas que entendemos necessárias à realização de um diagnóstico 

desenvolvido de acordo com a metodologia de trabalho proposta. Assim, para uma 

melhor compreensão dos estudos efectuados, apresentamos igualmente a estrutura 

definida através da seguinte listagem: 

1  Planta de Festos e Talvegues Esc.1/25.000 

2 Planta Hipsómetrica Esc.1/25.000 

3 Planta Geológica Esc. 1/25.000 

4 Planta de Povoamento Florestal Esc.1/25.000 

5 Planta de Áreas de Proteção, Interesse Cinegético e Recreio Esc.1/25.000 

6 Carta Arqueológica Esc. 1/25.000 

7 Planta de Hierarquia da Rede Viária  Esc. 1/25.000 

8 Planta da Situação Existente Esc.1/10.000 

Relativamente ao Volume 2 - Linhas de Orientação Estratégica, considerámos que 

este seria apropriado quer para clarificar os objectivos e a metodologia da realização 

desta fase da revisão do plano quer das linhas de orientação que se desenvolverão 

nas propostas das fases futuras.  

A entrega da 1ª Fase ocorreu em Agosto de 2002 ainda sem a cartografia final, pelo 

que posteriormente, em Dezembro de 2004, quando da realização da cartografia 

adequada à escala 1/10.000, se procedeu à sua adequação. 
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Finalmente, importa referir que em Outubro de 2010, decorridos cerca de 5 anos da 

anterior entrega dos Estudos de Caracterização, foi necessário proceder à atualização 

de grande parte dos elementos de caracterização do território, nomeadamente no que 

se refere aos dados estatísticos e relativos aos recursos naturais. 

No que se refere à 2ª Fase – Proposta de Plano, esta foi entregue em Agosto de 

2005 e alvo de diversas reuniões sectoriais, uma vez que a partir desta proposta se 

iniciaram os trabalhos de aferição e delimitação da proposta de Reserva Agrícola 

Nacional e de Reserva Ecológica Nacional, encontrando-se ambas na sua fase final de 

concretização, no início de 2011. Sendo que a Reserva Agrícola, por necessidade de 

adequação à legislação atual, teve que ser novamente formalizada – com a nova 

metodologia do Ministério – tendo sido apreciada e aprovada pelos serviços 

competentes em finais de 2011. 

A proposta de ordenamento em elaboração desde 2005, por diversos motivos apenas 

foi concluída com a aprovação da REN, da RAN e das desafetações do regime 

florestal. Outro aspecto importante para esta situação teve que ver com a Barragem do 

Fridão e com as alterações que esta introduziu ao nível territorial  nas áreas urbanas 

submersas. Outra questão importante tem sido a proteção dos valores naturais e a 

necessidade de corrigir as áreas definidas pelo ICNB e classificadas no Plano 

Sectorial da Rede Natura como Habitats naturais. Nesta fase foi necessário articular a 

proposta de ordenamento e a proposta de delimitação da REN. 

Relativamente à terceira fase, de referir que posteriormente à entrega inicial da 2ª 

Fase, e durante a elaboração da Proposta de Plano, foram realizados e/ou promovidos 

pela Autarquia os seguintes Estudos, Planos e Programas: 

1. Carta Educativa do Concelho de Mondim de Basto, 2004, Instituto Superior 

Técnico/CESURCMMondim de Basto; 

2. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, 2007, CMMondim de 

Basto; 

3. Proposta de Delimitação da Reserva Agrícola Nacional, 2007/2011, Vastus, Ldª; 

4. Proposta de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, 2009/2012, Vastus, Ldª; 
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5. Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental – Relatório de Factores Críticos, 

2010, Vastus, Ldª. 

Relativamente a outros trabalhos que têm sido realizados e decorrido em paralelo com 

a proposta de ordenamento, é necessário fazer também referência  ao Regime 

florestal, às áreas percorridas por incêndios florestais e as áreas florestais de 

perigosidade alta e muito alto. Nos anos de 2011 e 2012, foram realizados os 

trabalhos de campo necessários para identificar e confirmar as diversas situações que 

ocorrem no território municipal. Da realização dos estudos referidos foram extraídas as 

informações ou as condicionantes que integram a Versão Final da Proposta de Plano 

quer seja na Planta de Ordenamento ou na Planta de Condicionantes. 

Por esse motivo, consideramos que atualmente, a terceira fase em curso – Versão 

Final de Plano – fará por um lado a articulação com as propostas em curso (REN e 

áreas florestais) com a proposta final de ordenamento municipal e concluirá assim os 

trabalhos de espacialização das funções/categorias territoriais. 

 

Participação pública e Institucional 

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, visando a participação da população e das 

forças vivas do concelho, de acordo com o estabelecido no nº 2 do artº 77 do Decreto - 

Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, publicitou em 4 de Julho de 2002 , através de 

Aviso, a respectiva deliberação  que determinou a elaboração do plano, por forma a 

permitir a formulação de sugestões, bem  como a apresentação de informações sobre 

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo 

procedimento de elaboração, durante o prazo de 30 dias. 

Nesse sentido, promoveu a autarquia, ao longo do desenvolvimento do Plano, 

diversas reuniões conjunta da equipa técnica responsável pela elaboração da revisão 

e do corpo técnico da Câmara Municipal de Mondim de Basto responsável pelo 

acompanhamento e avaliação do trabalho, tendo como objectivo a apresentação da 

metodologia de elaboração da revisão do PDM, do conhecimento mútuo dos diversos 

intervenientes e ainda visando prestar esclarecimentos vários relativamente ao 

processo de participação pública e de elaboração da revisão. Damos como exemplo 
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as reuniões efectuadas com as Juntas de Freguesia, as deslocações ao local, as 

reuniões com as Comissões de Compartes, as reuniões com os membros da 

Assembleia Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Gabinete de Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Relatório de Fundamentação/ Revisão do Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto 

  
17 

CAPÍTULO 2 – DEFINIÇÃO DAS BASES DE ORDENAMENTO 

2. 1 – Breve Caracterização Territorial 

O âmbito territorial do PDM em análise é a extensão total do concelho de Mondim de 

Basto, que corresponde a uma área de 170 km2, repartidos por 8 freguesias. Localiza-

se na Região do Norte de Portugal (NUT II), na sub-região Tâmega (NUT III) 

pertencendo ao distrito de Vila Real. Tem como concelhos vizinhos, Amarante a 

sudoeste (distrito do Porto), Vila Real a sudeste, Ribeira de Pena a nordeste, 

Cabeceiras de Basto a norte, Celorico de Basto a oeste (ambos do distrito de Braga), 

constituindo conjuntamente com estes três últimos a denominada Terras de Basto. 

Figura 1 - Mapa de Enquadramento na Região Norte 
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Características morfológicas e hídricas 

 

O concelho de Mondim de Basto apresenta, do ponto de vista fisiográfico, 

características particulares que decorrem dos limites físicos que definem o território. 

Toda a área do concelho faz parte da bacia hidrográfica do rio Tâmega, sendo que as 

altitudes mais baixas se situam junto a este rio, encontrando-se as maiores elevações 

a nordeste, nascente e sudeste, que correspondem à aproximação ao festo principal 

desta bacia, que se localiza já fora do concelho em análise. 

 

A morfologia assim definida, resultante também de geologia pouco homogénea e com 

elevada predominância de granitos, incute ao território um relevo acentuado e 

vigoroso, tanto mais que as oscilações altimétricas são significativas. Enquanto que os 

pontos mais baixos e que se localizam junto ao Tâmega apresentam cotas abaixo dos 

200 metros, os pontos mais elevados atingem os 1311 metros no Planalto do Vaqueiro 

a este, sendo o relevo conhecido por Senhora da Graça (mais precisamente o Monte 

Farinha) com os seus 941 metros, um ponto de interesse geomorfológico e de 

distinção do concelho. No substrato geológico, para além dos granitos (Granito de Vila 

Real), dominam as rochas metassedimentares, que correspondem a sensivelmente 

metade do concelho. A importância destes recursos geológicos, como atividade 

económica, está bem patente no grande número de licenciamentos de pedreiras que 

geralmente são solicitados, existindo já no concelho inúmeras pedreiras (com forte 

impacte visual), na sua grande maioria ilegais no passado, mas que se encontram 

num processo de licenciamento, as que apresentaram condições para tal.   
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Figura 2 – Festos e Talvegues 
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Em termos hidrográficos, os recursos hídricos encontram-se fortemente condicionados 

pela fracturação. Esta apresenta uma orientação dominante NE-SO, bem visível na 

orientação obediente do rio Tâmega e dos seus principais afluentes Ôlo e Cabril, 

apesar de algumas vezes estes inflectirem a sua orientação para a segunda direção 

principal de tendência NO-SE. 

De referir que enquadrado no “Programa Nacional de Barragens com Elevado 

Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH)”, que tem como objectivo identificar e definir 

prioridades para os investimentos a realizar em aproveitamentos hidroeléctricos no 

horizonte 2007-2020, está prevista a construção da Barragem do Fridão (Amarante), 

que apresentará consequências ao nível dos recursos hídricos do concelho e que 

importa acautelar, estando já prevista uma área condicionada na envolvente da 

albufeira que surgirá no sul do concelho. Assim, de acordo com os dados disponíveis 

em http://pnbeph.inag.pt/np4/p/projectos, o aproveitamento do Fridão localizado na 

Bacia Hidrográfica do rio Douro, ao longo do curso de água do rio Tâmega, tem como 

NPA de referência a cota de 160 m, e como NPA máximo a cota de 180 m, sendo a 

área da bacia de 2 630 km2, com a capacidade de 195 m3, com uma potência 

instalada de 163 MW e a produtibilidade media anual de produção primária de 299 

Gwh. 

Figura 3 – Futura Albufeira do Fridão 

 

Fonte http://pnbeph.inag.pt/np4/p/projectos 
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Vários problemas têm sido apontados, como consequência da execução dos 

aproveitamentos hidroeléctricos apontados neste Programa Nacional de Barragens, 

sobretudo ao nível da preservação das zonas da Rede Natura 2000 e dos 

ecossistemas aquáticos, mas também a impossibilidade de cumprimento da diretiva 

europeia da água, no que respeita às metas de qualidade da água até 2015, 

apresentando a barragem do Fridão situações específicas de fragmentação lótica de 

moderada a elevada, afectação de sítios classificados (património cultural), afectação 

de captações destinadas à produção de água para consumo humano, risco de 

poluição acidental moderado, risco médio/alto de contribuição para erosão costeira, 

etc., problemas que deverão ser reflectidos no Estudo de Impacte Ambiental deste 

aproveitamento hidroeléctrico, identificando medidas mitigadoras, incluído também 

medidas compensatórias.  

 

O solo é constituído por matéria mineral sólida e orgânica. Da matéria mineral fazem 

parte fragmentos de rocha, minerais primários e secundários. O tipo de solo mais 

predominante na área de intervenção corresponde a cambissolos, sendo estes pouco 

evoluídos. As subunidades mais frequentes são os cambissolos húmicos de xistos. 

 

A capacidade de uso que o solo apresenta, diz respeito ao aproveitamento que daí se 

pode retirar. Assim sendo, neste concelho, a esmagadora maioria do solo apresenta 

uma capacidade não susceptível para uso agrícola - classe F (classificação do SROA), 

ou seja apresentam uma capacidade de uso muito baixa e com limitações muito 

severas, com risco de erosão muito elevado. A melhor utilização prende-se com a 

exploração florestal, uma vez que existem limitações tais que em muitos casos o solo 

não é susceptível de qualquer utilização económica (agrícola), podendo apenas ser 

destinado à produção florestal. Apresenta ainda pequenas manchas da classe C – de 

Utilização Agrícola Condicionada, mas também pequenas áreas de classe A – 

Utilização Agrícola - que inclui os solos com elevada capacidade produtiva, onde a 

espessura média é elevada, com fraca possibilidade de erosão, e ainda complexos 

A+F e A+C. Esta diminuta aptidão agrícola reflete-se na expressão quase residual da 

RAN concelhia. 
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Figura 4 - Geologia 

 
 

 

Recursos e valores naturais 

A intensa fracturação referida, aliado ao fenómeno da erosão diferencial, permitiu criar 

uma queda de água denominada Fisgas do Ermelo. “O rio Ôlo que nasce a Leste, na 

Serra do Alvão (1263), desce nesta zona em sucessivos degraus de quatzito, 

culminando numa queda de água de rara beleza, com cerca de 250 m de desnível”2. 

 

Este foi um dos aspectos mais significativos que levou à classificação da Serra do 

Alvão como Parque Natural (Decreto-Lei nº 237/83, de 8 de Junho) e à aprovação e 

publicação do respectivo Plano de Ordenamento, através da RCM nº 62/2008, de 7 de 

                                                 
2 PDM, Elementos Anexos – Volume 1, Caracterizações, 1995, p. 8. 
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Abril. Para além deste importante local de interesse paisagístico e geológico, a riqueza 

e variedade da flora e vegetação com o seus carvalhais a dominar as zonas mais 

elevadas, associado ao vidoeiro, e outras espécies arbustivas e arbóreas, a 

abundância e diversidade da avifauna, aliada à marca do homem, patente na 

arquitetura local, como é exemplo a aldeia do Ermelo, mas também no cultivo dos 

campos e na criação de gado, levaram à classificação destes 7.202 ha dos quais 

2.859 ha se localizam em Mondim de Basto. 
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Figura 5 – Planta de síntese do POPNAL – Fonte de http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/ 
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No âmbito da Rede Natura 2000, o Sítio de Importância Comunitária - SIC "Alvão-

Marão", (Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto), integra 

assim uma rede de protecção de habitats, espécies de fauna e flora prioritárias a 

nível comunitário. 

Figura 6 – Áreas Classificadas – Parque Natural do Alvão e Sítio Rede Natura 2000 com 

incidência em Mondim de Basto 
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O SIC PTCON0003 "Alvão-Marão", com 58 788 ha, que correspondem 

sensivelmente a 13% do Parque Natural do Alvão, tem 18% da sua área nos limites 

do concelho de Mondim de Basto, ocupando assim 63% da área do concelho. Para 

além da diversidade dos habitats naturais que aqui apresentam uma grande riqueza, 

ocorrem anda diversas espécies, com destaque para o lobo, a lontra, o morcego-

negro entre outros. Os espaços florestais de povoamentos, somados com as áreas 

de matos/incultos, ocupam aproximadamente 82% da área total do concelho, que 

juntamente com as áreas agrícolas, formam o cenário rico e característico de que 

dependem diversas atividades económicas, com destaque para a pastorícia, a 

criação de bovinos, apicultura e caça. A área florestal concelhia, é claramente 

dominada pelas resinosas com destaque para o pinheiro bravo, seguido de longe 

pelos povoamentos mistos de resinosas e folhosas, dominando neste ultimo os 

carvalhos, castanheiros e o freixo. De referir que a maior parte dos espaços 

florestais (87%), está incluída em perímetros florestais, sujeitos a regime florestal. 

Figura 7 - Povoamentos florestais em Mondim de Basto, 2007 

 

Algumas das áreas de incultos, que apresentam uma extensão na ordem dos 4500 

ha, e de áreas ardidas têm aptidão para a floresta, sendo áreas que se encontram 

subaproveitadas, que como tal deveriam ser (re) arborizadas. 
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Detendo este concelho um vasto espaço florestal, apresenta como consequência um 

risco elevado de incêndios florestais. De 1998 a 2008 ocorreram 1042 incêndios 

florestais, atingindo sobretudo povoamentos (3688 ha) e uma área menor, mas 

também importante, de aproximadamente 1000 ha de matos. Nesta década, os anos 

de 2000 e 2005, com áreas ardidas de 1102 ha e 1652 ha de povoamentos, foram 

os anos mais fustigados por esse flagelo, sobretudo áreas de pinheiro bravo, sendo 

o ano de 2007 marcado pelos 445 ha de matos ardidos (valor mais elevado da 

década). 

  

Dinâmicas populacionais e habitacionais 

 

O concelho de Mondim de Basto é um dos que pertencendo à NUTIII Tâmega, 

apresenta uma menor densidade populacional, com 49,8 hab/km2, em 2001, 

sensivelmente abaixo do limite de baixa densidade que é de 50 hab/Km2 e também 

distante das NUT II e III a que pertence, estas com valores superiores a 170 

hab/km2. Em termos populacionais, este concelho não acompanha as tendências 

dessas NUT’s, que apresentam uma variação populacional positiva. Em Mondim de 

Basto, depois de uma década, a de 70, com crescimentos de 2,7%, houve uma 

inversão, passando a perder -3,9% na década de 80 e -9,9 no período 

compreendido entre os dois últimos recenseamentos (1991/2001). Nessa última 

década Mondim de Basto perde cerca de mil habitantes, totalizando 8573 

residentes, seguindo assim a tendência verificada nas Terras de Basto3 (com 

exceção de Cabeceira de Basto). 

 

Entre 1991 e 2001, a variação populacional foi negativa em todas as freguesias, com 

exceção da sede de concelho que apresenta uma variação de 7%, apresentando 

uma densidade populacional de 217,4 hab/Km2, e de Paradança, com uma variação 

de 20,3% mas com pouco mais de 370 habitantes, que poderá ter beneficiado da 

dinâmica e ligação à sede de concelho. Denota-se em termos populacionais uma 

concentração da população na freguesia de Mondim de Basto detendo esta cerca de 

41% do total da população concelhia. Existe ainda uma preponderância da 

                                                 
3 Constituída por Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena. 
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localização da população nas freguesias de Atei e Vilar de Ferreiros, para além da 

freguesia sede de concelho, localizando-se aquelas relativamente próximas à vila.  

Tabela 1 - Variação da população e nº de edifícios (2001/2011) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE, 2013 

Gráfico 1 - Taxa de variação populacional por freguesia entre 2001 e 2011 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do INE, 2013 

 

O concelho apresenta faixas etárias da população mais jovem (até aos 25 anos), 

com uma diminuição substancial no período entre 1991 e 2001, enquanto a faixa 

etária da população entre os 24 e os 65 revela um ligeiro aumento, tendência 

Unidade territorial 
População residente 

(N.º) 
Variação 

Edifícios (N.º) 
Variação 

Ano 2001 2011 % 2001 2011 % 

Mondim de Basto 8573 7496 -13 3554 4067 14 

Atei 1421 1356 -5 629 705 12 

Bilhó 763 545 -29 363 374 3 

Campanhó 350 268 -23 194 225 16 

Ermelo 712 481 -32 473 493 4 

Mondim de Basto 3473 3276 -6 1103 1289 17 

Paradança 373 358 -4 218 231 6 

Pardelhas 109 76 -30 64 67 5 

Vilar de Ferreiros 1372 1136 -17 510 683 34 
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idêntica, mas mais acentuada, na faixa etária mais envelhecida. As baixas 

qualificações da população local refletem este envelhecimento populacional. Não 

obstante a dinâmica populacional ter sido negativa, a variação intercensitária, no que 

se refere ao número de famílias, aumentou 8,2%, situação idêntica ao número de 

alojamentos, em que o aumento que se situou próximo dos 22,8% no concelho. 

Efetivamente, na última década, a tendência verificada na variação do nº de edifícios 

mantêm-se, sendo a média registada no concelho de 14 %. Contudo as freguesias 

de Vilar de Ferreiros, Mondim de Basto, Campanhó e Atei apresentam, 

respectivamente, valores na ordem dos 34 %, 17 %, 16 % e 12 %. 

Globalmente, o concelho apresenta uma estrutura de ocupação do território do tipo 

concentrado nas área serranas, e disperso nas áreas de menor altitude (Vale), 

sendo os seus aglomerados eminentemente de baixa densidade, com exceção da 

área  urbana da Vila e da sua periferia que corresponde à sede de concelho. 

 

Estrutura socioeconómica 

 

Relativamente à distribuição e evolução da população ativa pelos diferentes sectores 

de atividade, refira-se que, de 1991 para 2001 o sector primário passou de primeiro, 

em número de ativos, para terceiro lugar (21%), logo após o sector secundário 

(35%) que beneficiou do aumento do peso das pequenas indústria existentes, 

sobretudo a indústria extractiva (pedreiras de extração de granito) e a indústria 

transformadora. O sector terciário passou a ser o mais representativo em número de 

ativos com 44%, passando a absorver muita da população jovem que prefere 

trabalho no comercio, alojamento, restauração e trabalhos de natureza social do que 

na agricultura. Apesar do que foi registado, a agricultura continua a desempenhar 

um papel importante na economia local (mas também social, ambiental e 

paisagístico), funcionando como complemento ao rendimento das famílias, detendo 

uma importância superior às verificadas nas NUT de referência. 

 

Em termos turísticos este concelho integra-se numa região intrinsecamente ligada 

aos valores patrimoniais, naturais, históricos e etnográficos, que se mantiveram 
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inalterados devido ao isolamento deste espaço marcadamente rural, conservando as 

marcas da ruralidade em alguns lugares do território. O já referido Parque Natural do 

Alvão, constitui uma amostra representativa do património natural, paisagístico e 

cultural, sendo consequentemente um atrativo para a atividade turística e que 

promete novas possibilidades de desenvolvimento, nomeadamente ao nível do 

Turismo de Natureza. O facto da prova velocipédica, “Volta a Portugal”, ter aqui uma 

etapa – subida à Senhora da Graça – constitui-se também como um atrativo turístico 

que movimenta muitas pessoas e que, se bem aproveitado, pode fazer com que 

voltem numa visita de carácter diferente. A melhoria das acessibilidades regionais 

permitiu melhorar a ligação do concelho ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, e a 

territórios com uma oferta turística consolidada e reconhecida como o Douro, 

Guimarães e Porto. 

Acessibilidades 

 

No que se refere à rede viária verifica-se que a mesma tem como centro e charneira 

a vila de Mondim de Basto, enquadrando-se na lógica do povoamento concelhio e 

ainda na importância que a freguesia de Mondim de Bastos detém ao nível do 

concelho. Efetivamente, passam pela vila as três vias de carácter regional que 

atravessam o concelho (ER 304, ER 312 e CM1191-1/CM1344) e que ligam aos 

concelhos vizinhos. Os eixos viários principais mais próximos são: a norte a A7/IC5 

e a sul o A4/IP4. 

A abertura da Via do Tâmega, variante à N 210, na ligação entre Amarante e 

Celorico de Basto, constitui uma melhoria substancial na ligação de Mondim de 

Basto com os concelhos localizados a oeste e a sul e consequentemente ao IP4. A 

localização a norte da A7, com um nó próximo da freguesia de Atei, também veio 

melhorar as ligações com o litoral e os municípios a NE. 

Ainda assim, a característica principal e que tem um papel importante na estrutura 

viária municipal prende-se com a morfologia do território. Efetivamente, os diversos 

acidentes topográficos e um acentuado recorte do seu relevo contribuem para a 

existência de um sistema viário marcado por percursos sinuosos que dificultam as 

desejáveis condições de acessibilidade. 
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Infraestruturas 

Os maiores problemas, relacionados com as infraestruturas, do concelho verificam-

se ao nível do saneamento básico.  

A rede de drenagem de águas residuais é composta por dois sistemas: a rede de 

águas residuais domésticas e a rede de águas residuais industriais. Relativamente à 

primeira podemos dizer que apenas a sede do concelho é servida por rede de 

saneamento, articulada com uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR). 

Efetivamente, verifica-se que existe rede de saneamento somente na vila de Mondim 

de Basto, na zona industrial e no centro da freguesia de Atei (recorre a fossa 

colectiva). Tanto nas aldeias como nas novas áreas de construção continua-se a 

utilizar, geralmente, o sistema da fossa ou individual. 

2. 2 – Quadro de Referência Estratégico 

Pretende-se neste capítulo sistematizar as orientações estabelecidas pelos 

instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional, no sentido de 

integrar e articular as suas propostas no modelo de organização espacial do 

território municipal, assim como efetuar uma breve caracterização da realidade local. 

 Âmbito Nacional e Regional 

Neste contexto foram considerados os seguintes documentos de referência:  

 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável - ENDS;  

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT;  

 Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN; 

 Plano Estratégico Nacional do Turismo - PENT; 

 Programa Nacional de Turismo e Natureza - PNTN; 

 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade - ENCNB; 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – PSRN2000; 

 Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural – PENDR;  
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 Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico -

PNBEPH; 

 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação - PANCD;  

 Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego - PNACE; 

 Estratégia Nacional para as Florestas - ENF; 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte – PROTN;  

 Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão - POPNAL; 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro - PBHRD;  

 Plano Regional de Ordenamento Florestal - PROF Tâmega; 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Mondim de Basto 

– PMDFCI-MB. 

 

Figura 8 - Quadro de Referência da Revisão do PDM de Mondim de Basto 

Apresenta-se, de seguida, uma breve caracterização dos instrumentos de 

planeamento e gestão territorial utilizados para a construção do Quadro de 

Referencia Estratégico (QRE), assim como uma breve descrição dos seus 

respectivos objectivos estratégicos. 
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Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 4          ENDS 

A procura de um modelo mais sustentável de evolução da sociedade tem constituído 

preocupação dominante nas últimas décadas face ao conjunto de oportunidades, 

mas também de ameaças, que afectam o conjunto do tecido social, a estrutura das 

atividades económicas e o equilíbrio ambiental. Assim a adopção da ENDS, no 

horizonte 2015, pretende tornar Portugal num dos países mais competitivos e 

atrativos da EU, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social 

e ambiental e de responsabilidade social. Para tal a ENDS confere sete objectivos 

de ação: 

 Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento»; 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência 

Energética; 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património; 

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 

 Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do 

Território; 

 Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação 

Internacional; 

 Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 5      PNPOT 

Instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as 

grandes opções com relevância para a organização do território nacional, 

consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 

instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os 

demais Estados Membros para a organização do território da União Europeia. A 

linha de rumo tomada pelo PNPOT sistematiza-se em seis objectivos 

complementares:  

                                                 
4 

Resolução do Conselho de Ministros nº 109/2007, de 20 de Agosto.
 

5 Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, rectificada pela Declaração de Rectificação nº 103-A/2007. 
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 Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e 

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e 

prevenir e minimizar os riscos; 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração no 

espaço ibérico, europeu e global; 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 

infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais; 

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de 

equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de 

interesse geral, promovendo a coesão social; 

 Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação 

e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e 

administração pública; 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 

participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Quadro de Referência Estratégico Nacional               QREN 

 

É o documento de direção estratégica e operacional dos instrumentos financeiros de 

carácter estrutural que apoiam a concretização de componentes importantes da 

política de desenvolvimento de Portugal no período de 2007 a 2013. O QREN é 

operacionalizado através de um conjunto de Programas Operacionais (PO): três PO 

temáticos de natureza transversal, e sete PO regionais. O QREN assume como 

grandes desígnios estratégicos:  

 Promover a qualificação dos portugueses; 

 Promover o crescimento sustentado; 

 Garantir a coesão social; 

 Assegurar a qualificação do território e das cidades; 

 Aumentar a eficiência da governação. 
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Plano Estratégico Nacional do Turismo6                PENT 

 

O turismo afirma-se cada vez mais como uma estratégia económica do país, com 

vantagens competitivas, no mundo globalizado. O PENT surge como um documento 

orientador da estratégia a seguir por Portugal, uma vez que deverá ser um dos 

destinos de maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na 

qualificação e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores 

de crescimento da economia nacional. O PENT apresenta como uma das 

orientações estratégicas tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística numa 

componente fundamental do produto turístico para valorizar/qualificar o destino 

Portugal, preconizando: 

 Para o Urbanismo - preservar a autenticidade arquitectónica dos centros 

históricos das cidades através da conservação de edifícios e da manutenção 

e iluminação dos museus e monumentos – e criar condições para a 

deslocação a pé ou de bicicleta e assegurar a existência de zonas verdes. 

 Para o Ambiente - promover a valorização do património paisagístico e 

natural, bem como a biodiversidade, intervindo nomeadamente nas áreas 

classificadas, integrando políticas de conservação da natureza e princípios 

de utilização sustentável dos recursos. Deve-se assegurar a limpeza e 

despoluição ao nível do solo, subsolo, água e ar, o controle dos níveis de 

ruído, de assegurar boas condições de saneamento, e também a eliminação 

de depósitos de entulho nas margens dos rios em áreas turísticas. 

 Para a Paisagem – Reduzir as intervenções com impacto na paisagem 

natural ou urbana e promover a arborização dos espaços. 

 

Programa Nacional de Turismo e Natureza           PNTN 

 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98 e aplicável na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, o PNTN faz parte de um conjunto de orientações 

políticas internacionais direcionadas para o desenvolvimento sustentável destas 

áreas, que no caso particular do turismo visa permitir a recuperação e conservação 

                                                 
6 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 04 de Abril. 
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do património natural e cultural apoiado em quatro vectores principais: conservação 

da natureza, desenvolvimento local, qualificação da oferta turística e diversificação 

da atividade turística. Dez anos após criação do PNTN, o conceito de Turismo de 

Natureza  foi redefinido. De acordo com o novo enquadramento legal para os 

empreendimentos turísticos e para as atividades de animação turística, 

considera-se turismo de natureza a atividade turística que decorra em áreas 

classificadas ou outras com valores naturais, que seja como tal reconhecida 

pelo ICNB. 

O PNTN tem os seguintes objectivos: 

a) Compatibilizar as atividades de turismo de natureza com as características 

ecológicas e culturais de cada local, respeitando as respectivas capacidades de 

carga; 

b) Promover projetos e ações públicas e privadas que contribuam para a adequada 

visitabilidade das Áreas Protegidas (AP), através da criação de infraestruturas, 

equipamentos e serviços; 

c) Promover no interior das AP a instalação e o funcionamento dos diferentes 

serviços de hospedagem em casas e empreendimentos turísticos de turismo em 

espaço rural; 

d) Promover a instalação e o funcionamento de «casas de natureza», como 

infraestruturas de alojamento que, não sendo as únicas nas AP, delas serão 

exclusivas; 

e) Valorizar a recuperação e ou a reconversão dos elementos do património 

construído existentes, passíveis de utilização pelas atividades de turismo de 

natureza; 

f) Promover a criação de infraestruturas e equipamentos necessários às atividades 

de turismo de natureza que salvaguardem a sua adequada integração; 

g) Instalação em cada AP de centros de recepção e ou interpretação, circuitos 

interpretativos, núcleos eco-museológicos e de sinalização adequada às funções 

de recepção, informação, interpretação e visitas turísticas; 

h) Incentivar práticas turísticas, de lazer e de recreio não nocivas para o meio natural 

e compatíveis com a sua preservação; 

i) Fomentar atividades que contribuam para a sensibilização e educação ambientais 

dos visitantes e população em geral; 
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j) Incentivar a criação de micro e pequenas empresas de serviços de alimentação e 

bebidas e de animação turística, particularmente as iniciativas endógenas que 

promovam o desenvolvimento local e as relações de proximidade entre as 

populações e os turistas; 

l) Incentivar o aparecimento de novas profissões e atividades na área do turismo 

mais aliciantes à fixação dos jovens; 

m) Promover as atividades de animação que se destinem à ocupação dos tempos 

livres dos visitantes e que contribuam para a divulgação e interpretação do 

património natural e cultural; 

n) Promover os produtos de base local e a sua comercialização, nomeadamente 

através da gastronomia; 

o) Divulgar as manifestações tradicionais e etnográficas locais como forma de 

afirmação da identidade cultural. 

 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade  
       ENCNB 

 

A ENCNB (RCM nº 152/2001, de 11 de Outubro), em vigor até 2010, assume três 

objectivos gerais: conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os 

elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia; promover a 

utilização sustentável dos recursos biológicos; contribuir para a prossecução dos 

objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da 

conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, em especial os objectivos 

definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovada pelo Decreto nº 

21/93, de 29 de Junho, designadamente a conservação da biodiversidade, a 

utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos 

benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

Para a concretização destes objectivos, a ENCNB formula 10 opções estratégicas: 

1) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, 

bem como a monitorização de espécies, habitats e ecossistemas; 
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2) Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas; 

3) Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu 

património natural, cultural e social; 

4) Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das 

zonas de proteção especial integrada no processo da Rede Natura 2000; 

5) Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e 

gestão de espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do 

património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, 

geomorfológico e paleontológico; 

6) Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da 

utilização sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do 

território e nas diferentes políticas sectoriais; 

7) Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e 

local; 

8) Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da 

biodiversidade; 

9) Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como 

mobilizar e incentivar a sociedade civil; 

10) Intensificar a cooperação internacional. 

 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 7         PSRN2000 

Este plano sectorial constitui um instrumento de gestão territorial, que visa a 

conservação da biodiversidade, a salvaguarda e valorização das áreas classificadas 

incluídas na Rede Natura 2000, bem como a proteção e conservação das espécies e 

dos habitats nessas áreas: 

 Orientar a gestão dos Sítios e ZPE relativo aos valores naturais que ocorrem 

nos mesmos, com vista a garantir a sua conservação a médio/longo prazo; 

                                                 
7 Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho. 
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 Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos 

locais integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão 

compatíveis com a utilização sustentável do território; 

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das 

respectivas características e prioridades de conservação; 

 Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado 

de conservação favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a 

tipologia das restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos 

habitats a proteger; 

 Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de 

ordenamento do território das medidas e restrições; 

 Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da 

avaliação de impacte ambiental e na análise de incidências ambientais.  

 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural 8           PENDR 

O Plano Estratégico Nacional (PEN) para o Desenvolvimento Rural estabelece as 

prioridades conjuntas da ação do FEADER e de cada Estado Membro, para o 

período de programação 2007-2013, conjugando as orientações estratégicas 

comunitárias e os seus objectivos específicos com as orientações de política 

nacional. Constitui, assim, o instrumento de referência para a preparação da 

programação do FEADER, sendo concretizado através dos subsequentes 

Programas de Desenvolvimento Rural (PDR). 

O modelo europeu de desenvolvimento rural sustentável tem vindo a consolidar o 

carácter multifuncional do sector agro-florestal, afirmando-se, com racionalidade, 

numa tripla valência: económica, produtora de bens de mercado; ambiental, 

produtora de serviços e gestora de recursos e territórios; e social, integradora de 

atividades e rendimentos. 

Neste enquadramento, a finalidade da estratégia nacional para a agricultura e o 

desenvolvimento rural consiste em promover a competitividade do sector agro-

florestal e dos territórios rurais de forma sustentável. Para cumprir esta finalidade 

                                                 
8 Resolução do Conselho de Ministros n.º 147/2006, de 2 de Novembro. 
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foram definidos três Objectivos Estratégicos, interligados e diretamente 

vocacionados para o desenvolvimento rural, complementados com dois desígnios 

nacionais, definidos como Objectivos Transversais, e para os quais aqueles deverão 

contribuir e interagir de forma ativa. 

Objectivos Estratégicos: 

 Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal, determinando como 

sub-objectivos: 

 Aumentar o conhecimento e melhorar o potencial humano; 

 Promover a inovação; 

 Reestruturar e desenvolver o potencial físico; 

 Melhorar a qualidade da produção e dos produtos agrícolas. 

 Promover a Sustentabilidade dos Espaços Rurais e dos Recursos Naturais 

garantindo ou melhorando a qualidade do ambiente, da paisagem e a boa 

utilização dos recursos. Consideram-se como sub-objectivos: 

 Proteger os valores ambientais e paisagísticos em zonas agrícolas e 

florestais da Rede Natura 2000 e outras; 

 Proteger os recursos hídricos e o solo; 

 Contribuir para a atenuação das alterações climáticas; 

 Contribuir para o uso continuado e sustentável das terras agrícolas em 

zonas desfavorecidas. 

 Revitalizar económica e socialmente as áreas rurais contribuindo para aumentar 

a atratividade e competitividade destas áreas enquanto local para viver, trabalhar 

e visitar. Assim, consideram-se como sub-objectivos: 

 Diversificar a economia rural; 

 Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais; 

 Desenvolver competências nas zonas rurais. 

 

Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial 

Hidroeléctrico 
        PNBEPH 

O Decreto-Lei n.º 182/2008, publicado no Diário da República n.º 171, Série I de 

2008-09-04, estabelece o regime de implementação do Programa Nacional de 
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Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico – PNBEPH, e apresenta como 

objectivo identificar e definir prioridades para os investimentos a realizar em 

aproveitamentos hidroeléctricos no horizonte 2007/2020, apresentando como meta 

atingir uma capacidade instalada hidroeléctrica superior a 7.000MW em 2020, 

contribuindo assim para o cumprimento dos objectivos estabelecidos para o país de: 

 Aumento de produção de energia proveniente de fontes renováveis; 

 Redução da dependência energética nacional; 

 Redução das emissões de CO2. 

 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação     PANCD 

A RCM nº 69/99, de 9 de Julho, aprovou o Programa de Ação Nacional de Combate 

à Desertificação (PANCD), estabelecendo procedimentos relativamente à sua 

concretização.  

A expressão “desertificação humana” tem sido utilizada como sinónimo de 

despovoamento, mas não se deve confundir com o termo “desertificação” no sentido 

da degradação da terra em climas com um certo grau de secura, resultantes de 

factores naturais ou das atividades do Homem. Em Portugal, correm a par os dois 

conceitos. O despovoamento é igualmente efeito e causa da degradação das terras. 

É o que se passa em vastas áreas do País, onde as terras foram levadas a extremos 

de degradação, e hoje se encontram abandonadas e são cenários de fenómenos de 

degradação como são exemplos os incêndios e as enxurradas. O acentuado 

despovoamento (e envelhecimento da população) que se verificou faz com que 

sejam necessárias medidas que sustenham e invertam esta tendência e que por sua 

vez diminua o fenómeno da litoralização. 

 

É neste contexto que o PANCD é apresentado como um instrumento de orientação 

para a ação, tendo sempre presentes os seus objectivos estratégicos, na definição 

de políticas de desenvolvimento económico e social sustentável. 

 

Objectivos estratégicos do PANCD: 

 Conservação do solo e da água; 
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 Fixação das populações nas regiões mais despovoadas; 

 Recuperação das áreas degradadas; 

 Sensibilização da população para a problemática da desertificação; 

 Consideração da luta contra a desertificação nas políticas gerais e sectoriais. 

 

Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego            PNACE 

O Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego (PNACE) 

2005/2008 é um programa integrado e programático que Portugal vai desenvolver no 

contexto da União Europeia, face aos desafios colocados pela economia e pela 

sociedade globalizada em que tem que competir e se quer afirmar. 

Com a implementação do Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o 

Emprego, Portugal pretende atingir quatro Objectivos Estratégicos que constituem 

uma agenda para a modernização. 

1. Reforçar a credibilidade, consolidando as contas públicas e apostando em 

políticas fortes, transparentes, focalizadas e direcionadas para a solução dos 

pontos críticos que limitam o desenvolvimento do País e a sua capacidade de 

atrair capitais e recursos internos e externos. 

2. Apostar na confiança, fomentando o crescimento económico, melhorando o 

contexto jurídico e legal, afirmando políticas públicas coerentes e estrategicamente 

enquadradas, incrementando o investimento público nos sectores chave para o 

sucesso dessas políticas, atraindo o investimento privado e apoiando a 

modernização do tecido empresarial. 

3. Assumir os desafios da competitividade, implementando um plano tecnológico que 

acresça a capacidade de gerar valor das pessoas, das empresas e das 

instituições, através do conhecimento, da tecnologia e da inovação, e eliminando 

as práticas burocráticas de forma a tornar o País mais atrativo para os negócios. 

4. Reforçar a coesão social, territorial e ambiental como factores de competitividade 

e desenvolvimento sustentável, promover o emprego, combater o desemprego e 

reforçar a educação e qualificação da população portuguesa numa óptica de 

aprendizagem ao longo da vida. 
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Estratégia Nacional para as Florestas9             ENF 

A Estratégia Nacional para as Florestas insere-se na Estratégia Florestal da União 

Europeia e constitui um documento de reflexão do sector, pretendendo-se que seja 

sobretudo o elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e 

privados para o desenvolvimento do sector nas próximas décadas.  

Demonstra o valor dos recursos florestais para a sociedade, integrando as diversas 

funções e as diversas valências económicas, sociais e ambientais, abordando ainda, 

o quadro das mudanças de contexto operadas nas últimas décadas, desde as 

alterações climáticas e os fenómenos de globalização até às questões de 

despovoamento rural do interior e crescente urbanização do litoral, com referência 

às respostas políticas desenvolvidas no passado.  

As seis linhas de ação estratégicas, que tendem a minimizar os riscos de 

incêndios e dos agentes bióticos e, assegurar a médio prazo a competitividade do 

sector, consideradas na Estratégia Nacional para as Florestas são: 

 Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;  

 Especialização do território;  

 Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável;  

 Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos;  

 Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector;  

 Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios10       PNDFCI 

O PNDFCI estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, definindo uma estratégia e um 

conjunto articulado de ações com vista a fomentar a gestão ativa da floresta, criando 

condições propícias para a redução progressiva dos incêndios florestais. Os 

objectivos, ações e metas serão alcançados recorrendo a intervenções em três 

                                                 
9 RCM n.º 114/2006, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 77/2006, de 14 de Novembro. 
10 Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 
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domínios prioritários: prevenção estrutural vigilância e combate, sendo identificados 

cinco eixos estratégicos de atuação: 

1) Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

2) Redução da incidência dos incêndios; 

3) Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4) Recuperação e reabilitação dos ecossistemas; 

5) Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

O PNDFCI acentua a necessidade de uma ação concreta e persistente na política de 

sensibilização, no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco, bem como 

no desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, 

detecção e combate, reforçando a capacidade operacional. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte             PROTN 

Este instrumento de gestão territorial deve desenvolver, no âmbito regional, as 

opções constantes do PNPOT e dos Planos Sectoriais, servir de quadro de 

referência e definir orientações para as decisões da administração e para a 

elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, em particular dos PDM.  

A elaboração do PROT-Norte foi determinada pela RCM nº 29/2006, de 23 de 

Fevereiro, no quadro da Lei de Bases do Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(LBOTU) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Os 

objectivos específicos, decorrentes de uma proposta inicial da CCDR-N, são os 

apresentados seguidamente: 

 Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da 

região do Norte, contemplando, designadamente: 

 A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial 

de âmbito nacional, no respeito dos princípios gerais da coesão, da 

equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais e da 

qualificação ambiental, urbanística e paisagística do território; 

 A valorização da posição geoestratégica da região, na sua articulação com o 

restante território nacional, com as regiões fronteiriças e com as rotas 
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transeuropeias e transatlânticas; 

 A afirmação da região como plataforma de internacionalização da economia 

nacional, reforçando os factores de inovação de competitividade e de atracão 

de investimento estrangeiro; 

 O reforço da cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando 

especializações, complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de 

projetos de dimensão europeia; 

 A salvaguarda e valorização dos recursos patrimoniais, tanto monumentais 

como naturais, com destaque para os valores classificados pela UNESCO 

como património mundial. 

 Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do 

PROT, como unidade territorial específica, com critérios de ordenamento e 

gestão apropriados às suas características físicas e de ocupação humana, e 

desenvolver propostas estratégicas adequadas à valorização das suas 

especificidades territoriais e à criação de complementaridades com vista ao 

reforço conjunto da competitividade e coesão regionais; 

 Definir orientações e propor medidas para contrariar os fenómenos de 

urbanização e edificação difusa para fins habitacionais ou instalação de 

atividades não rurais, promovendo simultaneamente o planeamento e a 

constituição de áreas apropriadas para o desenvolvimento urbano não 

especulativo e para a localização de atividades empresariais; 

 Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e 

florestal do território, bem como a salvaguarda e valorização da paisagem, das 

áreas classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes; 

 Propor medidas para a proteção e valorização do património arquitectónico e 

arqueológico, condicionando o uso dos espaços inventariados e das suas 

envolventes; 

 Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial 

proposto, bem como os que contribuam para o desenvolvimento dos sectores a 

valorizar, e definir orientações para a racionalização e coerência dos 

investimentos públicos; 
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 Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do 

território, harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, 

e servir de quadro de referência e definir orientações para as decisões da 

Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão do 

territorial. 

 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão        POPNAL 

O Parque Natural do Alvão, criado pelo Decreto-Lei nº 237/83, de 8 de Junho visa o 

desenvolvimento integrado e harmonioso com base na gestão dos recursos naturais, 

sociais e culturais, de maneira a conferir às populações qualidade de vida sem 

recorrer à degradação desses mesmos recursos, tendo por objectivos:  

 A conservação da Natureza e a salvaguarda do meio ambiente, 

nomeadamente quanto aos aspectos Geomorfológicos, Fisiográficos, 

Faunísticos e Florísticos;  

 A defesa do património artístico e cultural;  

 A renovação rural, através da dinamização socioeconómica e cultural, e do 

apoio à instalação de infraestruturas e equipamento;  

 Promoção e apoio ao recreio ecológico;  

 Sensibilização ecológica das populações. 

O Plano de Ordenamento, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

62/2008, de 7 de Abril, vinculativo para as entidades públicas e particulares, é um 

instrumento que estabelece a política de salvaguarda e conservação que se 

pretende instituir nesta área, dispondo designadamente sobre os usos do solo e 

condições de alteração dos mesmos, hierarquizados de acordo com os valores do 

património em causa. Assim, constituem objectivos gerais do POPNAL: 

a) Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos adquiridos 

sobre o património natural desta permita a concretização dos objectivos que 

presidiram à classificação como parque natural; 

b) Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais da fauna e 

flora selvagens protegidas, nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 
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c) Fixar os usos e o regime de gestão compatíveis com a proteção e a 

valorização dos recursos naturais e o desenvolvimento das atividades 

humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial 

convergentes na área protegida; 

d) Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de proteção 

adequados às diferentes áreas, bem como definir as respectivas prioridades 

de intervenção. 

O POPNAL apresenta ainda um conjunto de objectivos específicos, que 

pretendem: 

a) Conservar, promover e divulgar os valores naturais, paisagísticos, culturais e 

científicos da área, especialmente os seus valores geomorfológicos, 

faunísticos e florísticos, de forma que os seus usos sejam consentâneos com 

os fins anteriormente enumerados; 

b) Promover o correto ordenamento do território do PNAL para fins recreativos, 

criando condições adequadas à visitação; 

c) Promover o desenvolvimento socioeconómico e cultural da região, 

incentivando e apoiando as atividades tradicionais; 

d) Promover a articulação com planos e programa de interesse local, regional e 

nacional na gestão dos recursos naturais e paisagísticos e na salvaguarda do 

património histórico e etnográfico da região. 

 

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro 11           PBHRD 

Os Planos de Bacia Hidrográfica apresentam como objectivos gerais a valorização, a 

proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos nacionais, assegurando a sua 

harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial, através da economia do 

seu emprego e da racionalização dos seus usos. Os objectivos estratégicos para a 

Bacia Hidrográfica do Rio Douro são: 

 Proteção das Águas e Controlo da Poluição; 

                                                 
11 Decreto Regulamentar nº 19/2001, de 10 de Dezembro, rectificado pela Declaração n.º 21-G/2001, de 10 de 

Dezembro. 
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 Gestão da Procura. Abastecimento de Água às Populações e Atividades 

Económicas; 

 Proteção da Natureza; 

 Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e Acidentes de Poluição; 

 Valorização Social e Económica dos Recursos Hídricos; 

 Articulação do Ordenamento do Território com o Ordenamento do Domínio 

Hídrico; 

 Quadro Normativo e Institucional; 

 Sistema Económico-Financeiro; 

 Informação e Participação das Populações; 

 Aprofundamento do Conhecimento dos Recursos Hídricos. 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega 12            PROFT 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 118/2000, de 13 de Setembro, incumbe 

às Direções Regionais de Agricultura a elaboração dos PROF, cabendo à DRA do 

Tâmega elaborar o PROF do Tâmega, onde se inclui o concelho de Mondim de 

Basto. 

De acordo com a lei, os PROF são instrumentos de política sectorial que incidem 

exclusivamente sobre os espaços florestais, sendo estes os terrenos ocupados com 

arvoredos florestais, com uso silvo pastoril ou os incultos de longa duração, alínea b) 

do artigo 4.º do D.L. n.º 204/99, de 9 de Junho). 

Os PROF vinculam diretamente as entidades públicas e enquadram os projetos e 

ações a desenvolver nos espaços florestais públicos e privados, devendo os PDM´s 

integrar as normas constantes destes. 

Através do Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de Abril, foram publicados o 

regulamento e o mapa de síntese do PROF do Tâmega, integrando os território dos 

concelhos de Ribeira de Pena,  Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Celorico de 

Basto, Felgueiras, Amarante, Lousada, Paços de Ferreira, Marco de Canaveses, 

Paredes, Penafiel, Baião, Resende, Cinfães e Castelo de Paiva. 

                                                 
12 Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de Abril. 
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O PROF do Tâmega é constituído por um regulamento e um mapa de síntese que 

identifica as sub-regiões homogéneas, as zonas críticas do ponto de vista da defesa 

da floresta contra incêndios, as zonas sensíveis para a conservação da natureza, a 

mata modelo que irá integrar a rede regional das florestas modelo, os terrenos 

submetidos a regime florestal e os corredores ecológicos. 

Em toda a área PROF do Tâmega foram identificadas dez sub-regiões homogéneas 

integrando-se o território de Mondim de Basto nas sub-regiões designadas como 

Tâmega e Alvão - Marão. 

 
No quadro seguinte indica-se a priorização das funcionalidades estabelecida para 

cada uma das Sub-Regiões Homogéneas, nas quais está integrado o concelho de 

Mondim de Basto: 

Tabela 2 - Principais funções, por sub-região homogénea em Mondim de Basto 

Funções 
Sub-regiões homogéneas 

Tâmega Alvão-Marão  

Proteção - 1 

Produção - 2 

Conservação de habitats, de espécies da 
fauna e da flora e de geo-monumentos 

1  - 

Recreio, enquadramento e estética da 
paisagem 

2 3 

Silvo pastorícia, caça e pesca nas águas 
interiores 

3 - 

 

Na Carta Síntese do PROF do Tâmega estão representadas as Zonas Sensíveis 

para esta região PROF. No caso do Concelho de Mondim de Basto, temos 

representadas como áreas sensíveis: 

- Áreas Críticas do ponto de vista da floresta para incêndio – áreas que, do ponto de 

vista do risco de incêndio, impõem normas especiais de intervenção; 

- Corredores Ecológicos – faixas que promovam a conexão entre áreas florestais 

dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da 

biodiversidade; 
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- Sítio da Lista Nacional (Rede Natura 2000) – Sítio de Importância Comunitária 

(SIC) PTCON0003 Alvão-Marão; 

- Área Protegida – O Parque Natural do Alvão, integra a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas. 

O PROF do Tâmega determina a obrigatoriedade de elaboração de Planos de 

Gestão Florestal (PGF) para as explorações florestais privadas com área superior a 

50 ha e identifica as freguesias de Atei, Bilhó e Vilar de Ferreiros, com espaços 

florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), ou 

outras figuras associativas que se venham a constituir. 

Âmbito Local 

Relativamente às estratégias e instrumentos de planeamento de âmbito local, 

referimos os seguintes: 

 
Carta Educativa de Mondim de Basto13  CE 

 

A solução proposta para o reordenamento dos espaços educativos do território de 

Mondim de Basto, define um território educativo, composto por quatro Centros 

Escolares, a saber: Vilarinho, Mondim, Atei e Ermelo. 

Desta forma, a escola nuclear do Território Educativo de Mondim de Basto, a atual 

EB 23,S de Mondim de Basto assegurará a formação a toda a procura desde o 5º 

ano ao 12º ano de escolaridade ao total da população do concelho. 

- O Centro Escolar de Vilarinho, serve as freguesias de Vilar de Ferreiros e 

Bilhó e a Escola Central  EB1/JI de Vilarinho, baseia-se na ampliação e 

requalificação da escola de Vilarinho. 

- O Centro Escolar de Ermelo, serve as freguesias de Paradança, Ermelo, 

Campanhó e Pardelhas e a Escola EB1/JI de Ermelo, desenvolve-se 

                                                 
13 IST/CESUR – Carta Educativa de Mondim de Basto, 2004. 
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considerando a ampliação e reconversão da EB 1 de Ermelo, com oferta 

desde o pré-escolar ao 1º ciclo. 

- O Centro Escolar de Atei, serve a freguesia de Atei e a Escola EB1/JI nº 1 de 

Praça, desenvolve-se através da adaptação/ampliação e requalificação da 

EB 1 nº 1 de Praça. 

- O Centro Escolar de Mondim, serve a freguesia de Mondim de Basto, sendo 

a Escola Central a EB1/JI Programada, a partir da ampliação da EB 1 numa 

área central e bem servida de outros equipamentos colectivos. 

   
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  PMDFCI 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de Mondim 

de Basto tem como principal objectivo definir as medidas necessárias à defesa da 

floresta contra incêndios, possibilitando o incremento de um conjunto de ações de 

prevenção e de redução do risco de incêndio, tendo como objectivo a diminuição do 

número de ocorrências, assim como da área ardida. 

Posto isto é apresentado um conjunto de ações e medidas que se consideram 

relevantes para a redução do número de ocorrências e de área ardida e que refletem 

também os eixos estratégicos do PNDFCI. 

Eixos estratégicos: 

1) Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

O objectivo principal deste eixo é a redução do número de ocorrências e de área 

ardida através da melhoria da rede de infraestruturas florestais bem como da 

diminuição da carga de combustível e, consequentemente, diminuição do risco de 

propagação, nas áreas sociais e de valor ecológico elevado. 

2) Reduzir a incidência dos incêndios; 

Recorrendo à sensibilização e informação de toda a população, diferindo a forma de 

atuação mediante a idade, profissão e os próprios objectivos das ações; e ainda 

recorrendo a ações de as vigilância e de fiscalização  

3) Melhoria da eficácia do ataque e da gestão de incêndios; 
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De modo a garantir uma melhor e mais eficaz resposta de todos à questão dos 

incêndios florestais é essencial que haja uma descrição prévia de canais de 

comunicação, formas de atuação, levantamento das responsabilidades e 

competências das várias entidades envolvidas. 

4) Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

O objectivo primordial será a avaliação e mitigação dos impactes produzidos pelos 

incêndios e execução de estratégias de reabilitação a longo prazo, desenvolvendo 

um programa específico dirigido à recuperação de áreas ardidas, aplicando as 

orientações estratégicas das diferentes entidades com responsabilidades na área 

florestal, e a tomada de medidas imediatas na minimização dos impactes 

provocados pelos grandes incêndios, adoptando boas práticas florestais, tendo em 

conta o controlo das espécies invasoras, controlo fitossanitário, e controlo na 

reflorestação com espécies autóctones 

5) Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz; 

Este eixo estratégico tem como principal objectivo a operacionalidade da Comissão 

de Defesa da Floresta contra Incêndios, através do Plano Operacional Municipal 

(POM). 

 

Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto  PDM MB 

O Plano Diretor Municipal atualmente em vigor foi ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 36/95, de 27 de Julho. Para efeitos da presente 

caracterização elaborámos uma breve análise ao seu Regulamento que se 

consubstancia nos seguintes aspectos: 

Uso Dominante do Solo e Classes de Usos do Solo (Capítulo II,III,IV,V, VI, VII,VIII) 

O território do concelho encontra-se dividido, para efeitos de aplicação do 

Regulamento, nas Classes de Uso do Solo: 

- Espaços Urbanos e Urbanizáveis: 

- Zonas de construção do tipo I, II e III 

- Zona de Equipamentos 

- Zona Industrial; 
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- Espaços Agrícolas: 

- Reserva Agrícola Nacional 

- Zona Agrícola Complementar 

- Espaços Florestais: 

- Área submetida a regime legal específico 

- Zona Florestal de tipo I 

- Zona Florestal de tipo II 

- Espaços Naturais e Culturais: 

- Parque Natural do Alvão 

- Biótopo do Marão - atualmente Sítio PTCON 0003 – Alvão-Marão (da 

Rede  Natura 2000) 

- Monumentos Nacionais 

- Imóveis de interesse Público 

- Espaços-Canais; 

- Unidades Operativas de Planeamento 

Relativamente aos usos possíveis para a construção nos espaços urbanos e 

urbanizáveis, de acordo com o artigo 9º, deverá ser preferencialmente destinada a 

atividades residenciais, bem como comerciais, de serviços, industriais ou de 

armazenagem, desde que compatíveis com a atividade residencial. 

Relativamente às tipologias, a zona de construção do tipo I (artigo 17º), destina-se 

preferencialmente a habitação multifamiliar com comércio ao nível do rés-do-chão, 

bem como à localização de equipamentos. Prevê-se uma cércea igual ou superior a 

três pisos ou rés-do-chão mais dois. 

Por seu lado, prevê-se na Zona de construção do tipo II (artigo 21º), a construção de 

habitação unifamiliar ou bifamiliar isolada, geminada ou em banda, bem como à 

localização de equipamentos. As construções terão uma cércea máxima de dois 

pisos. Nesta subcategoria, a área mínima de implantação (artigo 23º), resultante de 

operações de loteamentos é respectivamente de 300 m2, 200 m2 e 100 m2, no caso 

de Construção isolada, geminada ou em banda. 

As zonas de construção do tipo III (artigo 25º), destinam-se à construção de 

habitação unifamiliar isolada ou geminada, bem como à localização de 
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equipamentos. A cércea máxima será de dois pisos. No que se refere às áreas 

mínimas de lote (artigo 27º), na construção isolada será de 500 m2 e na geminada 

de 300 m2. A profundidade das construções (artigo 11º) de duas frentes limitar-se-á, 

nas habitações ou escritórios a 15 metros. Por seu lado, os afastamentos 

posteriores (artigo 12º) será no mínimo de 6 metros, medidos entre a fachada tardoz 

do edifício e a extrema posterior do respectivo lote. Os Anexos  destinados a 

garagens (artigo 13º) deverão ter a área máxima de 45 m2, não podendo exceder 

6% da área total do lote, sendo na habitação plurifamiliar a área mínima de garagem 

25 m2 por fogo. 

 

No que se refere ao estacionamento (artigo 14º), as novas construções deverão 

assegurar espaços de estacionamento, sendo devido um lugar por fogo, um lugar 

por 100 m2 de área de industria, 50 m2 para áreas de comércio e serviços ou 

hotelaria e similares. Deverão ainda nos loteamentos ser previstos lugares de 

estacionamento público correspondentes. 

As Zonas Industriais (artigo 32º) ficam sujeitas às seguintes exigências: 

- A implantação deve ocupar no máximo 75 % da área do lote; 

- Afastamento de 10 metros ao arruamento confinante; 

- Afastamentos laterais de 5 entre as construções e os limites laterais do lote; 

- Afastamento mínimo de 6 metros da construção ao limite posterior do lote. 

Na classe de Espaço Agrícola (artigo 38º) são admitidas construções de habitação 

própria do tipo unifamiliar isolada com cércea máxima de dois pisos, desde que a 

parcela tenha 2.000 m2 e acesso a caminho público existente. Nesse caso a área de 

implantação não pode ultrapassar  em 10% a área do terreno disponível, para um 

máximo admissível de 300 m2, incluindo anexos e garagens em logradouro. 

Admite-se, a construção de instalações de apoio às atividades agrícolas e florestais, 

a construção de equipamentos de interesse concelhio, bem como a promoção de 

habitação de iniciativa municipal. Admite-se, ainda a construção de unidades 

industriais isoladas, desde que demonstrem o seu interesse para o concelho e 

disponham de uma parcela de 5.000 m2 e acesso a partir de caminho público, a 
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área de implantação da construção não ultrapasse em 20% a área do terreno 

disponível, para um máximo de 1.000m2 de implantação admitida. 

Os Espaços Florestais, englobam  três categorias (artigo 39º), a área submetida a 

regime legal específico, a zona florestal de tipo I e a zona florestal de tipo II. 

Na zona florestal do tipo I (artigo 45º), admite-se a construção de habitação própria 

do tipo unifamiliar isolada com cércea, máxima de dois pisos, em parcelas de 

terrenos já constituídas, desde que a parcela em causa disponha de uma área 

mínima de 10.000 m2 e acesso a partir de caminho público existente. Admite-se a 

construção de equipamentos de interesse concelhio bem como a promoção de 

habitação de iniciativa municipal. Admitem-se ainda a construção de unidades 

industrias isoladas desde que demonstrem o seu interesse para o concelho. Para o 

efeito, as parcelas em causa devem ter uma área mínima de 20.000 m2 e acesso a 

partir de caminho público existente. A área de implantação da construção não pode 

ultrapassar 20 % da área do terreno disponível. 

Relativamente à zona florestal do tipo II (artigo 48º), não é aconselhável qualquer 

tipo de mobilização do solo que conduza à alteração do relevo natural ou que de 

forma geral possa aumentar os riscos de erosão. 

 

Plano de Valorização da área envolvente do Monte Farinha  PVAEMF 

O Plano de Valorização e Ocupação da Área Envolvente do Monte Farinha, 

concluído no ano de 1999, teve como objectivo a elaboração de uma proposta geral 

de intervenção para a área objecto de estudo, que permita potenciar os recursos 

locais de forma coerente e articulada. Constatou-se que as aptidões naturais e 

paisagísticas se encontravam   insuficiente aproveitadas, carecendo de um modelo 

de utilização e gestão que permitisse a sua valorização como um todo.  

Constituído por três volumes, Volume 1 – “Proposta Geral de Intervenção”, Volume 2 

– “Relatório Descritivo e Justificativo” e Volume 3 – “Situação de Referência”, 

estrutura as propostas a partir da criação de uma ´âncora´ o Parque Lúdico e 

Ambiental. 
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Da Situação de Referência destacamos os seguintes aspectos: 

Áreas com valor e potencial paisagístico – as excelentes condições naturais 

e paisagísticas encontram-se subaproveitadas enquanto potencial turístico, 

uma vex que não existem motivos de atracões capazes de constituir um 

centro de interesse para captação de fluxos permanentes de visitantes e 

turistas; 

- No concelho, a oferta de alojamento, de serviços de restauração e de 

transportes é reduzida pelo que insuficiente para o estabelecimento de novos 

factores de atracão turística; 

- Constata-se a existência de diversos vestígios de povoamentos ancestrais 

que constituem uma mais valia em termos culturais. Os trabalhos de 

arqueologia podem trazê-los para a luz do dia, enriquecendo o conhecimento 

histórico da evolução da ocupação humana local e constituir motivo de 

interesse para visitantes e turistas; 

- A existência de diversos edifícios e conjuntos com interesse e valor 

arquitectónico enquanto memória da ocupação rural tradicional, permite que, 

mediante trabalhos de recuperação e requalificação se dinamizem alguns 

núcleos rurais com o apoio do turismo, nomeadamente através da criação de 

alojamento e outros serviços; 

- As construções mais recentes, na sua maioria são de reduzida qualidade 

arquitectónica, diminuindo em grande medida o valor dos conjuntos 

edificados e da paisagem em geral. 

Do Relatório Descritivo e Justificativo, que constitui o suporte da proposta geral de 

intervenção, que visa a concepção do modelo de desenvolvimento local, retiramos 

os seguintes princípios gerais: 

- Criação de estruturas de apoio ao lazer e turismo de carácter ambiental, com 

alcance regional/nacional; 

- Valorização dos sistemas agrícolas e dos recursos endógenos associados; 

- Aproveitamento do património arqueológico/arquitectónico; 

- Melhoria da oferta dos equipamentos colectivos e serviços públicos; 

- Estímulo às dinâmicas económicas e à valorização dos recursos humanos 

locais. 
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A criação do Parque Lúdico e Ambiental, permite valorizar os diversos recursos 

endógenos e, simultaneamente, criar uma imagem de conjunto, de toda a área 

envolvente do Monte Farinha. 

Desta forma, o Parque Lúdico e Ambiental apoia-se em quatro vectores de atuação, 

que se consubstanciam nas seguintes ações: 

- Desportivo – criação de complexo desportivo “Aldeia do Desporto”, 

englobando atividades desportivas tradicionais e atividades de desporto 

aventura, Centro de Estágios; atividades na Srª da Graça; 

- Ambiental – Escola da Natureza, Parques de Merendas, Locais de Apoio 

aos itinerários, trilhos de longo curso, trilhos interpretados; 

- Cultural – Museu das duas rodas; Percursos/Visitas ao património 

arquitectónico e arqueológico, painéis informativos, Santuário; 

- Complementar – Alojamento, Acessibilidades e Transportes, estruturas de 

Apoio ao Visitante. 

2. 3 – Conclusões 

 

Desta forma, o conhecimento do concelho formou-se sobretudo através das visitas 

de campo efectuadas, da caracterização do PDM em vigor e da caracterização 

efectuada e atualizada em 2010 e dos estudos existentes sobre o concelho,  da 

transmissão de conhecimentos realizada pelos eleitos locais, nomeadamente do 

executivo municipal e com os responsáveis e respectivos técnicos dos serviços 

municipais e ainda através dos elementos fornecidos por diversas entidades 

públicas e privadas. 

Conclui-se que, relativamente às potencialidades é consensual que o território 

municipal dispõe de potencialidades propícias à implementação e desenvolvimento 

de atividades ligadas ao sector do turismo cultural, apresentando: 

- Áreas de elevado valor paisagístico, nomeadamente o “Parque Natural do 

Alvão”, a  área incluída no “Sitio PTCON0003 – Alvão/Marão” e a área 

envolvente do Monte Farinha; 

- Áreas de Povoamento rural tipicamente serranas; 
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- Património cultural de grande valor arqueológico e arquitectónico, 

nomeadamente o “Castro do Castroeiro” ou os aglomerados de Travassos; 

- Equipamento de Lazer ligados atividades de ar livre, dos quais referimos a 

Parque de Campismo, o Parque Natural do Alvão, o Parque Urbano da Vila e 

as Piscinas Municipais; 

- Localização privilegiada no contexto regional; 

- Acessibilidade rápida à Área Metropolitana do Porto a partir do IP4. 

Quanto às Debilidades: 

- Capacidade construtiva muito reduzida nalgumas freguesias rurais 

desfavorecendo a fixação da população jovem; 

- Envelhecimento da população rural e consequente abandono das aldeias 

típicas e dos campos agrícolas; 

- Áreas florestais de elevado risco de incêndio;  

- Áreas consideráveis degradadas pelas pedreiras de granito; 

-  Pouca divulgação do concelho em rotas turísticas; 

-  Pouco desenvolvimento do comércio de produtos tradicionais; 

-  Restauração e similares de qualidade centralizados na Sede do Concelho; 

-  Ausência de sinalização turística; 

-  Baixa capacidade de alojamento; 

-  Tendência para a dispersão no povoamento. 

Assim, de acordo com os objectivos enunciados pelo executivo, tivemos especial 

atenção às necessidades da população residente não perdendo de vista os 

objectivos de assegurar um desenvolvimento sustentável do território municipal. 

CAPÍTULO 3 – DEFINIÇÃO DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

3.1 – Estratégia de Desenvolvimento Territorial 

As dinâmicas verificadas no concelho durante a última década, levaram à 

necessidade de redefinir os objectivos para o território de Mondim de Basto, que se 

adaptem aos novos desafios que os municípios enfrentam, harmonizando o 
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ordenamento concelhio com o da região, integrando as opções de âmbito nacional e 

regional e servindo, por sua vez, de enquadramento a outros planos locais, 

respondendo também à necessidade de atualização de estratégias a vários níveis. 

Assim, foram definidos um conjunto de objectivos estratégicos e estruturantes, que 

procuram conduzir os destinos deste município em direção aos novos desafios ao 

nível económico, social, cultural e ambiental. 

Por esse motivo, as estratégias de desenvolvimento do concelho e o seu 

ordenamento territorial neste novo quadro de acontecimentos e de prioridades, 

destacam as seguintes prioridades: 

 Consolidação das áreas urbanas com tendência à dispersão (no eixo do 

Tâmega) e adequação da estrutura urbana, nos aglomerados de montanha, 

ao sistema urbano municipal; consolidação do papel e das funções urbanas 

da vila do Mondim de Basto, consolidando o seu e outros perímetros urbanos 

do eixo do Tâmega, propenso à dispersão residencial, bem como adequar a 

estrutura urbana dos aglomerados urbanos de montanha, dotando-os de 

redes de equipamentos de utilização colectiva, de infraestruturas básicas e 

melhorando as ligações internas, capacitando as populações rurais para a 

fixação nas freguesias de origem. 

 Valorização e proteção dos recursos ambientais, paisagísticos e culturais; 

proteção dos recursos naturais e culturais, valorizando-os numa perspectiva 

de oportunidade ambiental e turística, promovendo uma exploração destes 

recursos (ex: recursos geológicos e floresta) de forma sustentável e com 

garantias de compatibilidade de usos do solo, prevenindo e minimizando os 

riscos naturais e tecnológicos.  

 Dotação de meios e equipamentos colectivos de proteção social à primeira 

infância e aos idosos; sendo este um concelho envelhecido, surge como 

imperativo garantir a universalidade de acesso aos serviços de apoio social, 

sobretudo aos idosos e à primeira infância (não só mas principalmente aos 

habitantes dos aglomerados mais periféricos), melhorando a sua qualidade 

de vida e promovendo um desenvolvimento equilibrado.  
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 Valorização e adequação das praticas agrícola e florestal; o sector agro-silvo 

pastoril concelhio ainda apresenta uma importância relativa, quer social quer 

económica, ambiental e paisagística, importando valorizar e apoiar a sua 

modernização e competitividade evitando o seu abandono e os riscos 

associados (incêndios etc), protegendo as marcas da paisagem e os 

produtos que resultam destas atividades. 

3.2 – Definição do Sistema Urbano Municipal 

Partindo da caracterização do sistema urbano de Mondim de Basto,  realizada no 

âmbito da 1ª fase14,  e elaborado através da conjugação de diversas variáveis 

relativas aos aglomerados urbanos sedes de freguesia. Desde logo consideramos 

como determinantes a sua dimensão, a população residente, a acessibilidade, os 

equipamentos existentes, assim como a dinâmica urbanística verificada na última 

década.  

 
A atuação que se promove em termos de estratégia e organização equilibrada do 

território vertida na revisão do PDM de Mondim de Basto terá como vector direcional, 

a fixação da população no concelho, controlando o abandono populacional que 

afecta este território, proporcionando um aumento da qualidade de vida dos seus 

habitantes. Deste modo, as dinâmicas populacionais associadas à componente 

habitacional, a capacidade de responder às necessidades crescentes de serviços à 

população rural, seja pelas marcas antropogénicas no equilíbrio ambiental que 

sempre derivarão de um aumento de consumo da população local e do aumento de 

afluxo de turistas, serão as condições basilares de toda a evolução que se verificará 

no panorama local. 

O território de Mondim de Basto possui uma ocupação do território que se 

caracteriza por um sistema mononucleado em torno da Vila de Mondim e que 

funciona como centralidade das freguesias envolventes, em três tipos de padrão e 

estrutura de povoamento distintos: 

- Na zona do Tâmega, um padrão de ocupação de aglomerado disperso ao 

                                                 
14 Vastus, Ldª, 2010, Estudo Prévio da Revisão do PDM de Mondim de Basto. 



 

 

 
       Vastus, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Ldª 

 

 

 
Relatório de Fundamentação/Revisão do Plano Director Municipal  61 

longo dos principais eixos viários ou estruturados no conjunto de vários 

lugares - antigas estradas nacionais e estradas municipais de ligação entre 

freguesias, de Atei, Mondim e Paradança e que corresponde ao vale agrícola 

com explorações agrícolas - de vinha e outras culturas – nomeadamente 

agropecuárias e florestais com propriedades de maior dimensão, e que se podem 

denominar de povoamento minhoto. Complementarmente, podemos referir ainda 

que algumas destas áreas urbanas iniciais, em virtude da capacidade construtiva 

que a sua envolvente adquiriu com o PDM em vigor, foram, na última década, 

sendo paulatinamente ampliadas e encontram-se atualmente, urbanizadas 

(infraestruturadas) e devem, por esse motivo integrar o solo urbano. 

- Na zona periférica da Vila e de transição, um padrão de ocupação linear na 

zona da pré-montanha, uma apropriação espacial mista entre ocupação 

linear e ocupação polinucleada de espaços urbanos de baixa densidade e 

dispersos, tais como Campos, Caínha, Bezerral e Vilarinho. Estas áreas 

encontram-se infraestruturadas com as principais redes, nomeadamente sistema 

de abastecimento de água, rede de energia eléctrica, arruamentos, recolha de 

RSU e transportes escolares.   

 - Na zona da montanha, de matriz rural, um sistema polinucleado de 

aglomerados urbanos e rurais, mais compactos e orgânicos, nomeadamente 

Ermelo, Pardelhas, Tejão, Bobal, Fervença e Pioledo. forma a localizar aí a 

população mais jovem que se queira fixar no local de origem. 

Desta forma, a proposta no que se refere ao Sistema Urbano e aos objectivos de 

sustentabilidade, preconizamos o seguinte: 

1. Promoção de um sistema urbano equilibrado e compatível com a evolução 

demográfica verificada avaliada quantitativamente pela variação populacional 

e dos alojamentos por freguesia, pelo número de reconstruções por 100 

construções novas, e pelas valências existentes de equipamentos colectivos 

por freguesia e habitante; 

2. Adequação do consumo de solo associado à função habitacional, criando 

tecidos relativamente compactos, contínuos e com diversidade de atividades 
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e usos avaliada através da percentagem de UOPG´s em solo urbanizável 

realizadas, pela evolução anual do número de licenciamentos de edifícios em 

solo rural, evolução do número de edifícios por habitante e por freguesia, 

recorrendo também às normas regulamentares de edificação em solo rural e 

urbano; 

3. Minimização dos impactes relacionados com as atividades humanas, 

nomeadamente através da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) por 

habitante associado aos sectores consumidores de energia; por habitante; 

evolução da produção e taxa de tratamento de resíduos urbanos, industriais 

e agropecuário e a área/população sujeita a níveis de ruído superiores ao 

permitido pela lei; 

4. Equilíbrio da rede de equipamentos e serviços de proximidade às populações 

e aumento da qualidade de vida, aferindo a evolução do índice de 

dependência de idosos, o número de vagas em equipamentos sociais de 

apoio aos idosos (centros de dia, lares etc.) e à primeira infância (creches 

etc.) por habitante em cada freguesia, taxa de execução da Carta Educativa 

e a acessibilidade a equipamentos e serviços de proximidade e os alunos 

que concluem o PIEF (Plano Integrado de Educação e Formação), de 

combate ao trabalho infantil. 

Tendo como ponto de partida as três Unidades de Planeamento Territorial 

identificadas e que têm sobretudo a ver com as características de povoamento, 

padrão de ocupação humana e com a morfologia do território municipal, designadas 

como – Zona da Vila e Periferia de Transição, Zona do Tâmega, Zona de Montanha 

-, definimos a hierarquia do Sistema Urbano nos níveis que passamos a transcrever: 

Nível 1 – corresponde à Sede do Concelho; 

Nível 2 – as freguesias de Atei, Vilar de Ferreiros e Paradança; 

Nível 3 – as freguesias de Ermelo e Bilhó; 

Nível 4 – as freguesias de Campanhó e Pardelhas.  
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Figura 9 – Sistema Urbano do concelho de Mondim de Basto 
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3.3 – Critérios de Ordenamento Territorial 

Por seu lado, a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), no que se refere à 

realização do Relatório de Factores Críticos para a Decisão (RFC), veio informar a 

presente estratégia territorial e consequentemente a  definir os critérios definidos 

para a proposta de ordenamento, sobre quais os factores críticos que deveriam 

ser considerados: 

- Recursos Naturais e Culturais; 

- Sistema Urbano e População; 

- Atividades Económicas. 

Efetivamente, podemos referir que estas constituem, em termos de ordenamento do 

território,  as áreas essenciais  a ter em consideração e, por esse motivo a base da 

estratégia de desenvolvimento territorial, pelo que se referem seguidamente os 

objectivos de sustentabilidade de cada um.   

3.3.1  - Recursos Naturais e Culturais 

Os recursos naturais e culturais apresentam uma importância significativa na região 

em causa e no concelho de Mondim de Basto, quer pela sua diversidade e qualidade 

paisagística que refletem, atestado pelo Parque Natural do Alvão, quer pelas 

características intrínsecas que apresentam e que importa identificar, preservar e 

ordenar de forma a evitar conflitos de usos que degradem os bens identificados. A 

área florestal assume, neste território, uma importância acrescida devido ao facto de 

ocupar uma área extensa, de estar sujeita ao Regime Florestal e, por se encontrar 

subaproveitada relativamente ao potencial existente. 
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Tabela 3 – Objectivos do PDM – Recursos Naturais e Culturais 

 

Nesta área foram ainda determinantes quer a delimitação da nova planta da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), a delimitação dos diversos sistemas que integram a 

Reserva Ecológica Nacional (REN) quer o conhecimento dos habitats da Rede 

Natura 2000, uma vez que constituem recursos e valores essenciais para o território 

municipal e que, por esse motivo, foram delimitados tendo em consideração o 

mínimo de exclusões por forma adequar a ocupação humana às características e 

valores  desse mesmo território.  

3.3.2  - Sistema Urbano e População 

A atuação que se promove em termos de estratégia e organização equilibrada do 

território vertida na revisão do PDM de Mondim de Basto terá como vector direcional, 

a fixação da população no concelho, controlando o abandono populacional que 

afecta este território, proporcionando um aumento da qualidade de vida dos seus 

habitantes. Deste modo, as dinâmicas populacionais associadas à componente 

habitacional, a capacidade de responder às necessidades crescentes de serviços à 

população rural, seja pelas marcas antropogénicas no equilíbrio ambiental que 

sempre derivarão de um aumento de consumo da população local e do aumento de 

afluxo de turistas, serão as condições basilares de toda a evolução que se verificará 

no panorama local. 

Recursos Naturais e Culturais Objectivos de Sustentabilidade do PDM 

  Solo - Distribuição adequada das funções, com a 
preservação e proteção do recurso solo 

  Ecossistemas e Áreas Classificadas - Proteção de áreas de maior valor ecológico e 
de maior fragilidade 

  Recursos Florestais - Controlo da monocultura de espécies 
florestais, favorecendo as espécies autóctones 

  Recursos Geológicos - A exploração dos recursos geológicos, não 
planeados de forma racional 

  Recursos Hídricos - Proteção dos recursos hídricos 

  Recursos Arq. e  Arqueológicos - Proteção e valorização dos Valores Culturais 
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Tabela 4 – Objectivos do PDM – Sistema Urbano e População 

 

Determinante neste capítulo foi a estrutura do povoamento e a forma de ocupação 

do território do ponto de vista morfotipológico e ainda o grau de infraestruturação do 

solo, ou seja, a partir daqui foi possível determinar as categorias operativas do Solo 

Urbano, como sejam o Solo Urbanizado e o Solo Urbanizável. Ao primeiro 

correspondem as áreas urbanizadas, ao segundo, as áreas com potencial para 

puderem vir a ser urbanizadas e onde as intervenções devem ser programadas. 

As propostas de espacialização do Solo Urbano compreendem no território de 

Mondim de Basto quatro características que importa destacar como forma de 

fundamentação para o seu “aparente” aumento relativamente ao solo urbano 

definido no PDM em vigor: 

- Aumento muito significativo da construção e infraestruturação, nas duas últimas 

décadas, em solo rural; 

- Divisão dos núcleos familiares existentes, com aquisição de habitação própria; 

- Procura, por parte dos emigrantes, de solo para edificação de habitação própria; 

- Procura, por parte da população de 2ª habitação. 

 

  Sistema Urbano e População Objectivos de Sustentabilidade do PDM 

Estrutura do Povoamento 

-  Promoção de um sistema urbano equilibrado 
e compatível com a evolução demográfica 
verificada 

- Adequação do consumo de solo destinada à 
função habitacional 

Efeitos Antrópicos -  Minimização dos impactes relacionados com 
as atividades humanas 

Equidade Social 

- Equilíbrio da rede de equipamentos e serviços 
de proximidade às populações e aumento da 
qualidade de vida Equilíbrio da rede de 
equipamentos e serviços de proximidade às 
populações e aumento da qualidade de vida. 
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3.3.3  - Atividades Económicas 

A revisão do PDM cuja solução final é avaliada, intervém de uma forma clara e 

abrangente sobre as atividades económicas com especial ênfase no sectores da 

industria extractiva, no sector florestal e turístico, mas também em factores conexos, 

como a qualificação e formação da população, embora indiretamente e também 

sobre os impactes associados às áreas empresariais, como factores de 

diversificação da economia local. Nos territórios de baixa densidade em que muitas 

questões infraestruturais e de equipamentos já se encontram resolvidas ou em fase 

de resolução a criação de emprego e promoção da dinâmica empresarial são fulcrais 

para o seu futuro, como é o caso de Mondim de Basto, cujo PDM se avalia. No 

trinómio da sustentabilidade a parte económica aqui apresenta-se com um grande 

factor crítico, quiçá o principal, que ditará o panorama global de Mondim de Basto. 

Este factor tem uma relação estreita e bidirecional com as condições sociais 

derivadas da escolarização e qualificação da população, com rácios claramente 

negativos quando analisados no cômputo tanto regional, como nacional que 

condicionam o futuro deste concelho e circundantes.   

Tabela 5 – Objectivos do PDM – Atividades Económicas 

 

Nesta área assume importância determinante a compatibilização necessária e 

essencial que deve existir entre o potencial económico dos recursos endógenos e os 

valores naturais, também eles com importância económica, mas muitas vezes 

Actividades Económicas Objectivos de Sustentabilidade do PDM 

  Desenvolvimento Local 

-   Valorização das atividades económicas 
apoiadas nos recursos endógenos 

-  Dinamização da atividade turística e 
captação de produtos turísticos sustentáveis 

-  Dinamização dos espaços de atividades 
económicas 

Emprego 

-   Assumir modelos socioeconómicos 
compatíveis com a estrutura urbana e 
localização da população no município 

- Aumentar a qualificação da população ativa 
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negligenciado e não mensurável a curto e médio prazo quer pelos autarcas quer 

pela população local.  

3.4 – Classificação e Qualificação do Solo   

A classificação e qualificação do solo teve como base, por um lado o Sistema 

Urbano definido anteriormente e, por outro lado, as análises efectuadas na 

Caracterização e Diagnóstico, assim como a estratégia política definida pelos 

executivos no que se refere à disponibilidade de solo urbanizável, considerando os 

compromissos urbanísticos e as necessidades de fixação da população local. 

Para atingir o objectivo de classificação e qualificação das áreas referidas, foram 

seguidos os  seguintes critérios: 

1 - Um primeiro critério a ter em consideração é a obrigatoriedade de classificação e 

de qualificação de acordo com os conceitos definidos no Decreto Regulamentar 

nº 11/2009, de 29 de Maio. No território de Mondim de Basto, foram definidas 

categorias funcionais, de acordo com o conhecimento do território, fundamentado 

com os estudos de caracterização efectuados ao território na sua totalidade, quer 

os estudos realizados relativos ao sistema urbano e às características 

morfológicas e de estrutura urbana  que se consubstanciam nas seguintes: 

- Solo Rural : Aglomerados Rurais; Áreas de Edificação Dispersa; Espaço 

Agrícola, Espaço Florestal de Produção, Espaço Florestal de Conservação, 

Espaço Natural, Espaço Cultural, Espaços de Exploração dos Recursos 

Geológicos, Espaço de Equipamentos e Outras Estruturas; Espaço de 

ocupação turística. 

- Solo Urbano : Espaços Centrais, Espaços Residenciais, Espaços Urbanos 

de Baixa densidade, Espaços de Atividades Económicas, Espaços Verdes e 

Espaços de Uso Especial. 

2 – Um segundo critério foi estabelecer a classificação definida no PROT–N, 

analisando e definindo, de acordo com as suas características as: 

- Áreas edificadas consolidadas e em consolidação; 
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- Áreas de edificação dispersa. 

3 – Posteriormente, foram delimitados e classificadas em categoria do Solo Rural, as 

áreas edificadas consolidadas e em consolidação que apresentam 

características de: 

- Áreas de Edificação dispersa. 

4 – No que se refere às categorias operativas, dividem-se em Solo Urbanizado e 

Solo Urbanizável, de acordo com o grau efetivo de urbanização do solo. 

5 – Procedeu-se à delimitação e classificação do Solo Urbano tendo como base a 

hierarquia definida no Sistema Urbano e a classificação e definição das Áreas 

Edificadas Consolidadas e em Consolidação: 

- Espaços Centrais; 

- Espaços Residenciais; 

- Espaços Urbanos de Baixa Densidade. 

3.5 - Conclusões 

A reclassificação do solo rural como solo urbano, espacializada na Planta de 

Ordenamento, através das categorias operativas e funcionais do solo urbano, 

corresponde em muitos casos, sobretudo na periferia dos espaços urbanos 

existentes, à integração em Solo Urbano de áreas efetivamente já edificadas e 

urbanizadas, mas classificadas no PDM em vigor em solo rural. De facto, verifica-se 

que na periferia de muitos aglomerados se processou um fenómeno de expansão 

“urbana” em solo rural, uma vez que o solo rural, no regulamento do PDM em vigor, 

é muito permissivo no que se refere à sua capacidade construtiva, verificando-se 

que é possível a edificação em parcelas com apenas 2.000 m2. 

Este fenómeno corresponde de facto, a um aumento do solo urbano, contudo, na 

realidade verifica-se que acontece fundamentalmente no eixo do Tâmega, onde 

existe uma maior pressão urbana. Se se verificar na Planta de Sobreposições, 

apresentada em anexo, este fenómeno é compreensível na leitura da planta. 

Constata-se a existência de novas áreas de construção, na envolvente dos 
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aglomerados urbanos que foram, na presente proposta plano, incluídos em solo 

urbano e que no PDM em vigor se encontram nas categorias de solo agrícola e 

florestal. 

As diferentes categorias, foram definidas de acordo com os critérios definidos no 

PROTn e a análise dos aglomerados ou lugares que integram quer o Solo Urbano 

quer o Solo Rural. Surgem assim, as áreas de edificação dispersa que integram o 

Solo Rural e que têm como objectivo colmatar a dispersão do edificado existente 

através da edificação das parcelas existentes, independentemente da sua área (não 

existe, por princípio área mínima de parcela estabelecida). No que se refere aos 

aglomerados rurais existentes, na zona de montanha, foram classificados como 

espaços urbanos de baixa densidade, uma vez que integram o Parque Natural do 

Alvão e o regulamento do respectivo Plano de Ordenamento não permite a 

edificação fora dos perímetros urbanos. 

 

No que se refere ao Solo Urbanizável (ou seja o solo de urbanização que é 

obrigatório programar ao nível do PDM, de acordo com o DRegulamentar nº 11), 

este só é passível de edificar através de loteamento ou Plano de Pormenor. Na 

proposta apresentada considerámos de uma forma alargada essas áreas para 

possibilitar diversas opções políticas na programação dos solos disponíveis.  

Efectivamente, pode comprovar-se, nos elementos que constituem o plano e nos 

dados apresentados que as áreas de solo urbanizável espacializadas tem carácter 

excepcional e são justificação face à dinâmicas demográfica, ao desenvolvimento 

económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística. Estas áreas 

podem, de facto, em muitas situações constituir um garante da qualificação e de 

consolidação de solo urbanizado, uma vez que correspondem a áreas em que será 

obrigatório realizar desenho urbano e, desta forma,  relacionar o seu 

desenvolvimento com a malha e o tecido urbano contíguo. 
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CAPÍTULO 4 – USOS E TRANSFORMAÇÂO DO SOLO 

4.1 – Categorias Operativas 

O Solo Urbano integra as categorias operativas identificadas na Planta de 

Ordenamento como : 

- Solo Urbanizado: compreende o solo que se encontra dotado de 

infraestruturas urbanas e é servido por equipamentos de utilização 

colectiva;  

- Solo Urbanizável: compreende o solo que se destina à expansão urbana e no 

qual a urbanização é sempre precedida de programação. 

Verifica-se assim que, em função do uso dominante, o solo urbano integra as 

categorias funcionais, de acordo com o respectivo grau de urbanização do solo. 

 

4.2 – Categorias Funcionais 

As categorias funcionais definidas integram quer a classe de Solo Rural quer a 

classe de Solo Urbano, podendo em ambos os casos subdividir-se em subcategorias 

adequadas à especificidade do território ou da sua ocupação. A categorização do 

solo teve como base, a caracterização e diagnóstico efectuado, assim como as 

orientações decorrentes dos instrumentos de natureza nacional ou regional que 

devem integrar a presente revisão do Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto. 

As categorias funcionais que integram o solo rural visam proteger o solo enquanto 

recurso natural escasso e não renovável, salvaguardar as áreas com aptidão 

agrícola e florestal, à conservação da natureza e da biodiversidade e potenciar a 

exploração dos recursos geológicos e enquadrar de modo adequado outras 

ocupações e usos incompatíveis com a integração em solo urbano.  

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, o solo rural é 

aquele que “se destina ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de 
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recursos geológicos, a espaços naturais de proteção ou de lazer ou a outros tipos de 

ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de solo urbano”. Assim, no 

Município de Mondim de Basto, o solo rural apresenta a seguinte qualificação: 

4.2.1 – Solo Rural  

Integram o Solo Rural, na revisão do PDM de Mondim e Basto, as seguintes 

categorias funcionais: 

- Aglomerados Rurais; 

- Áreas de Edificação Dispersa; 

- Espaço Agrícola; 

- Espaço Florestal de Produção; 

- Espaço Florestal de Conservação; 

- Espaço Natural; 

- Espaço Cultural; 

- Espaços de Exploração dos Recursos Geológicos; 

- Espaços de Equipamentos e outras Estruturas; 

- Espaço de Ocupação Turística. 

No que se refere às utilizações e atividades, assim como ao regime de 

edificabilidade, propõem-se que o mesmo se adeqúe de forma sustentável aos 

recursos em presença. Verifica-se assim uma graduação na capacidade e nos 

parâmetros de edificabilidade que decorre dos usos dominantes previstos. Ou seja, 

enquanto nas áreas de edificação dispersa se pretende a colmatação e a 

rentabilização das infraestruturas existentes, permitindo-se a construção de 

edificações para usos tão distintos como habitação, comercio e turismo, nos 

Espaços naturais, de acordo com a sua vocação dominante, apenas se prevê a 

ampliação de edificação existentes, turismo no espaço rural e equipamentos que 

visem a educação ambiental. 

a) Áreas de Edificação Dispersa (AED) 

Correspondem a áreas edificadas existentes e classificadas no PDM em vigor 

como Zona de Construção tipo I e integram os Espaços Urbanos e Urbanizáveis.  
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Nestas áreas urbanizadas verifica-se alguma disseminação do edificado pelo 

território e no qual se pretende a sua contenção e colmatação. De referir que 

estas áreas se encontram atualmente dotadas das infraestruturas básicas e 

dizem respeito às freguesias do concelho, onde naturalmente as estruturas do 

povoamento tipicamente minhotas ainda se encontram muito presentes. 

Considerando que esta estrutura tem, de algum modo, uma vertente cultural, 

procurámos na sua delimitação inverter a lógica do PDM em vigor e consolidar as 

áreas existentes evitando a sua dispersão ao longo das estradas e caminhos 

sempre que possível. Foi ainda uma preocupação sempre presente por parte da 

equipa a compartimentação agrícola e divisão dos lugares, através das áreas 

agrícolas e florestais. 

Tabela 6 – Regime de Edificabilidade das Áreas de Edificação Dispersa 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Ampliação de edificações Até 300 m2, 2 pisos 

Edifícios Habitacionais (Unifamiliar/Bifamiliar) 

Atividades comerciais e serviços complementares  

Unifamiliares ou Bifamiliares 

IU - 0,40, 2 pisos  

Empreendimentos 

Turísticos 

 - Hotel Rural IU – 0,70, 3 pisos  

Parques de Campismo IU – 0,20, 2 pisos  

Edificações de apoio à atividade agrícola   IU - 0,30, altura de 7 metros 

Equipamentos de Utilização Colectiva e 

Infraestruturas públicas 
IU – 0,80, 3  pisos 

  

b) Aglomerados Rurais 

Os aglomerados rurais correspondem a espaços edificados com funções 

residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural promovendo o 

desenvolvimento rural. 

Os pequenos aglomerados identificados encontram-se dotados de infraestruturas 

e com a sua delimitação pretende-se optimizar e racionalizar os investimentos 

realizados, visando, assim a compactação dessas estruturas urbanas. 
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Tabela 7 – Regime de Edificabilidade dos Aglomerados Rurais 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Ampliação de edificações Até 300 m2, 2 pisos 

Edifícios Habitacionais (Unifamiliar/Bifamiliar) 

Atividades comerciais e serviços complementares  

Unifamiliares ou Bifamiliares 

IU - 0,60, 2 pisos  

Empreendimentos 

Turísticos 

 - Hotel Rural IU – 0,70 , 3 pisos  

Parques de Campismo IU – 0,20, 2 pisos  

Edificações de apoio à atividade agrícola   IU - 0,30, altura de 7 metros  

Equipamentos de Utilização Colectiva e 

Infraestruturas públicas 
IU – 0,8 , 3  pisos 

c) Espaço Agrícola 

Integram-se, nesta categoria, as áreas que possuem as características mais 

adequadas às atividades agrícolas (incluindo atividades pecuárias e de silvo-

pastorícia) e que desempenham uma função relevante na conservação da 

natureza, compreendendo as áreas que integram a Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), bem como as áreas marginais ou complementares à RAN e que possuem 

características adequadas à atividade agrícola.  

Tabela 8 – Regime de Edificabilidade do Espaço Agrícola 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Ampliação de edificações 50 %, até 300 m2, 2 pisos 

Edifícios Habitacionais IU - 0,02 (até 300 m2), 2 pisos 

Edificações de apoio à atividade agrícola   IU - 0,30, altura de 7 metros  

Estabelecimentos hoteleiros e Hotel Rural IU – 0,70, 3 pisos  

Conjunto ou Aldeamento turístico IU – 0,30, 1 pisos  

Instalações, serviços e equipamentos de 
exploração turística 

IU – 0,20, 1 piso 

Turismo de Habitação e Turismo no Espaço Rural 50 %, 2 pisos  

Parques de Campismo 
IU – 0,20, 2 pisos  

Instalações industriais de transformação e apoio 

directo   

IU - 0,20, altura de 9 metros  

Equipamentos Utilização Colectiva e infraestruturas IU – 0,80, 3 pisos 
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c) Espaço Florestal de Produção 

Os espaços florestais de produção correspondem a solos com aptidão e uso 

florestal, integrando ainda terrenos com matos e incultos onde prevalece a função 

de produção de produtos lenhosos e não lenhosos. Estes espaços destinam-se 

ao aproveitamento do potencial produtivo, de acordo com o estabelecido no 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega, contido sem prejuízo do 

disposto no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão, quando 

aplicável. 

Tabela 9 – Regime de Edificabilidade do Espaço Florestal de Produção 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Ampliação de edificações destinadas a Edifícios 

Habitacionais 

50 %, AC até 300 m2, 2 pisos 

Edifícios Habitacionais IU - 0,02 (até 300 m2), 2 pisos 

Instalações industriais de transformação e apoio 

direto   

IU - 0,20, 2 pisos ou 7 metros 

Equipamentos Utilização Colectiva e 
infraestruturas 

IU – 0,80, 3 pisos 

Estabelecimentos hoteleiros e Hotel Rural IU – 0,70, 3 pisos  

Conjunto ou Aldeamento turístico IU – 0,30, 1 pisos  

Instalações, serviços e equipamentos de 

exploração turística 

IU – 0,20, 1 piso 

Turismo de Habitação e Turismo no Espaço Rural 50 %, 2 pisos  

Parques de Campismo IU – 0,20, 2 pisos  

 

d) Espaço Florestal de Conservação 

Integram o espaço florestal de conservação as áreas florestais integradas nas 

áreas classificadas (Sítio Alvão- Marão e parque Natural do Alvão) , assim como 

todas as áreas com importância para a conservação da natureza e a 

manutenção da biodiversidade essencial para o equilíbrio ambiental e 

paisagístico do sistema florestal, como sejam pequenos bosquetes de folhosas e 
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as galerias ripícolas. 

As espécies florestais a privilegiar são as previstas no PROF Tâmega para as 

Sub-Regiões Homogéneas Alvão-Marão, em particular as consideradas 

prioritárias. 

Tabela 10 – Regime de Edificabilidade do Espaço Florestal de Conservação   

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Ampliação de edificações destinadas a Edifícios 

Habitacionais 

50 %, AC até 300 m2, 2 pisos 

Edificações de apoio à atividade agrícola   IU - 0,30, altura de 7 metros 

Instalações industriais de transformação e apoio 

direto   

IU - 0,20, 2 pisos ou 7 metros 

e) Espaço Natural 

Integram esta categoria as áreas com maior valor natural destinadas à 

conservação da natureza e da biodiversidade e que integram as áreas com 

maior valor do Sítio de Importância Comunitária Alvão –Marão - PTCON003 e 

Parque Natural do Alvão, bem como áreas de interesse natural e paisagístico 

constituídas por afloramentos rochosos, tal como determinado na legislação.  

Tabela 11 – Regime de Edificabilidade dos Espaços Naturais 

 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

 Ampliação de edificações 50 %, AC até 200 m2, 2 pisos  

Equipamentos de Utilização Colectiva destinados 
à Educação Ambiental ou ao Património Cultural 

2 pisos acima da cota de soleira e 
um abaixo 

Edificações destinadas à silvo pastorícia IU – 0,20 

d) Espaço Cultural 

Estes espaços correspondem a áreas onde ocorrem bens com valor cultural 

(Património Cultural inventariado) que importa preservar, sendo o regime de uso 

do solo previsto no Regulamento determinado pelos valores a proteger, 

conservar e valorizar.  
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As diversas passagens e ocupação do território por diferentes povos, deixaram 

marcas culturais de que são exemplo o vasto património arqueológico existente 

no concelho e que importa proteger. 

A informação foi fornecida pela Carta Arqueológica de Mondim de Basto que 

integra quatro subcategorias e onde consta a respectiva caracterização, a 

saber:  

 A - Sítios arqueológicos bem conhecidos e definidos no terreno; 

 B - Sítios onde se conhece ou presume a existência de vestígios 

arqueológicos, mas onde não está devidamente clarificada esta 

existência ou se desconhece a sua verdadeira extensão no terreno; 

 Vestígios arqueológicos, os objetos isolados com valor histórico e 

arqueológico e os achados arqueológicos furtuitos; e, 

 Sítios de Património Arquitectónico, incluídos na respectiva listagem de 

salvaguarda, e em cujo subsolo, debaixo do próprio sítio ou no seu 

entorno, se conhece ou se presume a existência de vestígios 

arqueológicos; 

f) Espaços de Exploração de Recursos Geológicos 

Os espaços de exploração de recursos geológicos destinam-se ao 

aproveitamento económico dos recursos geológicos e compreendem áreas para 

a quais já existem direitos de exploração de recursos geológicos do domínio 

privado, ou seja “Exploração de Massas Minerais”, licenciadas ou em vias de 

licenciamento onde ocorre atividade produtiva, mas também áreas onde seja forte 

a probabilidade de existência de recursos geológicos do domínio público, 

designadas de “Área Potencial  de Ocorrência de Depósitos Minerais” e ainda 

áreas onde ocorre  a prospecção de Depósitos Minerais. Estas áreas 

espacializadas na Planta de Ordenamento constituem uma reserva e um 
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potencial de exploração que importa assinalar para permitir a sua preservação de 

outros incompatíveis. 

 

Nestes espaços é permitida a instalação de edificações de apoio direto à 

exploração e a instalações destinadas à atividade de transformação primária dos 

produtos da exploração. 

g) Espaços de Equipamentos e outras Estruturas 

 

Os espaços assinalados correspondem aos equipamentos de utilização colectiva 

que existem no território municipal e que se localizam no solo rural, portanto fora 

dos perímetros urbanos ora delimitados e ao Parque Eólico do Outeiro uma vez 

que os aerogeradores se integram na subcategoria de infraestruturas e, por sua 

vez se implantam no solo rural. 

 

h) Espaço de Ocupação turística 

As áreas delimitadas na Planta de Ordenamento designados como “Espaço de 

ocupação turística” correspondem a áreas cuja utilização dominante é a atividade 

turística nas tipologias vocacionados para o solo rural ou na forma de programas 

turísticos, nomeadamente em turismo residencial, associados a atividades 

desportivas ou de recreio e lazer. 

Prevêem-se, por esse motivo as seguintes tipologias: empreendimentos de 

turismo de habitação ou de turismo no espaço rural, Conjuntos Turísticos, 

Aldeamentos Turísticos e nos Apartamentos Turísticos, Estabelecimentos 

hoteleiros, hotéis rurais e apartamentos turísticos, parques de campismo e 

caravanismo e edifícios destinados a instalações, serviços e equipamentos de 

exploração turística. 

4.2.2 – Solo Urbano 

Integram o Solo Urbano, as seguintes categorias funcionais: 
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Solo Urbanizado:  

- Espaços Centrais;  

- Espaços Residenciais; 

- Espaços Urbanos de Baixa Densidade;  

- Espaços de Atividades Económicas;  

- Espaços Verdes; 

- Espaços de Uso Especial, 

i)  Equipamentos de Utilização Colectiva. 

Solo Urbanizável:  

- Espaços Centrais; 

- Espaços Residenciais; 

- Espaços Urbanos de Baixa Densidade; 

a) Espaços Centrais 

Os espaços centrais correspondem a áreas que desempenham funções de 

centralidade na Vila de Mondim de Basto, onde coexiste a concentração de 

atividades económicas, funções residenciais e a localização de equipamentos de 

utilização colectiva, compatíveis com as funções dominantes da Vila. Admitem 

diversas morfo-tipologias habitacionais, nomeadamente unifamiliares e colectivas. 

Corresponde no PDM em vigor aos Espaços Urbanos e Urbanizáveis, na 

categoria designada como “Zona de Construção do Tipo I”. 

Tabela 12 – Regime de Edificabilidade dos Espaços Centrais 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Edifícios Colectivos (Hab/Comércio e serviços)  - IU – 1,2 ( 3 pisos ou 9 metros) 

Habitação Unifamiliar - IU – 0,9 (2 pisos ou 7 metros) 

Em operação de loteamento: 

Edifícios Colectivos (Hab/Comércio e serviços) 

Habitação unifamiliar   

- IU – 0,75, 3 pisos 

- IU – 0,7, 2 pisos 

Estabelecimentos Hoteleiros - IU - 1,0 (4 pisos) 
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b) Espaços Residenciais 

Estes espaços correspondem a áreas que se destinam preferencialmente a 

funções residenciais, podendo coexistir outros usos, compatíveis com a utilização 

dominante,  tais como comerciais ou de serviços, espaços públicos e verdes de 

utilização colectiva, assim como Equipamentos de Utilização colectiva. As 

tipologias habitacionais previstas contemplam  as habitações unifamiliares 

isoladas, geminadas ou em banda. 

Tabela 13 – Regime de Edificabilidade dos Espaços Residenciais  

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Edifícios Hab/Comércio e serviços - IU – 0,8, 2 pisos ou 9 metros 

Estabelecimentos Hoteleiros - IU – 0,7, 4 pisos 

Edifícios habitacionais com operação 

Loteamento: 

Edifícios isolados 

Edifícios geminados 

Edifícios em banda 

- IU – 0,6, 2 pisos ou 7 metros, 

lote de 300 m2 

- IU – 0,6 , lote de 200 m2 

- IU – 0,6, lote de 150 m2. 

c) Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

São áreas edificadas com usos mistos às quais o PDM atribui funções urbanas, 

destinando-as fundamentalmente à edificação habitacional unifamiliar isolada ou 

geminada, bem como à localização de atividades essenciais à  economia local, 

instalação de armazéns, oficinas, ou unidades industriais, tais como 

equipamentos de utilização colectiva essenciais às populações locais.  

Tabela 14 – Regime de Edificabilidade dos Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

 Edifícios habitacionais, comerciais e de serviços  - IU – 0,7 , 2 pisos ou 7 metros 

Edifícios habitacionais com operação 
Loteamento: 

 

- Isolado -, IU – 0,6, 2 pisos ou 7 metros, 
lote de 500 m2  

- Geminado - IU – 0,6, 2 pisos ou 7 metros, 
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lote de 300 m2  

d) Espaços de Atividades Económicas 

Correspondem às áreas que se destinam preferencialmente à ocupação e 

desenvolvimento de atividades económicas, como industria, comércio e serviços, 

podendo estabelecer-se ainda atividades de apoio às atividades económicas, tais 

como infraestruturas e equipamentos de utilização colectiva. A área existente –

programada no PDM em vigor - ainda detêm capacidade, em alguns lotes 

disponíveis, para albergar atividades económicas que aí se pretendam fixar, pelo 

que a presente revisão não programa solo desta categoria de espaço. 

Tabela 15 – Regime de Edificabilidade dos Espaços de Atividades Económicas 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

Atividades Económicas  (Comercio, Serviços, 

Atividades Industriais) 

 - IU – 0,7 e 2 pisos. 

e) Espaços Verdes  

São áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de atividades ao 

ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, que integram 

a Estrutura Ecológica Municipal e desenvolvem-se, devido à escala do presente 

plano, apenas nas freguesias mais urbanas, nomeadamente na Vila de Mondim 

de Basto. 

f) Espaços de Uso Especial  

Equipamentos de Utilização Coletiva - Correspondem a perímetros cuja utilização 

dominante são os equipamentos de utilização colectiva com uma dimensão de 

serviço municipal e de maior dinamização no concelho.  

Tabela 16 – Regime de Edificabilidade dos EUE - Equipamentos 

Utilizações permitidas Capacidade Construtiva 

 Equipamentos de Utilização colectiva  - IU – 1,0  
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SOLO URBANIZÁVEL 

No que se refere ao Solo Urbanizável, uma vez que estas áreas dizem respeito 

ao solo que se destina à expansão urbana e no qual a urbanização é sempre 

precedida de programação, de forma a promover uma correta política de gestão 

do solo urbano, quer ao nível da ocupação do solo, programação de 

investimentos e dotação de redes de infraestruturas, de equipamentos e de 

espaços verdes de utilização colectiva, a presente proposta, assinala as áreas 

disponíveis, sendo a respectiva programação efectuada pela Câmara Municipal, 

de acordo com o previsto no regulamento. 

Assim, na revisão do PDM de Mondim e Basto, integram o Solo Urbanizável, as 

seguintes categorias e subcategorias funcionais: 

a) Espaços Centrais 

Este tipo de espaços pelas suas características de centralidade e de diversidade 

de funções tem na proposta de zonamento da Vila apenas uma área que 

corresponde a um local com equipamentos de utilização colectiva centrais e de 

abrangência municipal e no qual se propõem o desenvolvimento de uma área 

urbana na qual faz sentido a colmatação com uma tipologia colectiva. Os 

parâmetros de edificabilidade aplicáveis são os definidos na Tabela 11, no que 

diz respeito à função residencial, para operações de loteamentos. 

b) Espaços Residenciais 

Estes tipos de espaços propõem-se apenas na continuidade das áreas urbanas 

consolidadas e visam a expansão das mesmas. Mantêm os parâmetros de 

edificabilidade definidos para as mesmas categorias integrantes do Solo 

Urbanizado. Os parâmetros de edificabilidade aplicáveis são os definidos na 

Tabela 12, no que diz respeito à função residencial, para operações de 

loteamentos. 
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c) Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Esta categoria funcional dá continuidade aos territórios urbanos com baixa 

densidade e visam a consolidação das áreas assinaladas. Mantêm os parâmetros 

de edificabilidade definidos para as mesmas categorias integrantes do Solo 

Urbanizado. Os parâmetros de edificabilidade aplicáveis são os definidos na 

Tabela 13, no que diz respeito à função residencial, para operações de 

loteamentos. 

CAPÍTULO 5 – O ESPAÇO URBANO NO PDM EM VIGOR E O SOLO URBANO 

NA ACTUAL REVISÃO 

Introdução  

 

A elaboração da revisão do Plano Diretor de Mondim de Basto foi efectuada sobre a 

cartografia de referencia à escala 1/10.000. 

No que se refere aos limites administrativos, foi utilizada a informação que consta da 

Carta Administrativa Oficial de Portugal, na versão 14. 

 

Informação sobre a cartografia de referência:  

Entidade proprietária: Câmara Municipal de Mondim de Basto/Municípia, S.A 

Entidade produtora e data de edição: Municípia, S.A., Edição de 2010 

Processo de Homologação nº 125, IGP, de 30/12/2011 

Sistema de Referência: PT- TM06/ETRS89. 

Elipsóide de Referência: GRS80 

Projecção cartográfica: Transversor de Mercator 

O Espaço Urbano e Urbanizável no PDM em vigor e o Solo Urbano na atual 

revisão  

O solo, suporte físico onde todas as atividades do homem se desenvolvem, é um 

dos recursos que mais pressão sofre, devido à crescente necessidade de espaço 
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por parte destas, sendo necessário proceder a correta localização das atividades, 

protegendo o solo, nomeadamente o de melhor aptidão agrícola. 

O quadro seguinte sistematiza a informação relativa à quantificação Solo Urbano, ou 

seja do Espaço Urbano e Urbanizável existente no PDM em vigor e a quantificação 

do Solo Urbano proposto na atual revisão do PDM. Por forma, a estabelecer a 

comparação entre ambas, inclui-se também a quantificação da variação entre 

ambas. Seria importante comparar os dois momentos correspondentes à elaboração 

do PDM, em vigor e a proposta de revisão agora apresentada, afim de aferir a 

evolução da classificação e qualificação do solo no concelho. Por esses dados (PDM 

1995) não existirem, tivemos que recorrer a uma vectorização da Planta de 

Ordenamento do referido PDM, mas por dificuldades em termos de qualidade das 

peças desenhadas os dados poderão não estar totalmente exatos, servindo apenas 

de referência como ordem de grandeza na comparação. Assim, o uso do solo no 

município de Mondim de Basto apresentava a seguinte repartição na classificação 

do solo: 

Tabela 18 – Usos do Solo – PDM 1995 

Solo % 

Urbano 15 3,9 

Rural 16 96,1 

Total 100 

No que diz respeito a números absolutos, as áreas são as seguintes: 

- Solo Urbano (Espaços Urbanos e Urbanizáveis) – 666,61 ha; 

- Solo Rural – 16.543,39 ha; 

- Área do Município – 17.210 ha. 

Na presente revisão, a proposta de ordenamento, confere ao território de Mondim de 

Basto, a classificação do solo que segue: 

 

                                                 
15 Espaços Urbanos e Urbanizáveis, Equipamentos e  Zona Industrial. 
16 Corresponde a Espaços Agrícolas (RAN, Zona Agrícola Complementar), Espaços Florestais (Área 
Florestal submetida a Regime Legal Específico, Zona Florestal do Tipo I, Zona Florestal do Tipo II). 
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Tabela 19 – Usos do Solo – Proposta de revisão do PDM 

Solo % 

Urbano 17 5,0 

Rural18 95,0 

Total 100 

 
Figura 10 –Solo Urbano PDM em vigor e Solo Urbano Proposto 

                                                 
17 Inclui as categorias do Solo Urbanizado: Espaços Centrais, Espaços Residenciais, Espaços Urbano 

de Baixa Densidade, Espaços Verdes de Utilização Colectiva, Espaços de Actividades Económicas, 
Espaços de Uso Especial e as categorias de Solo Urbanizável: Espaços Residenciais, Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade e Espaços de Uso Especial. 

18 Engloba as Áreas de Edificação Dispersa, os Espaços Agrícolas, os Espaços Florestais, os Espaços 
Naturais, os Espaços Culturais e os Espaços de Exploração dos Recursos Geológicos.   
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No que diz respeito a números absolutos, as áreas são as seguintes: 

-  

 

O total de solo concelhio classificado como urbano em 1995, data do PDM em vigor 

aumenta de 3,9 % para 5,0 % com a proposta agora apresentada, o que 

corresponde a um aumento aproximado de 204, 5 ha. Estes dados foram obtidos a 

partir da análise da Planta 7 – Planta de Análise comparativa entre Solo Urbano e 

Edificações – Esc. 1/25.000. 

Efetuamos, seguidamente a fundamentação da situação descrita anteriormente, ou 

seja, da transformação do solo operada pela presente revisão do PDM, tendo em 

consideração aspectos demográficos locais, a dinâmica urbanística verificada nas 

duas últimas décadas e ainda o processo de transformação do solo rural em solo 

urbano durante a vigência do PDM em vigor:  

1) Não obstante a dinâmica populacional ter sido negativa, a variação intercensitária, 

no que se refere ao número de famílias, aumentou 8,2%, situação idêntica ao 

número de alojamentos, em que o aumento que se situou próximo dos 22,8% no 

concelho. 

 

Solo Urbano  

 

Solo Urbanizado  701,49 ha 
871,13 ha 

Solo Urbanizável 169,64 ha 

Solo Rural Espaço Agrícola 

Espaços Florestais 

Espaço Naturail 
Espaços Culturais 

Espaços de 
Exploração de 
Recursos Geológicos 

 

 

16.392,77 ha 

16.338,87 ha 

Áreas de Edificação 
Dispersa 

53,90 ha 

Área do 
Município  

                                                                  17.210 ha 
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2) Denota-se em termos populacionais uma concentração da população na freguesia 

de Mondim de Basto detendo esta cerca de 41% do total da população concelhia. 

Existe ainda uma preponderância da localização da população nas freguesias de 

Atei e Vilar de Ferreiros, para além da freguesia sede de concelho, localizando-se 

aquelas relativamente próximas à vila. 

3) Efetivamente, na última década, a tendência verificada na variação do nº de 

edifícios mantêm-se, sendo a média registada no concelho de 14 %. Contudo as 

freguesias de Vilar de Ferreiros, Mondim de Basto, Campanhó e Atei apresentam, 

respectivamente, valores na ordem dos 34 %, 17 %, 16 % e 12 %. 

Desta forma e tendo em consideração os aspectos referidos, as propostas de 

espacialização do Solo Urbano compreendem no território de Mondim de Basto 

quatro características que importa destacar como forma de fundamentação para o 

seu “aparente” aumento relativamente ao solo urbano definido no PDM em vigor: 

- Aumento muito significativo da construção e infraestruturação, nas duas últimas 

décadas, em solo rural; 

- Divisão dos núcleos familiares existentes, com aquisição de habitação própria; 

- Procura, por parte dos emigrantes, de solo para edificação de habitação própria; 

- Procura, por parte da população de 2ª habitação. 

De facto, a reclassificação do solo rural como solo urbano, espacializada na Planta 

de Ordenamento, através das categorias operativas e funcionais do solo urbano, 

corresponde em muitos casos, sobretudo na periferia dos espaços urbanos 

existentes, à integração em Solo Urbano de áreas efetivamente já edificadas e 

urbanizadas, mas classificadas em solo rural no PDM em vigor. De facto, verifica-se 

que na periferia de muitos aglomerados se verificou um fenómeno de expansão 

“urbana” em solo rural, uma vez que o solo rural é muito permissivo no que se refere 

à sua capacidade construtiva, verificando-se que é possível a edificação em 

parcelas com apenas 2.000 m2. 
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Este fenómeno corresponde efetivamente, a um aumento do solo urbano, contudo, 

na realidade verifica-se que acontece fundamentalmente no eixo do Tâmega, onde 

existe uma maior pressão urbana. Se se verificar na Planta 7 – Planta de Análise 

comparativa entre Solo Urbano e Edificações- Esc. 1/25.000, apresentada em 

anexo, este fenómeno é compreensível na leitura da planta. De facto, existentes 

bastante áreas de construções, na envolvente dos aglomerados urbanos que foram, 

na presente proposta plano, incluídos em solo urbano e que no PDM em vigor se 

encontram nas categorias de solo agrícola e florestal. 

Este fenómeno e o facto de o PDM em vigor permitir (tal como em quase todo o 

país) a edificação habitacional no solo rural, determinou, em grande parte, a 

dispersão que se verifica atualmente e que se acentuou, sobretudo nas freguesias 

limítrofes da vila, e também naquelas que têm melhores acessibilidades. 

De referir que relativamente à aferição do grau do aproveitamento e da 

disponibilidade de áreas urbanas susceptíveis de reabilitação, renovação e 

reestruturação, o PDM considera como área susceptível destas intervenções o 

território periférico da Vila e que se encontra dentro da UOPG1 – Plano de 

Urbanização da Vila. Outras áreas urbanas identificadas como tal são constituídas 

por alguns aglomerados de montanha, com poucos moradores e com poucas 

condições de vida.  

Considerámos, no Programa de Execução, a necessidade de se delimitarem Áreas 

como áreas de regeneração urbana, as seguintes: 

- ARU de Vilar de Ferreiros; 

- ARU de Paradança; 

- ARU da Vila de Mondim de Basto. 
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De com o enquadramento legal, o Solo urbano, consiste no Solo Urbanizado e no 

Solo Urbanizável, pelo que as subcategorias propostas no solo urbano, foram 

determinadas considerando o sistema e a estrutura urbana do povoamento do 

território. Foi determinante o conhecimento e forma de transformação do solo rural 

em solo urbano que neste território continua a ser efectuado “à parcela”, ou seja sem 

processo de loteamento.  

No que se refere ao Solo Urbanizável, pode verificar-se nos elementos que 

constituem o plano e nos dados apresentados que as áreas de solo 

urbanizável espacializadas tem carácter excepcional e são justificação face à 

dinâmicas demográfica, ao desenvolvimento económico e social e à 

indispensabilidade de qualificação urbanística. Estas áreas podem, de facto, 

em muitas situações constituir um garante da qualificação e de consolidação 

de solo urbanizado, uma vez que correspondem a áreas em será obrigatório 

realizar desenho urbano e, desta forma,  relacionar o seu desenvolvimento 

com o território contíguo. 
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CAPÍTULO 6 – SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 

PÚBLICA 

O Decreto-lei 380/99, de 22 de Setembro19 refere que o PDM é constituído por um 

Regulamento, uma Planta de Ordenamento e pela Planta de Condicionantes que 

identifica as servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor. 

 

Desta forma, a Planta de Condicionantes constitui um dos elementos fundamentais 

da revisão do Plano Diretor de Mondim de Basto traduzindo todas as condicionantes  

legais em vigor no território municipal.  

De acordo com Código Civil, as servidões administrativas são um encargo imposto 

num prédio, mas em benefício ou proveito da utilidade pública de bens nominais e 

as restrições de utilidade pública são limitações ao direito de propriedade que visam 

a realização de interesses públicos abstractos. As consequências urbanísticas da 

imposição de servidões e restrições são de quatro ordens: áreas non aedificandi, 

áreas de edificação condicionada, compatibilidade entre usos vizinhos e tutelas a 

respeitar. Assim, a partir da sistematização espacial das diversas condicionantes 

existentes no território é possível conhecer e dar a conhecer aos particulares as 

áreas que se encontram sujeitas a regimes específicos de utilização versus 

proteção.  

 

É nessa sequência que a Planta de Condicionantes pode e deve constituir um 

primeiro instrumento de gestão municipal, uma vez que atualiza a espacialização de 

um conjunto de restrições de utilidade pública e servidões administrativas do Plano 

Diretor Municipal em vigor.  

A Planta de Condicionantes foi elaborada à escala 1/10.000, uma vez que se 

pretende que a sua leitura seja comparável e consentânea com a leitura da Planta 

de Ordenamento. A Planta de Condicionantes encontra-se desdobrada em duas 

plantas anexas, para que a leitura da espacialização das áreas assinaladas seja 

perceptível. A saber: 

                                                 
19 Alterado e republicado pelo Decreto – Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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Anexo I -  Planta de Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (Esc. 1/10.000); 

Anexo II - Planta das Classes Alta e Muito Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal 

(Esc. 1/10.000). 

A metodologia de elaboração da Planta de Condicionantes consistiu na atualização 

cartográfica das condicionantes susceptíveis de espacialização, de acordo com o 

previsto na legislação em vigor, as quais se passam a descrever. 

6.1 - Recursos Hídricos 

 Leitos e margens dos cursos de água 

Esta servidão constitui-se após publicação da Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro 

que estabelece a titularidade dos recursos hídricos e Lei nº 58/2005, de 29 de 

Dezembro que aprova a Lei da Água. Esta ultima, define leito como o terreno 

coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, 

inundações ou tempestades, nele se incluindo os mouchões, lodeiros e areais nele 

formados por deposição aluvial, definindo também margem como a faixa de terreno 

contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas com largura legalmente 

estabelecida. 

Por sua vez, o Decreto-lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, estabelece o regime 

jurídico da utilização dos recursos hídricos. 

De acordo com a Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro e 58/2005, de 29 de 

Dezembro, foram considerados no concelho, as águas não navegáveis nem 

flutuáveis e suas margens.  

A condicionante na margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, 

nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a 

largura de 10 metros, contando-se, em ambos os casos, a partir da linha limite do 

leito. 
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 Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias 

A Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro que aprova a Lei da Água, refere que 

constituem zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias as áreas contíguas à 

margem dos cursos de água ou do mar que se estendam até à linha alcançada pela 

maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de retorno de um século, 

devendo ser objecto de classificação específica e de medidas especiais de 

prevenção e proteção, delimitando-se graficamente as áreas em que é proibida a 

edificação e aquelas em que a edificação é condicionada, para segurança de 

pessoas e bens. Estas áreas ficam sujeitas às interdições e restrições previstas na 

lei para as zonas adjacentes. 

No território municipal foram espacializadas as zonas inundáveis que integram o 

sistema da Reserva Ecológica Nacional designado como Áreas ameaçadas pelas 

Cheias que se localiza junto ao Rio Tâmega. Não se verificando a existência de 

áreas ameaçadas pelas cheias em áreas urbanas. 

 Aproveitamento Hidro eléctrico  - Barragem do Fridão 

Esta servidão constitui-se após a publicação da Portaria nº 498/2010, de 14 de 

Julho, que classifica a albufeira de Fridão (escalão principal e barragem de jusante) 

como Protegida. Tem como uso principal a Produção de Energia. O NPA previsto de 

160 m, aplicando-se a respectiva zona terrestre de proteção e uma zona reservada, 

de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 107/2009, de 15 de Maio. 

6.2 - Recursos Ecológicos 

 Reserva Ecológica Nacional 

 A legislação em vigor relativa à REN é a seguinte: 

- RCM nº 81/2012, de 3 de Outubro de 2012;  

- Decreto - Lei nº 239//2012, de 2 de Novembro; 

- Portaria nº 419/2012, de 20 de Dezembro. 
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A REN constitui uma estrutura biofísica  que integra o conjunto das áreas que, pelo 

seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante 

riscos naturais, são objecto de proteção especial.  A REN visa contribuir para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território e tem objectivos diversos, tais como: 

Proteger o recurso água e solo, reduzir os riscos da redução da recarga dos 

aquíferos, prevenir dos riscos de cheias, entre outros. 

 “A REN, (…) constitui um instrumento extremamente importante para prosseguir 

objectivos de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, contendo em si 

potencialidades capazes de assegurar um “continnuum” ecológico e o 

estabelecimento de redes de conservação e valorização da paisagem e dos 

recursos naturais que possibilitem os fluxos de materiais, energia e seres vivos, 

fundamentais para uma estratégia de conservação da natureza e da paisagem”20.  

A delimitação dos sistemas que integram a REN de Mondim de Basto, teve em 

consideração a publicação da CCDRN, de 2007, intitulada “Delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional”, verificando-se que no território municipal existem os seguintes 

sistemas: 

1) Zonas Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de infiltração máxima ou de apanhamento: 

a) Leitos do cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias –   O critério foi aplicado 

na totalidade do território, tendo sido delimitados os cursos de água a partir da 2ª ou 

3ª ordem da escala de Stralher, bem como todos aqueles que estão referenciados 

com nome na Carta Militar 1/25.000. Foram considerados os cursos de água de 

importância semelhante, tendo em conta a área da bacia hidrográfica que drenam.  

                                                 
20 Saraiva, M.G.; (1999) - “ O Rio Como Paisagem – Gestão de Corredores Fluviais no Quadro do 

Ordenamento do Território”. Fundação Calouste Gulbenkian/FCT/MCT, p.155. 
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Figura  11 – REN proposta - Leitos dos Cursos de Água 

 
b) Zonas ameaçadas pelas cheias – As áreas assinaladas, de pequena expressão no 

território, surgem  na sequência de registos e testemunhos locais já referidos quando 

da realização da REN em vigor , aos quais foram efectuados acertos cartográficos; 

Figura  12 – REN Proposta - Zonas ameaçadas pelas cheias 
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c) Cabeceiras das linhas de água –  As cabeceiras das linhas de água de 1ª ordem 

foram delimitadas por um perímetro que abarcou a continuidade da tipologia, 

verificando-se algumas exceções, em que a inserção das linhas de 1ª ordem era já 

muito abaixo nas linhas de 2ª ordem da escala de Stralher, por esse motivo, não se 

justifica a sua inserção nas Cabeceiras de linhas de água. Efetivamente, 

considerando a proximidade de diferentes cabeceiras procedemos à respectiva 

união, por forma a promover a continuidade da tipologia, uma vez que do ponto de 

vista morfológico a sua continuidade é patente. 

Figura  13 – REN Proposta – Cabeceiras das Linhas de água 

 

d) Áreas de máxima infiltração - Foram identificados as áreas que correspondem a 

depósitos recentes e efectuada a verificação de declives suaves (0-5 %), que foram 

conjugadas com a identificação de  algumas áreas junto às linhas de água, em 
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declives suaves, no sentido de evitar o escoamento superficial, promovendo o 

armazenamento natural da água. Para além desse aspecto, foram também 

verificadas e sujeitas a acertos os limites cartográficos das respectivas manchas. 

Figura  14 – REN Proposta – Áreas de máxima infiltração 

 

2) Nas Zonas Declivosas: 

a) Áreas com risco de erosão –  Procedeu-se à elaboração da Carta de Declives 

através do modelo digital do terreno (MDT) e, a partir desta carta, foram delimitadas 

as áreas com risco de erosão, considerando as áreas de declives superiores a 25 % 

em áreas de xistos e as áreas de declives superiores a 30 %, em área de granitos.  

Não foram consideradas as áreas de dimensão muito reduzida, considerando-se que 

não têm, por esse motivo, representatividade.  
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Figura  15 – REN Proposta – Áreas com risco de erosão 

 
b) Escarpas –  Estão identificadas todas as áreas representativas do sistema (declives 

superiores a 45º), assim como a respectiva faixa de proteção de 50 metros.  

Figura  16 – REN Proposta – Escarpas e faixas de proteção 
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Tabela 20 – REN de Mondim de Basto 
 
 

Uma vez que se verificou que algumas áreas de alguns sistemas da REN 

coincidiam com as áreas urbanas/urbanizadas existentes ou propostas, foi 

necessário proceder à sua exclusão. Resultando daí a proposta de REN 

apresentada conjuntamente com a Planta de Ordenamento, visando a aprovação 

do sistema urbano e das áreas urbanas propostas. 

Assim, de acordo com referido na memória Descritiva da REN, a soma das áreas 

propostas para exclusão apresenta, no valor total da REN, valores relativamente 

                                                 
21 O valor total agrega a totalidade dos sistemas, sem contar com as sobreposições. 

Tipologia REN Superfície (ha) 
% da superfície do 

concelho 

Leitos dos cursos de Água 16,48  0,10 

Zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) 12,80  0,07 

Áreas de máxima infiltração (AMI) 320,13 1,86 

Cabeceiras das linhas de água (CLA) 1 971,43  11,46 

Áreas com risco de erosão (ARE) 5 665,19 ha 32,92 

Escarpas e faixas de proteção (EFP) 12,83 0,07 

CLA + ARE  690,87 4,01 

CLA + EFP 3,77 0,02 

ZAC + AMI  4,70 0,03 

ZAC + ARE 0,34 0,00 

ARE + EFP 331,62 1,93  

CLA + ARE + EFP 29,94 0,17 

Total 9060,0921 52,55 

   

Área do Concelho 17 207, 90 100,00 
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baixas se considerarmos que 52,55 % do território de Mondim de Basto ocupam 

os sistemas REN.    

 Rede Natura 2000 

O Sítio de Importância Comunitária - SIC "Alvão-Marão", (Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto), integra assim uma rede de proteção de 

habitats, espécies de fauna e flora prioritárias a nível comunitário, transposto para o 

direito nacional, através do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, no qual se 

identificam Habitats e espécies prioritárias. Esta identificação foi efectuada através 

de cartografia à escala adequada e identificadas as áreas prioritárias na Planta de 

Condicionantes. 

A produção de cartografia para o PSRN2000 resultou de uma sistematização da 

informação de base cartográfica disponível em diversos formatos, permitindo um 

importante trabalho de localização dos habitats naturais e dos habitats de espécies 

da flora e da fauna mais importantes.  

O facto de o trabalho ter sido realizado a uma escala de 1:100 000, não permitiu 

uma maior pormenorização e aproximação à realidade, pelo que a Câmara 

Municipal de Mondim de Basto, procedeu, no âmbito da revisão do PDM, a um 

trabalho de campo, que visou aferir e confirmar a extensão dos habitats 

cartografados, procedendo a inclusões nuns casos ou a exclusões noutros casos, 

aproximando assim os habitats existentes no SIC Alvão/Marão, da realidade.  

Tabela 21 - Lista de valores naturais - habitats 

Código 
habitats 

Denominação 

4030 Charnecas secas europeias 

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9330 Florestas de Quercus suber 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

 

 



 

 

 
       Vastus, Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Ldª 

 

 

 
Relatório de Fundamentação/Revisão do Plano Director Municipal  100 

Do ponto de vista do Ordenamento do solo, as áreas que integram os habitats 

referidos foram incluídas maioritariamente em Espaços Naturais, como é o caso do 

Habitats 4030, de acordo com o previsto no DR 11/2009, de 29 de maio e visando a 

sua preservação. Uma vez que estes correspondem a habitats que não dependem 

de utilização humana para a sua manutenção num estado favorável. Contudo devido 

à escala de ordenamento em causa e considerando a dimensão dos habitats, assim 

como a contiguidade dos espaços envolventes, estas foram por vezes incluídas em 

espaços agrícolas ou em aglomerados rurais. Esta situação ocorre em casos de 

povoamento onde estas áreas de charnecas entram, por vezes, nas áreas 

edificadas. 

Por outro lado, as áreas do habitat 9230, do habitat 9330 e do habitat 92AO, foram 

incluídas na Floresta de Conservação, de acordo com as suas características.  

Do ponto de vista metodológico e para uma melhor apreciação do trabalho 

desenvolvido ao longo da realização do plano e das melhorias introduzidas 

nomeadamente, ao nível do rigor da espacialização cartográfica e preservação dos 

habitats, refere-se como importante elemento de consulta o Relatório de 

Conformidade com a Rede Natura 2000. 

 
De referir também que precisamente devido à importância dos habitats em presença 

considerou a equipa do Plano e a Câmara Municipal desdobrar a Planta de 

Ordenamento, no seu Anexo I – Planta de Protecções e especializar, entre outras 

áreas a salvaguardar, os habitats da Rede Natura 2000, sobrepondo-se, assim, de 

acordo com o previsto no articulado do Regulamento aos regimes de utilização e de 

edificabilidade previstos em cada subcategoria de espaço. 

 Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão. 

O respectivo Plano de Ordenamento, publicado através da RCM nº 62/2008, de 7 de 

Abril, estabelece as áreas sujeitas, quer a Proteção Parcial quer a Protecção 

Complementar, no território municipal de Mondim de Basto que se encontra 

espacializada na Planta de Condicionantes. Devendo aplicar-se, deste modo na 
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gestão municipal, cumulativamente, as disposições previstas neste instrumento de 

natureza especial, que vincula também os particulares. 

O Parque Natural do Alvão coincide na sua grande parte com o SIC Alvão/Marão, 

estando repartido pelos concelhos de Mondim de Basto e de Vila Real, com uma 

área total de 7220 hectares. A bibliografia (ICNF) refere para esta área protegida no 

que diz respeito à flora (algumas com representação na metade que coincide com o 

concelho de Mondim de Basto), a existência de cerca de 486 espécies, 25 delas 

endemismos ibéricos, 6 endemismos lusitânicos e 23 com estatuto de conservação, 

beneficiando da presença de comunidades rurais, que praticam uma agropecuária 

tradicional, permitindo um equilíbrio entre as unidades ecológicas naturais e 

humanizadas. No que diz respeito à fauna, estão inventariados cerca de 200 

espécies, com 117 delas estritamente protegidas (Anexo II da Convenção de Berna), 

44 incluídas na lista de espécies ameaçadas do Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal e 10 são endemismos ibéricos. Em relação a estas espécies de flora e 

fauna, a extensão da sua presença não foi aferida por trabalho de campo. 

 

A flora prioritária e/ou relevante (com estatuto de conservação) presente são o 

Narcisus asturiensis; Festuca summilusitanica, Veronica micrantha; Teucrium 

salviastrum, Marsilea quadrifólia, enquanto a fauna prioritária consiste no lobo-

ibérico, toupeira-de-água, lontra, morcego-rato-pequeno, morcego-de-ferradura-

grande e o lagarto-de-água. 

 

Uma das ameaças sobre estas espécies prende-se com as estruturas construídas 

com efeito fragmentador nos habitats e na paisagem, sobretudo aquelas de maiores 

dimensões ou extensão, podendo provocar também a alteração e destruição dos 

habitats. 

6.3 - Recursos Agrícolas e Florestais 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

O Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, aprova o regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 
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A RAN é o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e 

pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, sendo uma 

restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que 

estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, 

identificando quais as permitidas tendo em conta os objectivos do referido regime 

nos vários tipos de terras e solos. 

De acordo com este decreto, a RAN tem como objectivos: proteger o recurso solo, 

como suporte do desenvolvimento da atividade agrícola; contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; promover a competitividade dos 

territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; contribuir para a 

preservação dos recursos naturais; assegurar que a atual geração respeite os 

valores a preservar, permitindo uma diversidade e uma sustentabilidade de recursos 

às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados das gerações anteriores; 

contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza; e adoptar medidas cautelares de gestão que tenham em 

devida conta a necessidade de prevenir situações que se revelem inaceitáveis para 

a perenidade do recurso «solo». 

Na sequência das propostas elaboradas e aprovadas, em que se incluíram novas 

áreas com aptidão agrícola ou áreas de continuidade e se excluíram áreas de solos 

sem qualquer aptidão agrícola, podemos contabilizar a área da RAN de Mondim de 

Basto da seguinte forma: 

- Área da RAN em vigor: 1.090,94 ha;   

- Área da RAN Bruta Final proposta: 1.335,75 ha. 

De acordo com a metodologia definida pelo Ministério da Agricultura, a proposta final 

de delimitação da RAN apresentada teve em consideração a proposta de 

ordenamento, resultando as exclusões nas seguintes tipologias : 

- Reclassificação de áreas de RAN como solo urbano: 

Ua – Acerto urbano; 
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Uc – Colmatação; 

Ue – Expansão urbana:  

E – Equipamentos de utilização colectiva; 

Ev – Espaços verdes de utilização colectiva; 

Eus - Espaços de usos especial. 

 
Desta forma, a RAN do Município de Mondim de Basto, sofreu um aumento na sua 

área, como se pode verificar no quadro seguinte: 

Tabela 22 – RAN aprovada  

 

RAN Bruta Final 1.335,75 ha 

EXCLUSÕES  

 Reclassificação de Áreas de RAN como Solo 
Urbano 

 

 Acerto urbano (Ua) 32,32 ha 

 Colmatação (Uc) 3,67 ha 

               -   Expansão Urbana (Ue) 11,23ha 

Total - 47,22 ha 

RAN FINAL 1.288,53 ha 

 
Com esta proposta de RAN, possível obter uma melhor salvaguarda dos solos com 

aptidão agrícola, uma vez que efetuou uma adequação entre as áreas com aptidão 

agrícola e a salvaguarda do recurso solo. 

 Áreas submetidas a Regime Florestal 

As áreas submetidas ao Regime Florestal (RF) - Matas Nacionais ou Perímetros 

Florestais conforme estão submetidas ao Regime Florestal Total ou Parcial - 

constituem uma servidão de referência obrigatória no PDM, com tradução espacial 

na Planta de Condicionantes. 

Estas áreas foram delimitadas a partir do PER 25 e redefinidas pela Proposta de 

Ordenamento agora apresentada, tendo em consideração a sua correção e 

adequação à realidade. Foram para o efeito efectuados trabalhos de campo com a 

presença da Câmara Municipal e com o técnico responsável da AFN. 
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As áreas submetidas ao Regime Florestal  do concelho de Mondim de Basto, 

fornecidas pelos Serviços da Autoridade Nacional Florestal, correspondentes ao 

PER 25 de 2010, contabilizam um total de 111.318.594,00 m2. 

Tabela 23 – Área submetida  Regime Florestal  

 

 

  

Área submetida a Regime Florestal 

(m2) 

                                                      
(ha) 

 
Perímetros 
Florestais 111 318 594,00  

 

                            

11.318 

No Município de Mondim de Basto, com uma área de 17.210 ha, a área sujeita ao 

Regime Florestal, representa 65 % da área total do território municipal. 

Estas áreas foram delimitadas a partir dos elementos relativos aos Perímetros 

Florestais, fornecidos pelo ICNF, e redefinidas pela Proposta de Ordenamento agora 

apresentada, tendo em consideração a sua correção e adequação à realidade e à 

proposta. Foram para o efeito efectuados trabalhos de campo com a presença da 

Câmara Municipal e com o técnico responsável da AFN. Apresenta-se 

espacializado, na Planta de Condicionantes,    o Regime Florestal, e no anexo ao 

presente relatório, inclui-se o anexo que serviu de base à elaboração da proposta 

final do Regime Florestal. 

 Áreas Florestais percorridas por Incêndios 

Nestas áreas aplica-se o Decreto-lei nº 55/2007, de 12 de Março. O levantamento 

das áreas florestais percorridas por incêndios, foi efectuado no site da AFN que 

espacializa as áreas que anualmente foram percorridas por incêndios no território 

municipal. Foram utilizados os valores de 2004 a 2013, na Planta de 

Condicionantes. Esta informação encontra-se espacializada no Anexo I, da Planta 

de Condicionantes, denominado “Planta de Áreas florestais percorridas por 

incêndios.” Apresenta-se ainda, em anexo ao presente relatório, o Anexo IV – 

Espaços Florestais, no qual se sistematizam as ocorrências em que se verifica 

existir sobreposição com áreas urbanas e os motivos de exclusão de algumas áreas. 
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O levantamento das áreas florestais percorridas por incêndios, foi efectuado no site 

da AFN que espacializa as áreas que anualmente foram percorridas por incêndios 

no território municipal. Foram utilizados os valores de 2004 a 2013, encontrando-se 

esta informação encontra-se espacializada no Anexo I da Planta de Condicionantes. 

 Perigosidade Alta e Muito Alta de incêndio florestal  

A avaliação objectiva do risco de incêndio florestal é uma tarefa prioritária, tanto para 

uma orientação eficaz da prevenção dos fogos florestais, como para o ordenamento 

territorial e proteção a bens e pessoas. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, nas áreas florestais de classes alta ou 

muito alta de perigosidade de incêndio florestal, assinaladas na Planta de 

Perigosidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Mondim 

de Basto e vertidas no PDM, na Planta de Condicionantes, no seu Anexo II - Carta 

das Classes Alta e Muito Alta  de Perigosidade de Incêndio Florestal, é proibida a 

construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das 

áreas edificadas consolidadas, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas redes 

regionais de defesa da floresta contra incêndios.  

 

  Espécies florestais protegidas por legislação específica (Sobreiro, 

Azinheira e Azevinho) 

O corte ou arranque destas espécies não cartografadas devido à escala do PDM 

(1/10.000), mas protegidas por legislação própria, como o Decreto-Lei n.º 169/2001 

de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho, que 

estabelece medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, carece de autorização 

prévia por parte das entidades competentes, podendo ser autorizada em casos 

devidamente enquadrados na legislação referida, condicionando a alteração dos 

usos do solo por um período de 25 anos nas áreas em que tenham sido realizados 

cortes ou arranques ilegais, proibindo também toda e qualquer conversão que não 

seja de imprescindível utilidade pública; as operações relacionadas com edificação, 

obras de construção, obras de urbanização, loteamentos e trabalhos de 
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remodelação dos terrenos; a introdução de alterações à morfologia do solo ou do 

coberto vegetal; o estabelecimento de quaisquer novas atividades, designadamente 

agrícolas, industriais ou turísticas. 

Por seu lado, as ameaças ao azevinho, impuseram também medidas que 

regulamentem o seu corte, tendo-se constituído a servidão pelo Decreto-lei nº 

423/89 de 04 de Dezembro, que proibiu o arranque, corte total ou parcial, transporte 

e venda do azevinho espontâneo Ilex aquifolium L., vulgarmente conhecido por pica-

folha, visqueiro ou zebro. 

 Posto de Vigia 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de Janeiro refere que as redes de defesa da floresta contra incêndios 

concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos espaços 

rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta contra 

incêndios, Assim, a rede nacional de vigilância e detecção de incêndios, que 

corresponde ao conjunto de infraestruturas e equipamentos que visam permitir a 

execução eficiente das ações de detecção de incêndios, vigilância, fiscalização e 

dissuasão, visa contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndios 

florestais, identificando potenciais agentes causadores e dissuadindo 

comportamentos que propiciem a ocorrência de incêndios. Os dois postos de vigia   

existentes no concelho de Mondim de Basto, localizam-se, a Norte na Srª da Graça 

e o outro, a sul na freguesia de Campanhó e encontram-se transpostos na Planta de 

Condicionantes. 

6.4 - Recursos Geológicos 

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, no âmbito da revisão do Plano Diretor, 

solicitou ao Instituto Geológico e Mineiro informação sobre os recursos geológicos, 

tendo sido incumbido ao signatário informar sobre os recursos não metálicos. 
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As explorações de massas minerais, atualmente em atividade e que se encontram 

em atividade estão espacializadas na Planta de Condicionantes.  

 Massas Minerais 

O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, 

de 12 de Outubro, com Declaração de Rectificação n.º 108/2007, de 11 de 

Dezembro, regulamenta a pesquisa e exploração de massas minerais. 

No concelho de Mondim, existem diversas áreas de exploração localizadas em 

diversas freguesias do Concelho, e que se constituem como centros produtor de 

granito e daí a sua importância para a economia do concelho e da região.    

Assim, justifica-se condicionar as áreas das concessões mineiras em atividade, as 

áreas com licença de estabelecimento e contrato de exploração e os terrenos 

envolventes da atual exploração de granito definindo áreas de reserva com a 

intenção de assegurar o desenvolvimento futuro da indústria extractiva no concelho. 

Assinalam-se também sítios e as áreas de interesse geológico e patrimonial que se 

julga dever preservar. 

6.5 - Património Cultural 

De acordo com a Lei do Património nº 107/2001, de 8 de Setembro, e considerando 

o seu valor relativo, os bens imóveis de interesse cultural podem ser classificados 

como de ''Interesse Nacional'' (com a designação de "Monumento Nacional"), 

"Interesse Público" ou "Interesse Municipal", estabelece para o efeito, o Decreto-Lei 

n.º 309/2009, de 23 de Outubro, o procedimento de classificação dos bens imóveis 

de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção (esta com 

uma extensão de 50 m) e do plano de pormenor de salvaguarda. A existência de 

imóveis classificados no concelho de Mondim de Basto, apresenta a seguinte 

distribuição: 1 monumentos nacionais, 4 imóveis de interesse público e um imóvel de 

interesse municipal, todos cartografados na Planta de Condicionantes. Encontra-se 
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ainda Em Vias de Classificação o Castro do Castroeiro, e como tal sujeito a proteção 

legal. 

Em Vias de Classificação 

1 - Designação : Castro do Castroeiro   

2 - Designação: Estação Rupestre de Campelo  

Proteção :  Imóvel em vias de classificação por Despacho de abertura do Secretário 

de Estado da Cultura, de 8-05-2014. 

 

Arquitectónico Classificado 

MONUMENTO NACIONAL (MN) 
 
1 – Designação: Ponte Romana (Românica)  

Proteção :  MN, Decreto nº 29604, de 16/05/1939 
 

IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO (IIP) 
 
2- Ponte de Ermelo sobre o Rio Olo   

 Proteção : IIP, Decreto nº 29/90, DR nº 163, de 17/07 

3 – Pelourinho de Ermelo  

Proteção : IIP, Decreto nº 23122, Diário do Governo nº  231, de 11/10/1933 

4 – Capela do Senhor 

Proteção : IIP, Decreto nº 42007, Diário do Governo nº 265, de 06/12/1958 

5 – Ponte de Vilar de Viando sobre o Rio Cabril 

Proteção: IIP, Decreto nº 29/90, DR nº 163, de 17/07 

IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL (IM) 

 
6 - Solar dos Azevedos 

Proteção : IM, Decreto nº 95/78, Diário da República nº 210, de 12/09 
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6.6 - Infraestruturas  

 Rede Rodoviária 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), publicado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de 

Julho, com alterações introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, pela 

Declaração de Rectificação nº 19-D/98, de 31 de outubro e pelo Decreto-Lei nº 

182/2003, de 16 de Agosto,  veio definir a rede rodoviária nacional, constituída pela 

rede nacional fundamental que engloba os itinerários principais e pela rede nacional 

complementar que integra os itinerários complementares bem como as estradas 

nacionais e a rede Nacional de Autoestradas e estradas regionais. O Decreto-Lei nº 

13/94, de 15 de Janeiro estabelece faixas com sentido non aedificandi junto das 

estradas nacionais, constantes do Plano Rodoviário Nacional 

As servidões relativas à rede viária municipal (estradas e caminhos municipais), 

regulam-se pela Lei nº 2110, de 19 de Agosto de 1961, alterada pelo Decreto-Lei nº 

360/77 de 1 de Setembro. 

A rede rodoviária existente no concelho é constituída pelos seguintes troços, nos 

quais se aplicam as servidões legais definidas: 

a) Rede Nacional Complementar Concessionada: 

i) IC5/A7. 

    As zonas de servidão aplicáveis são as definidas nas Bases de Concessão. 

b) Rede Nacional Complementar sob a responsabilidade da EP: 

i) EN 304. 

ii) As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no Decreto-Lei nº 13/94, 

de 15 de Janeiro. 

c) Estradas Regionais sob a responsabilidade da EP: 

i) ER 304. 
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 As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de 

Janeiro. 

 

d) Rede Municipal sob jurisdição Municipal: 

i) Estradas Municipais; 

ii) Caminhos Municipais; 

iii) Outras Vias e arruamentos locais. 

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de 

Janeiro. 

 Rede eléctrica 

As servidões para a rede eléctrica de média e alta tensão regulam-se pelos Decreto-

lei nº 43335, de 19 de Novembro de 1960, Decreto-lei nº 26852, de 30 de Julho de 

1936  (alterado pelo Decreto-lei nº 446/76, de 5 de Junho) e pelo Decreto-Lei nº 

29/2006, de 15 de Fevereiro e no Decreto-lei nº 172/2006, de 23 de Agosto, que 

estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema 

eléctrico nacional, bem como ao exercício das atividades de produção, transporte, 

distribuição e comercialização de eletricidade, sendo as instalações da Rede 

Eléctrica de Serviço Público (que abrange o conjunto das instalações de serviço 

público destinadas ao transporte e distribuição de eletricidade que integram a Rede 

Nacional de Transporte de Eletricidade, a Rede Nacional de Distribuição de 

Eletricidade em Média e Alta Tensão e as redes de distribuição de eletricidade em 

baixa tensão) consideradas de utilidade pública. Na Planta de Condicionantes foram 

assinaladas as linhas de muito alta e alta tensão e as subestações localizadas no 

concelho. 

 Rede de Telecomunicações 

O Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro  Sujeita a servidões administrativas, 

denominadas radioeléctricas, bem como a outras restrições de utilidade pública, as 

zonas confinantes com os centros radioeléctricos nacionais que prossigam fins de 
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reconhecida utilidade pública. O concelho de Mondim de Basto é abrangido pela 

servidão radioeléctrica nas áreas adjacentes ao percurso da ligação hertziana entre 

os centros radioeléctricos de Muro (Louriça)  e Marão e que se encontra 

espacializado na Planta de Condicionantes. 

6.7 – Rede Geodésica Nacional 

Esta servidão foi constituída pelo Decreto-lei nº 143/84, de 26 de Abril, e refere que 

os marcos geodésicos apresentam uma área de proteção mínima de 15 metros, 

podendo variar de caso a caso. Na Planta de Condicionantes identificam-se 

seguintes vértices geodésicos: Ara, Barra, Corisco, Covelos, Crespo, Montão, 

Senhora da Graça, Senhora da Piedade. Seguidamente, apresenta-se um quadro 

com a sistematização da informação relativa aos mesmos. 

 

6.8 - Ruído 

A elaboração do Mapa de Ruído de escala municipal resultou da obrigatoriedade 

legal decorrente do Regulamento Geral de Ruído, instituído pelo Decreto-lei nº 

9/2007 de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1 de Agosto. O Mapa de Ruído constitui 

uma ferramenta de apoio na decisão de planeamento e ordenamento do território, 

localizando as fontes de ruído de acordo com classes de valores, sendo um 

elemento que acompanha o PDM, exigindo ainda a elaboração de uma Planta de 

Zonas de Conflito Acústico, que resulta da intersecção do Mapa de Ruído com a 

Planta de Ordenamento, e reflete os locais em que os valores do ruído ultrapassam 
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os máximos previstos na lei e, por esse motivo, determina igualmente as locais em 

que será necessário elaborar um Plano Municipal de Redução do Ruído. Como se 

verificou que no território de Mondim de Basto, considerando a sua classificação 

urbana como “Zonas Mistas”, não existem conflitos, não se efetuou a respectiva 

carta. 

Por outro lado é necessário classificar o território do ponto de vista da utilização 

dominante para efeitos da sua classificação acústica, resultando na prática no 

Zonamento Acústico municipal. Para o efeito, consideramos o território municipal 

como “Zona Mista” e identificámos, de acordo com o previsto na Lei do Ruído, os 

espaços que devido à sua utilização devem ser classificados como “Zonas 

Sensíveis”. Para o efeito, espacializámos o zonamento acústico no Anexo I – Planta 

de Proteções, que integra a Planta de Ordenamento. 
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ANEXOS 


